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Este artigo se propõe a 

apresentar causas e consequências 

do Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade em 

crianças em idade escolar, para 

relacionar futuros estudos sobre 

Dificuldades de Aprendizagem. 

Entre as causas de fracasso 

escolar, entendendo-se como 

tal não apenas a repetência e 

o abandono, mas também o 

desempenho abaixo do esperado 

em alunos da rede pública 

estadual em leitura e raciocínio 

lógico, parece adequado iniciar 

nossos estudos por uma causa 

que tem diagnóstico mais 

complexo entre profissionais 

da educação do que outras 

Dificuldades, como a dislexia 

e a discalculia. O TDAH é um 

transtorno que pode causar 

danos em todas as esferas da 

vida do indivíduo, e esses danos 

podem se refletir inclusive em 

sua vida adulta. 

ADRIANA DA CONCEIÇÃO 
Graduação em Pedagogia pela Universidade Braz Cubas (2012); Professor de Ensino Fundamental I na EMEF 
Paulo Machado de Carvalho

Palavras-chave: TDAH. Dificuldades de Aprendizagem. Fracasso escolar.

TDAH E FRACASSO ESCOLAR
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INTRODUÇÃO
O Transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade 

(TDAH) é classificado no DSM-V 

(Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais – 5ª 

edição) como um transtorno 

do neurodesenvolvimento, 

caracterizado por elevados níveis 

de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade. 

 Em transtornos 

do neurodesenvolvimento, 

é comum a ocorrência de 

outras comorbidades: pessoas 

com TDAH frequentemente 

apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

 Importa explicitar 

que frequentemente não 

significa sempre. Alguns 

indivíduos podem sofrer de um 

transtorno de aprendizagem 

que provoque inquietação no 

ambiente escolar e desinteresse, 

o que pode ser confundido 

com TDAH. Em adolescentes, 

pode ser confundido com o 

transtorno de comportamento 

opositor. 

 O diagnóstico 

pode levar a três subtipos, a 

depender da predominância 

de uma ou outra classe de 

sintomas: combinada (tanto 

os critérios para desatenção 

quanto para hiperatividade-

impulsividade estão presentes); 

predominantemente desatenta 

ou predominante hiperativa/

impulsiva. 

 Para um diagnóstico 

efetivo, os sintomas devem ser 

percebidos até os 12 anos, pois 

trata-se de um transtorno do 

desenvolvimento. Na maioria 

das vezes, os sintomas são 

percebidos no ambiente escolar, 

após queixas de professores.

 Entre os gêneros, 

há predominância do subtipo 

desatento entre meninas, 

enquanto os meninos tendem 

mais a desenvolver o subtipo 

hiperativo. 

 A partir dessas 

observações, iremos apresentar 

neste artigo as implicações da 

TDAH no fracasso escolar, por 

meio de revisão bibliográfica 

e considerações do cotidiano.

 Embora os primeiros 

sintomas do transtorno possam 

ser percebidos em idade pré-

escolar (por volta dos dois 

aos quatro anos), esses não 

são levados em consideração 

até que a criança ingresse na 

escola, nos primeiros anos do 

ensino fundamental.

 Isso deve-se ao fato 

comum em nossa cultura de 

atribuir-se diversas dificuldades 

de adequação, aprendizagem, 

desenvolvimento ao crescimento 

das crianças. Quantas vezes 

não ouvimos alguém dizer 

“quando crescer, melhora”? 

 Os atrasos motor 

e linguístico se encaixam 

perfeitamente nesse senso 

comum. Os comportamentos 

inadequados, por sua vez, são 

atribuídos a erros na educação, 

em características dos pais e 

falhas de caráter. 

 Partindo dessas 

premissas, podemos imaginar a 

importância do correto diagnóstico 

do Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade para 

o pleno desenvolvimento do 

indivíduo, e de que maneira 

esse transtorno pode ser 
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compreendido como uma 

Dificuldade de Aprendizagem 

e contribui para o fracasso 

escolar que tanto preocupa 

a sociedade e as esferas 

governamentais. 

 Primeiro, porque 

todo estímulo, por menor 

que seja, exige uma ação 

do indivíduo com TDAH. No 

caso dos indivíduos onde 

predomina o tipo impulsivo, a 

autoestima pode ser seriamente 

comprometida, principalmente 

na infância. Segundo, porque a 

hiperatividade física faz com que 

sejam desastrados e inquietos. 

A desatenção e o hiperfoco 

também geram transtornos 

no ambiente escolar, familiar, 

social.

CAUSAS E SINTOMAS DO TDAH
Sabe-se que a ingesta de 

álcool e outras drogas – lícitas 

e ilícitas – pode comprometer 

o desenvolvimento do feto e 

causar danos neurológicos. 

Mas outros fatores podem 

influenciar o desenvolvimento 

da TDAH, inclusive danos 

cerebrais tardios, resultantes 

de patologias e traumatismos. 

 A genética é parte 

importante de diversos estudos 

realizados, que concordam 

na relevância desse fator na 

ocorrência do transtorno. 

Mas CALDERON-GONZALEZ 

(1993, apud SOUZA, 2005), 

aponta também complicações 

perinatais e infecções congênitas, 

do sistema nervoso central e 

alguns medicamentos usados 

durante a infância, além de 

traumatismos cranioencefálicos 

como causa do TDAH. 

 Além da ocorrência 

de TCE, importa também a 

gravidade da lesão. Estudos 

apontam que a TDAH, quando 

decorrente de traumatismo, 

aparece em média três meses 

após a lesão. 

 Estudo de SUDRE 

et al (2016) aponta que existe 

uma herdabilidade considerável 

em aspectos estruturais do 

cérebro que causam a TDAH. 

 PINGAULT et 

al (2015) trataram sobre as 

influências genéticas e ambientais 

no curso do desenvolvimento 

da TDAH e concluíram que 

os fatores genéricos são 

em grande parte responsáveis 

pela estabilidade dos sintomas 

da TDAH (isto é, estabilidade 

genética), mas também que 

novos fatores genéticos emergem 

em diferentes estádios de 

desenvolvimento (por exemplo, 

inovação genética). 

 O estudo foi aplicado 

em 8395 pares de gêmeos com 

idade entre 8 e 16 anos, em 

que apenas um dos gêmeos 

apresentava sintomas de TDAH. 

A conclusão foi que os sintomas 

de desatenção diminuem com 

menos intensidade do que os 

de hiperatividade/impulsividade 

com o avanço da infância em 

direção à adolescência. 

 HOOGMAN et 

al (2017) apontam que o 

volume do cérebro é menor 

em indivíduos com TDAH. 

Nesses indivíduos, a amídala, 
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hipocampo e accubens são 

menores do que nos demais. 

 Em relação a 

alteração no volume cerebral, 

GREVEN et al (2014), em outro 

estudo, apontam que a TDAH está 

relacionada a uma diminuição 

no volume da massa cinzenta, 

não aos elementos do sistema 

límbico. 

 O sistema límbico 

é uma região situada na 

borda do hemisfério cerebral, 

composta principalmente pelo 

giro do cíngulo e o giro para-

hipocampal. Durante muito 

tempo acreditou-se que o 

lobo límbico estivesse ligado 

às funções olfatórias, mas, 

posteriormente, demonstrou-

se que as estruturas que o 

formam, juntamente com 

estruturas subcorticais a ele 

relacionadas, estavam na 

verdade implicadas no controle 

dos processos emocionais e 

motivacionais da memória e 

da aprendizagem, e ainda no 

controle do meio interno.

 O sistema límbico 

compreende, além do lobo 

límbico, o hipocampo, o 

complexo amigdaloide, a área 

septal, partes do diencéfalo 

(como o hipocampo e regiões 

do tálamo) e algumas estruturas 

do tronco encefálico, além de 

áreas do córtex pré-frontal. 

 O hipocampo 

é importante para a fixação 

da memória declarativa, e as 

lesões do lobo temporal medial 

têm como consequência o 

aparecimento de amnésia. 

 O complexo 

amigdaloide, ou amígdala 

cerebral, é um conjunto de 

grupamentos neuronais 

situados no lobo temporal, em 

posição ligeiramente anterior ao 

hipocampo. A amígdala possui 

sub-regiões com conexões 

específicas, mas, tomada como 

um todo, ela recebe informações 

sensoriais indiretas, vindas do 

córtex cerebral. A amígdala 

comunica-se com outras 

estruturas límbicas, como 

hipocampo, o hipotálamo e 

com centros controladores da 

atividade visceral no tronco 

encefálico e ainda com o córtex 

pré-frontal, pelos do tálamo. 

 Ela é importante para 

estabelecer o colorido emocional 

das informações sensoriais 

correntes, principalmente 

aquelas que causam ansiedade 

e medo. A amígdala recebe 

informações do mundo externo 

por uma via direta, que vem 

do tálamo, e uma via indireta, 

que vem do córtex. A primeira 

é importante para as respostas 

rápidas e primitivas (aqui 

incluídos o condicionamento e 

a aprendizagem inconsciente), 

enquanto a segunda é mais 

lenta e permite a intervenção 

cognitiva. 

 Alterações cerebrais 

podem ser provocadas por 

fatores ambientais, como o uso 

de pesticidas, além de fatores 

maternos já apontados, como 

o uso de substâncias lícitas e 

ilícitas. Com isso, podemos inferir 

que países em desenvolvimento, 

mais gravemente afetados por 

fatores ambientais, além de 

indivíduos oriundos de zonas 

periféricas nas cidades estão 

mais sujeitos a desenvolver a 

TDAH. 
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DIAGNÓSTICO DO TDAH
A neurologia do início do 

século XX possuía métodos de 

investigação, como radiografias, 

punções e exames físicos, 

cuja característica invasiva 

dificultava as avaliações, 

não permitindo confirmar os 

achados anatomopatológicos. 

A necessidade de avaliações 

funcionais levou alguns médicos 

a proporem em seus estudos 

a utilização de instrumentos 

psicológicos, para ampliar e 

aprimorar suas avaliações, 

ao mesmo tempo em que 

poderiam confirmar a evolução 

do quadro.

 Por sua vez, a 

psicologia adquiriu em pouco 

tempo um conjunto metodológico 

de conhecimentos que 

impulsionaram sobremaneira 

o desenvolvimento da prática 

avaliativa.

 A neuropsicologia 

tem como objetivo principal obter 

a inferência das características 

estruturais e funcionais do 

cérebro e do comportamento 

em situações de estímulo e de 

respostas definidas, e o processo 

de avaliação é basicamente 

representado por meio de duas 

grandes questões: quais são 

as funções comprometidas e 

que aspectos comportamentais 

podem minimizar essa expressão 

psicopatológica. 

 No diagnóstico 

do TDAH, é utilizada a Escala 

de Transtorno do Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, um 

instrumento nacional, de 

autoria de Edyleine Bellini 

Peroni Benczik, publicado em 

2000 pela Casa do Psicólogo. 

O instrumento tem como 

objetivo avaliar a desatenção e 

a hiperatividade, a incidência de 

problemas de aprendizagem e 

de comportamento antissocial 

e os efeitos da intervenção 

nesses casos. 

 O material do 

teste é composto por manual, 

cadernos de aplicação e bloco 

de crivos. Quem responde ao 

instrumento é o professor, com 

a recomendação da autora de 

que deve conhecer o aluno há 

pelo menos seis semanas. 

FRACASSO ESCOLAR E TDAH
O TDAH é um dos 

responsáveis pelo fracasso 

escolar, mas a causa desse 

problema não é o transtorno 

em si, mas a falta de diagnóstico 

e a compreensão da patologia 

pelos professores. 

 Crianças com 

TDAH do grupo desatento são 

constantemente estigmatizadas 

como “lerdas”, “avoadas”. As do 

grupo impulsivo são rotuladas 

como crianças-problema. Em 

quaisquer dos casos, esses 

alunos são fadados ao fracasso 

escolar se um atendimento 

especializado não for oferecido.

 É no Ensino 

Fundamental que a TDAH é 

diagnosticada. O tempo de aula 

é maior do que na Educação 

Infantil, e as exigências são 

maiores. Além disso, supõe-

se que a criança atingiu um 

estado maturacional para 

enfrentar os desafios de 

frequentar o ambiente escolar 
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e se comportar de maneira 

correta, isto é, permanecendo 

quieta, sentada e atenta. 

 Segundo o parecer 

CNE/CES 365/2016, 

o TDAH não está incluído 

na categoria das deficiências, 

nem dos transtornos globais. 

Trata-se de um fenômeno 

multidimensional com reflexos 

comportamentais, emocionais 

e de aprendizagem, mas que 

não comporta alegações de 

caráter legal ou normativo que 

justifique o mesmo tratamento 

educacional dado às deficiências 

ou aos transtornos globais. 

 Não sendo 

considerado uma deficiência, 

o TDAH enquadra-se nas 

“necessidades educacionais 

especiais”, conforme as Diretrizes 

Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001, p. 44). Por isso, 

exige “avaliação pedagógica 

no processo de ensino e 

aprendizagem, inclusive para 

identificação das necessidades 

educacionais especiais e a 

eventual indicação dos apoios 

pedagógicos adequados”. 

 Quando esses “apoios 

pedagógicos adequados” não 

são ofertados pelos sistemas 

de ensino, os alunos com TDAH 

podem ter de optar por dois 

caminhos: a evasão escolar e 

a repetência. A dificuldade em 

acompanhar os colegas da classe, 

em compreender o conteúdo 

e mesmo a inadequação social 

podem influenciar para que a 

criança/adolescente rejeite o 

ambiente escolar. 

 Como nosso 

sistema educacional ainda se 

baseia no que Focault chamou 

de “corpos dóceis”, com cada 

aluno sentado em seu lugar 

durante a maior parte do 

período, para o indivíduo com 

TDA predominantemente 

hiperativo/impulsivo torna-

se penoso permanecer em 

sala de aula. Professores e 

equipe gestora, por sua vez, 

consideram problemática a 

permanência desse aluno na 

sala.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade é uma 

patologia neuropsicológica, que 

afeta decisivamente o indivíduo 

desde a infância. Como não 

apresenta características físicas 

óbvias, tem reconhecimento difícil 

por familiares e profissionais 

de educação. 

 Tanto no âmbito 

cultural como educacional, 

o indivíduo com TDAH é 

prejudicado, já que muitas 

vezes as dificuldades de 

aprendizagem são atribuídas 

ao caráter, não incentivando 

uma investigação aprofundada 

que poderia resultar em 

tratamento adequado, seja por 

medicamentos, psicoterapia ou 

uma intervenção que poderia 

promover a permanência e o 

sucesso escolar de inúmeros 

alunos.
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Educação Ambiental é 

um vocábulo composto por um 

substantivo e um adjetivo, que 

envolvem, respectivamente, o 

campo da Educação e o campo 

Ambiental. Enquanto o substantivo 

Educação confere a essência do 

vocábulo “Educação Ambiental”, 

definindo os próprios fazeres 

pedagógicos necessários a esta 

prática educativa, o adjetivo 

Ambiental anuncia o contexto 

desta prática educativa, ou seja, 

o enquadramento motivador 

da ação pedagógica. O adjetivo 

ambiental designa uma classe 

de características que qualificam 

essa prática educativa, diante 

desta crise ambiental que 

ora o mundo vivencia. Entre 

essas características, está o 

reconhecimento de que a 

Educação tradicionalmente 

tem sido não sustentável, 

tais quais os demais sistemas 

sociais, e que para permitir a 

transição societária rumo à 

sustentabilidade, precisa ser 

reformulado. Segundo Philppe 

Pomier Layrargues , o Brasil é 

um país que tem efetuado um 

papel protagônico nesse debate, 

e abriga uma rica discussão 

sobre as especificidades da 

Educação na construção da 

sustentabilidade. Tem sido 

um país inclusive com grande 

fertilidade de ideias, por ter 

atribuído ou incorporado 

novos nomes para designar 

especificidades identitárias 

desse fazer educativo.
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INTRODUÇÃO
Educação ambiental é 

todo o processo empregado 

para preservar o patrimônio 

ambiental e criar modelos 

de desenvolvimento, com 

soluções limpas e sustentáveis. 

A educação ambiental é uma 

ação que hoje já está presente 

em todas as nações, que 

buscam o desenvolvimento 

tecnológico sem exaurir os 

recursos naturais do planeta.

 A humanidade 

sempre conviveu com o Planeta 

para crescer, se desenvolver 

e construir uma história nas 

suas relações com a natureza 

e com os outros seres vivos. Se 

considerarmos apenas o lado 

positivo dessa convivência, 

a proposta seria responder 

às necessidades básicas 

de todos os cidadãos em 

termos de água, alimentos, 

abrigo, saúde e energia. No 

entanto, principalmente no 

século passado, começamos a 

perceber inúmeras contradições 

causadas pelo esgotamento 

sem precedentes dos recursos 

naturais por modos de vida 

destruidores e, como diria 

Leonardo Boff , por nossa falta 

de cuidado para com a vida.

 Uma das 

alternativas para a inclusão da 

temática ambiental no meio 

escolar é “a aprendizagem em 

forma de projetos”. Segundo 

Capra (2003), essa é uma 

proposta alinhada com o novo 

entendimento do processo de 

aprendizagem que sugere a 

necessidade de estratégias 

de ensino mais adequadas e 

torna evidente a importância 

de um currículo integrado 

que valorize o conhecimento 

contextual, no qual as várias 

disciplinas sejam vistas como 

recursos a serviço de um objeto 

central. Esse objeto central 

também pode ser entendido 

como um tema transversal que 

permeia as outras disciplinas 

já constituídas e consegue 

trazer para a realidade escolar 

o estudo de problemas do dia 

a dia.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
Embora os primeiros 

registros da utilização do 

termo “Educação Ambiental” 

datem de 1948, num encontro 

da União Internacional para 

a Conservação da Natureza 

(UICN) em Paris, os rumos da 

Educação Ambiental começam 

a ser realmente definidos 

a partir da Conferência de 

Estocolmo, em 1972, onde se 

atribui a inserção da temática 

da Educação Ambiental na 

agenda internacional. Em 

1975, lança-se em Belgrado (na 

então Iugoslávia) o Programa 

Internacional de Educação 

Ambiental, no qual são definidos 

os princípios e orientações 

para o futuro.

Outro documento 

internacional de extrema 

importância é o Tratado de 

Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global  

elaborado pela sociedade 

civil planetária em 1992 

no Fórum Global, durante 

a Conferência das Nações 
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Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio 92). Esse 

documento estabelece princípios 

fundamentais da educação 

para sociedades sustentáveis, 

destacando a necessidade de 

formação de um pensamento 

crítico, coletivo e solidário, 

de interdisciplinaridade, de 

multiplicidade e diversidade. 

Estabelece ainda uma relação 

entre as políticas públicas de EA 

e a sustentabilidade, apontando 

princípios e um plano de ação 

para educadores ambientais. 

Enfatizam os processos 

participativos voltados para 

a recuperação, conservação e 

melhoria do meio ambiente e 

da qualidade de vida.

A Educação Ambiental 

surge no Brasil muito antes 

da sua institucionalização 

no governo federal. Temos a 

existência de um persistente 

movimento conservacionista 

até o início dos anos 70, 

quando ocorre a emergência 

de um ambientalismo que se 

une às lutas pelas liberdades 

democráticas, manifestada 

por meio da ação isolada de 

professores, estudantes e escolas, 

por meio de pequenas ações 

de organizações da sociedade 

civil, de prefeituras municipais 

e governos estaduais, com 

atividades educacionais voltadas 

a ações para recuperação, 

conservação e melhoria do 

meio ambiente. Neste período 

também surgem os primeiros 

cursos de especialização em 

Educação Ambiental.

A educação ambiental 

nasceu com o objetivo de gerar 

uma consciência ecológica em 

cada ser humano, preocupada 

com o ensejar a oportunidade de 

um conhecimento que permitisse 

mudar o comportamento volvido 

à proteção da natureza.

Segundo Munhoz 

(2004), uma das formas de 

levar educação ambiental à 

comunidade é pela ação direta 

do professor na sala de aula e 

em atividades extracurriculares. 

Através de atividades como 

leitura, trabalhos escolares, 

pesquisas e debates, os alunos 

poderão entender os problemas 

que afetam a comunidade onde 

vivem; instados a refletir e 

criticar as ações de desrespeito 

à ecologia, a essa riqueza que 

é patrimônio do planeta, e, de 

todos os que nele se encontram. 

E ainda diz: Os professores 

são a peça fundamental no 

processo de conscientização 

da sociedade dos problemas 

ambientais, pois, buscarão 

desenvolver em seus alunos 

hábitos e atitudes sadias de 

conservação ambiental e respeito 

à natureza transformando-os 

em cidadãos conscientes e 

comprometidos com o futuro 

do país.

O Brasil possui uma 

legislação ambiental considerada 

a mais completa do mundo, 

embora esta legislação não seja 

cumprida de maneira adequada. 

No ano de 1988, foi declarada 

a nova Constituição Federal, 

com um capitulo inteiramente 

dedicado ao meio ambiente. 

O artigo 225 da Constituição 

Federal assim se refere ao 

Meio Ambiente:

Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público 

e à coletividade o dever de 
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defendê-lo e preservá-lo para 

os presentes e futuras gerações 

(DIAS, p.418).

 No que se refere 

à escola, a Educação Ambiental 

deveria ser legitimada e associada 

a uma proposta pedagógica, 

com vistas á sua transformação 

e implementação de melhorias, 

de modo que as diferentes 

realidades socioeconômicas, 

ambientais e culturais possam 

ser estudadas, diagnosticadas 

e incorporadas. Para isso, 

deve-se assegurar um processo 

de ensino-aprendizagem 

que possibilite aos sujeitos 

escolares compreenderem o 

meio ambiente, seus processos 

e dinâmicas. Possibilitar que 

estes compreendam o seu 

lugar, o seu papel e a sua 

responsabilidade para com o 

meio em que vivem.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA
Numa perspectiva crítica 

concebida a educação, como um 

processo de instrumentalização 

dos sujeitos para a prática social 

transformadora, Saviani (2003) 

define a função da escola: “é 

uma instituição cujo papel 

consiste na socialização do 

saber sistematizado” (p.14). 

Isso significa afirmar que a 

educação escolar tem como 

principal função promover a 

consciência dos educandos para a 

compreensão e a transformação 

da realidade. Então, o que é 

próprio da escola é a garantia 

da transmissão – não mecânica, 

mas ativa – compreendida 

como apropriação, do saber 

pela cultura.

Hoje a Educação 

Ambiental faz parte do conteúdo 

diversificado do currículo, mas 

precisa ser legitimada como 

prática corrente da didática dos 

professores, sendo assim, tem 

que fazer parte da proposta 

pedagógica da escola. De forma 

que para uma transformação 

ocorra temos que estudar as 

diferentes realidades sócias 

econômicas, ambientais 

estudadas. Neste sentido deve 

se assegurar um processo 

de ensino-aprendizagem 

que possibilite aos sujeitos 

escolares compreenderem 

o meio ambiente e o papel e 

responsabilidade para com 

o meio.

Na construção de uma 

sociedade justa e ecologicamente 

equilibrada temos que pensar 

em uma sociedade sustentável 

de forma igualitária tem que 

ter uma política já que vivemos 

num contexto fragmentado de 

conhecimento descontextualizado, 

que ainda não permite que se 

tenha consciência da questão 

ambiental, juntamente com a 

perda dos valores éticos.

A educação ambiental 

é uma ação política, ela exige 

posicionamento. Isso significa 

que o pensar e o agir educativo 

ambiental trazem diferenças 

conceituais. Essas diferenças 

podem ser sintetizadas em alguns 

grandes grupos: a educação 

ambiental como promotora das 

mudanças de comportamentos 

ambientalmente inadequados 

– de fundo disciplinatório 

e moralista; a educação 

ambiental centrada na ação 

para a diminuição dos efeitos 

predatório das relações dos 

sujeitos com a natureza – de 
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caráter ativista e imediatista; 

a educação ambiental – a 

educação ambiental como um 

processo político, crítico, para 

a construção de sociedades 

sustentáveis do ponto de vista 

ambiental e social – a educação 

ambiental transformadora e 

emancipatória. 

Com o mundo cada 

vez mais globalizado, com a 

sociedade tão violenta e com 

o acelerado crescimento das 

cidades que substituem os 

espaços verdes pelo concreto, 

vem diminuindo o contato 

direto da criança com todos 

os elementos da natureza. 

Nesse paradigma a cada dia 

que passa as crianças passam 

a ter espaços cada vez mais 

restritos para o contato com 

os elementos do ambiente 

e  as crianças estão sendo 

obrigadas a ficarem trancadas 

em casa tendo como fonte de 

lazer o uso das tecnologias, 

que na maioria das vezes, elas 

não sabem o que é o meio 

ambiente nem tampouco os 

problemas que ele enfrenta e 

se a criança for questionada, 

por exemplo, de onde vem o 

leite, é bem provável que ela 

responda que vem da caixinha. 

Diante disso, Alves (1999) diz 

que: “há crianças que nunca 

viram uma galinha de verdade, 

nunca sentiram o cheiro de 

um pinheiro, nunca ouviram 

o canto do pintassilgo e não 

tem prazer em brincar com a 

terra. Pensam que a terra é 

sujeira. Não sabem que terra 

é vida”.

A Educação Ambiental 

se tornou hoje uma ferramenta 

indispensável no combate 

à destruição ambiental no 

qual todos os seres vivos 

estão inseridos. Professores e 

alunos tornam-se os principais 

agentes de transformação e 

conservação do meio ambiente, 

s é na escola onde mais se 

conversa sobre esse assunto, 

e tenta melhorar as condições 

do planeta. Para que se crie 

uma filosofia conservacionista 

é necessária que se forme a 

consciência de que o ambiente 

não é propriedade individual, 

mas reconhecê-lo como um 

lugar de todos, por isso, 

torna–se necessário cuidar dos 

recursos que podem prejudicar 

a si mesmo e ao próximo, por 

exemplo, os bens públicos, 

feitos de materiais retirados da 

natureza, e o meio ambiente.

AS LEIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
BRASIL

O Brasil é um dos 

poucos países onde o processo 

de educação ambiental 

encontra-se sistematizado, e 

que por meio de processos 

colegiados são definidas as suas 

políticas, objetivos, princípios 

e recomendações. No IBAMA, 

as ações de EA são orientadas 

de acordo com os seguintes 

dispositivos:

3.1. A Constituição 

Federal de 1988, que estabelece 

no inciso VI do artigo 225 a 

necessidade de “promover a EA 

em todos os níveis de ensino 

e a conscientização pública 
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para a preservação do meio 

ambiente”;

Art. 225. Todos têm 

direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1º - Para assegurar 

a efetividade desse direito, 

incumbe ao poder público: 

I - preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais 

e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade 

e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa 

e manipulação de material 

genético; 

III - definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de 

lei, vedada qualquer utilização 

que comprometa a integridade 

dos atributos que justifiquem 

sua proteção; 

IV - exigir, na forma 

da lei, para instalação de obra 

ou atividade potencialmente 

causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará 

publicidade; 

V - controlar a produção, 

a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente; 

VI - promover a educação 

ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do 

meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e 

a flora, vedadas, na forma da 

lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, 

provoque a extinção de espécies 

ou submetam os animais à 

crueldade. 

§ 2º - Aquele que explorar 

recursos minerais fica obrigado 

a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo 

órgão público competente, na 

forma da lei. 

§ 3º - As condutas e 

atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas 

ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os 

danos causados. 

§ 4º - A Floresta 

Amazônica brasileira, a Mata 

Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a 

Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-

se-á, na forma da lei, dentro 

de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as 

terras devolutas ou arrecadadas 

pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias 

à proteção dos ecossistemas 

naturais. 

§ 6º - As usinas que 

operem com reator nuclear 

deverão ter sua localização 

definida em lei federal, sem o 

que não poderão ser instaladas.
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3.2. A Lei 9.795, de 27 

de abril de 1999, da Presidência 

da República, que dispõe sobre 

a Educação Ambiental e institui 

a Política Nacional de Educação 

Ambiental (regulamentada pelo 

Decreto 4281/2002);

Seção II

Da Educação Ambiental 

no Ensino Formal

Art. 9o Entende-se 

por educação ambiental na 

educação escolar a desenvolvida 

no âmbito dos currículos das 

instituições de ensino públicas 

e privadas, englobando:

I - educação básica:

a) educação infantil;

b) ensino fundamental e

c) ensino médio;

II - educação superior;

III - educação especial;

IV - educação profissional;

V - educação de jovens 

e adultos.

Art. 10. A educação 

ambiental será desenvolvida 

como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente 

em todos os níveis e modalidades 

do ensino formal.

§ 1o A educação ambiental 

não deve ser implantada como 

disciplina específica no currículo 

de ensino.

§ 2o Nos cursos de 

pós-graduação, extensão e 

nas áreas voltadas ao aspecto 

metodológico da educação 

ambiental, quando se fizer 

necessário, é facultada a criação 

de disciplina específica.

§ 3o Nos cursos de 

formação e especialização técnico-

profissional, em todos os níveis, 

deve ser incorporado conteúdo 

que trate da ética ambiental 

das atividades profissionais a 

serem desenvolvidas.

Art. 11. A dimensão 

ambiental deve constar dos 

currículos de formação de 

professores, em todos os níveis 

e em todas as disciplinas.

Parágrafo único. Os 

professores em atividade 

devem receber formação 

complementar em suas áreas 

de atuação, com o propósito 

de atender adequadamente ao 

cumprimento dos princípios e 

objetivos da Política Nacional 

de Educação Ambiental.

Art. 12. A autorização e 

supervisão do funcionamento 

de instituições de ensino e 

de seus cursos, nas redes 

pública e privada, observarão o 

cumprimento do disposto nos 

arts. 10 e 11 desta Lei.

3.3. A Lei Complementar 

140, de 08 de dezembro de 2011, 

da Presidência da República, que 

define as competências para 

a cooperação entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes 

do exercício da competência 

comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, 

ao combate à poluição em 

qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da 

fauna e da flora;

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  Esta Lei 

Complementar fixa normas, 

nos termos dos incisos III, VI 

e VII do caput e do parágrafo 

único do art. 23 da Constituição 

Federal, para a cooperação 

entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios 

nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da 
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competência comum relativas 

à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do 

meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas 

formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora. 

Art. 2o  Para os fins 

desta Lei Complementar, 

consideram-se: 

I - licenciamento 

ambiental: o procedimento 

administrativo destinado 

a licenciar atividades ou 

empreendimentos utilizadores 

de recursos ambien, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental; 

II - atuação supletiva: 

ação do ente da Federação 

que se substitui ao ente 

federativo originariamente 

detentor das atribuições, nas 

hipóteses definidas nesta Lei 

Complementar; 

III - atuação subsidiária: 

ação do ente da Federação que 

visa a auxiliar no desempenho 

das atribuições decorrentes das 

competências comuns, quando 

solicitado pelo ente federativo 

originariamente detentor das 

atribuições definidas nesta Lei 

Complementar. 

Art. 3o  Constituem 

objetivos fundamentais da 

União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, no 

exercício da competência 

comum a que se refere esta 

Lei Complementar: 

I - proteger, defender 

e conservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, 

promovendo gestão descentralizada, 

democrática e eficiente; 

II - garantir o equilíbrio do 

desenvolvimento socioeconômico 

com a proteção do meio 

ambiente, observando a 

dignidade da pessoa humana, 

a erradicação da pobreza e a 

redução das desigualdades 

sociais e regionais; 

III - harmonizar as 

políticas e ações administrativas 

para evitar a sobreposição 

de atuação entre os entes 

federativos, de forma a evitar 

conflitos de atribuições e garantir 

uma atuação administrativa 

eficiente; 

IV - garantir a uniformidade 

da política ambiental para 

todo o País, respeitadas as 

peculiaridades regionais e 

locais. 

3.4. O Programa Nacional 

de Educação Ambiental – 

ProNEA, no qual o Ministério 

do Meio Ambiente (Diretoria 

de Educação Ambiental) e 

o Ministério da Educação 

(Coordenação Geral de Educação 

Ambiental) definem como eixo 

orientador a perspectiva de 

sustentabilidade.

ProNEA representa 

um constante exercício de 

Transversalidade, criando 

espaços de interlocução bilateral 

e múltipla para internalizar a 

educação ambiental no conjunto 

do governo, contribuindo assim 

para a agenda transversal, 

que busca o diálogo entre as 

políticas setoriais ambientais, 

educativas, econômicas, sociais 

e de infraestrutura, de modo 

a participar das decisões de 

investimentos desses setores 

e a monitorar e avaliar, sob 

a ótica educacional e da 

sustentabilidade, o impacto 

de tais políticas. Tal exercício 

deve ser expandido para outros 

níveis de governo e para a 

sociedade como um todo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para muitos professores 

trabalhar temas transversais 

como o meio ambiente no 

cotidiano escolar é muito difícil, 

pois as salas de aula são sempre 

lotadas, com muitos conteúdos 

para serem lecionados durante 

o ano letivo, o qual deve ser 

cumprido segundo a grade 

curricular. Mas, é necessário 

ministrar aulas que preparem 

o indivíduo para a vida no meio 

social, trabalhando o conteúdo 

de forma mais concreta, 

deixando uma aprendizagem 

maior, do que trabalhar apenas 

os conteúdos de forma rápida 

para cumprir a grade curricular 

e não capacitar os educandos 

para conviver no caos ecológico 

que se enfrenta cotidianamente. 

Segundo Segura (2001, p.71: “A 

ênfase em atividades práticas 

talvez seja um reflexo da própria 

rotina atribulada das escolas: 

muitas aulas, muitos alunos, 

carência material e sobrecarga 

burocrática”. 

A escola é um espaço 

onde se devem desenvolver 

os valores morais e sociais 

na formação do cidadão. Este 

processo faz com que haja uma 

transformação no indivíduo, 

pois ele aprende e esse incidirá 

sobre sua identidade e pode 

e deve mudar sua postura 

diante do mundo.

Neste processo espera-

se que sejam desenvolvidas 

habilidades capacidades 

para cooperação e menos 

competitividade para resgate 

do meio ambiente, com o 

extermínio da destruição dos 

bens naturais.

Na educação pretende-

se que a relação home-

natureza-homem melhore, 

através da conscientização e 

que se aprende a preservar, 

criar hábitos e costumes de 

conscientização.

Nagib diz que a base 

de toda a sustentabilidade é o 

desenvolvimento humano que 

deve contemplar um melhor 

relacionamento do homem com 

os semelhantes e a natureza.
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Este trabalho tem o 

objetivo de fazer um breve 

relato sobre o que é ser um 

professor e ainda professor 

universitário, como surgiu e 

ocorreu a formação do professor 

universitário no Brasil, seus 

reflexos no sistema educacional, 

sua identidade e ainda as 

relações professor e aluno 

no contexto escolar. E aborda 

primeiramente a problemática 

profissional do professor no 

ensino superior, quanto à 

afirmação de sua identidade 

e as condições do exercício 

profissional resultantes de uma 

ausência de uma formação 

inicial e continuada que sele 

a capacidade autodidata do 

professor, constatada como 

insuficiente frente ao novo 

modelo de sociedade e seus 

paradigmas emergentes. 

Retoma-se a importância da 

universidade em investir na 

formação continuada calcada 

no ensino, pesquisa e extensão, 

conforme as metas e objetivos 

do projeto pedagógico. E 

levanta a discussão em torno 

da importância das relações 

interpessoais entre professores 

e alunos no processo ensino-

aprendizagem, ressaltando o 

contexto afetivo e emocional na 

interação em sala de aula. Diante 

dos desafios contemporâneos 

da profissão de professor, 

convém uma prática reflexiva 

tanto da dimensão pessoal 

quanto da dimensão social, 

pois nas profissões que lidam 

diretamente com pessoas é 

preciso aceitar que haverá 

fracassos, mas que o professor, 

como ator social insubstituível 

da relação pedagógica, conta 

acima de tudo consigo mesmo 

e, assim sendo, precisa 

constantemente se auto avaliar. 

Todos os anos recebemos nas 

escolas regulares de ensino 

vários alunos com deficiência. 

Sabemos que os educadores 

devem estar preparados para 

trabalhar com os mesmos.

ALEXANDRE DIAS DA SILVA E LIMA 
 Graduação em Educação Física pela Faculdade FEFISA (1996); Pós Graduado em Educação Física Escolar 
pela F.M.U. (2006); Pós Graduado em Gestão Educacional pela Universidade Cruzeiro do Sul (2009); Professor 
de Ensino Fundamental II – Educação Física -  na EMEF Professora Thereza Maciel de Paula.

Palavras-chave: Docência no ensino superior; Formação docente; Prática docente; 

Relação professor-aluno.

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO NA 
DOCÊNCIA  SUPERIOR
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INTRODUÇÃO
A profissão de professor 

no Brasil começou como uma 

necessidade para suprir o 

aumento de vagas abertas 

pelas Instituições e Faculdades 

de Filosofias. Os interessados 

deveriam fazer um curso de 

bacharel para depois fazer 

disciplinas pedagógicas e mesmo 

assim, o sistema educacional 

não era atrativo. 

Dentro do exercício 

da docência é exigido do 

professor algumas qualificações 

e, especificamente no ensino 

superior, observamos a valorização 

das qualificações acadêmicas, 

pesquisas e titulações, em 

detrimento das qualificações 

pedagógicas e interpessoais.

Este artigo aborda 

primeiramente a problemática 

profissional do professor no 

ensino superior, quanto à 

afirmação de sua identidade 

e as condições do exercício 

profissional resultantes de uma 

ausência de uma formação 

inicial e continuada que sele 

a capacidade autodidata do 

professor, constatada como 

insuficiente frente ao novo 

modelo de sociedade e seus 

paradigmas emergentes.

Diante dos desafios 

contemporâneos da profissão de 

professor, convém uma prática 

reflexiva tanto da dimensão 

pessoal quanto da dimensão 

social, pois nas profissões 

que lidam diretamente com 

pessoas é preciso aceitar 

que haverá fracassos, mas 

que o professor, como ator 

social insubstituível da relação 

pedagógica, conta acima de 

tudo consigo mesmo e, assim 

sendo, precisa constantemente 

se auto avaliar.

       Todos os anos 

recebemos nas escolas regulares 

de ensino vários alunos com 

deficiência. Sabemos que 

os educadores devem estar 

preparados para trabalhar 

com os mesmos.

BREVE HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR
O ensino superior 

no Brasil começou em 1930, 

especificamente em São Paulo 

e no Rio de Janeiro, por meio 

do decreto 19.851 dispõe sobre 

o ensino superior no Brasil 

de 11 de abril de 1931, do 

Ministro da Educação e Saúde 

Pública Francisco Campos, 

dando responsabilidades as 

Universidades na formação 

de predecessores do ensino 

secundário, hoje conhecido 

como ensino médio.

Foi criada a Faculdade 

Ciências e Letras com o 

objetivo de formar professores 

secundários com a produção 

de conhecimento e a prática 

de pesquisa.

A reforma de Francisco 

Campos abrangia em sua 

organização dois momentos: a 

formação pelo sistema oficial, 

mantidos pelos órgãos públicos 

e particulares e outra por 

institutos isolados, fazendo que 

o próprio Francisco Campos 

afirmasse: “O ensino no Brasil 

é um ensino sem professores, 



26 OUTUBRO | 2017

isto é, em que os professores 

criam a si mesmos, e toda a 

nossa cultura é puramente 

autodidata” (Exposição de 

motivos do ministro Francisco 

Campos sobre a reforma do 

ensino superior, Diário Oficial, 

de 15 de abril de 1932, apud 

CACETE, 2010).

Segundo CACETE (2010), 

a Faculdade de Educação e 

Letras teria que ser um Instituto 

de Educação, com função:

• Formação de 

professores para escola 

secundária;

• Produção de 

conhecimento;

• Prática da pesquisa.

Faculdade de Educação 

e Letra, não “saiu do papel”, 

sendo criadas as faculdades 

ciências e letras, que tinham 

seus princípios no modelo 

alemão e tendo como ideologia 

as ciências e as humanidades 

e sendo preparatória para a 

teologia, direito e medicina.

Em 1934 surge a 

Universidade de São Paulo, 

produto de projetos políticos 

e ideológicos da elite paulista, 

talvez, justifique ate hoje 

a segregação da USP com 

relação às classes menos 

favorecidas. CACETE (2010), 

a Universidade se implantava 

com uma missão, que era 

formar as elites intelectuais 

e os dirigentes do país. Não 

tinha cursos para formação 

de professores (educação), 

eles começaram a aparecer, 

por situações (pressões) da 

época, quando o Instituto de 

Educação de São Paulo foi 

incorporado à Universidade 

de São Paulo.

Não havia uma formação 

específica das faculdades para 

a formação de professores, 

eles teriam que primeiro fazer 

o bacharel para depois cursar 

as disciplinas de licenciatura, 

estabelecendo assim, uma 

hierarquização dos estudos em 

que a formação pedagógica tinha 

um caráter complementar e 

prático. Provocando desprestigio 

os próprios cursos de formação 

de professores. 

Em 1960 com acentuadas 

criticas com relação à formação 

de professores secundários 

nas faculdades de filosofias 

e com o seu crescimento, 

principalmente no setor privado 

do ensino superior, faltavam 

professores para suprir esse 

crescimento e os mesmos não 

iam para carreira do magistério, 

fazendo que qualquer um que 

tivesse um curso superior 

poderia exercer a função de 

professor.

Essa situação que era 

para ser emergencial e acabou 

tornando um regime permanente 

de emergências (CACETE 2010), 

fazendo com que mudanças 

deveriam ser feitas no sistema 

estrutural das faculdades de 

filosofia, surgindo institutos e 

faculdades que assumissem 

a formação profissional nas 

áreas de conhecimento, além 

da criação do Conselho Federal 

de Educação (CFE). Fazendo 

com que a licenciatura e o 

bacharelado seriam diferentes 

e ainda não era mais exigido 

a presença de faculdade de 

filosofia para a constituição 

das universidades (LDB 4.024 

em 20 dezembro de 1961).

No contexto de ampla 

discussão acerca da formação 

do professor universitário 

e as condições pelas quais 
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esses profissionais ingressam 

na vida acadêmica, surgem 

reflexões sob os diferentes 

enfoques e paradigmas relativos 

aos saberes pedagógicos e 

epistemológicos que mobilizam 

a docência gerando assim, uma 

tensão explícita no bojo das 

universidades que cada vez mais 

têm recebido professores sem 

experiência prévia na função 

de docente do ensino superior, 

além dos diversos professores 

que, apesar de esboçarem um 

excelente referencial teórico, 

necessitam, entretanto, rever 

sua prática pedagógica.

No geral, os professores 

que por razões e interesses 

variados, adentram no campo 

universitário, são de variados 

conhecimentos e áreas de 

atuação e em sua maioria, 

não tiveram nenhum contato 

anterior com os conhecimentos 

nas áreas das Ciências humanas 

e sociais, para compreender, 

interpretar e aplicar a prática, 

numa perspectiva filosófica 

e política de educação como 

processo e produto que as 

várias correntes de pensamento 

dão a esses termos.

Partindo desse princípio, 

percebemos a vivência efetiva 

que as universidades enfrentam 

quando o seu corpo docente é 

composto, em sua maioria, de 

principiantes na docência do 

ensino superior e nunca tiveram 

contato com uma formação 

pedagógica que abarcasse 

os conhecimentos teóricos e 

práticos relativos às questões 

do ensino e aprendizagem 

em sua contextualização, tais 

como: o aluno – sujeito do 

processo de socialização do 

saber; o professor – agente 

de formação, e o contexto 

lócus onde ocorre o saber e as 

relações que se travam entre 

suas interdependências.

Dessa forma, no percurso 

de suas ações e no âmago do 

seu senso comum pedagógico, 

o docente aloca sua práxis 

educativa, desarticulada com 

as finalidades sociopolíticos e 

culturais do processo educativo.

Sendo assim, é preciso 

apontar algumas saídas entre 

as quais, o desenvolvimento 

profissional, como aporte 

para o domínio dos saberes 

didático e o entrelaçamento 

da competência acadêmica 

com a competência didática.

Atentos a essa questão, 

Pimenta e Anastasiou (2002), 

referindo-se ao processo de 

docência do ensino superior, 

dizem que: O avançar no 

processo de docência e do 

desenvolvimento profissional, 

mediante a preparação 

pedagógica não se dará em 

separado de processos de 

desenvolvimento pessoal e 

Institucional: este é o desafio 

a ser hoje, considerado na 

construção da docência no 

ensino superior (p.259).

Essa constatação 

favorece a discussão da 

formação continuada em 

serviço que deve referenciar 

a pessoa do docente como 

sujeito que ocupa espaços 

determinantes à transformação 

da sociedade, deslocando, 

assim, em primeira instância, 

sua preparação pedagógica à 

conquista desse momento como 

espaço institucionalizado onde 

seu desenvolvimento pessoal 

possa percorrer os diferentes 

espaços universitários. Para tanto, 

faz-se necessário considerar, a 
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princípio, que a especialidade 

da docência oriunda do projeto 

institucional, cuja habilitação 

deve vir articulada e legitimada 

pelo mesmo, concedendo-

lhe, assim consistência para 

o cultivo da competência 

didático - universitária.

Retomando nossa linha 

de pensamento, compreendemos 

que a função própria da 

universidade é proporcionar 

momentos de reflexões cujo 

objetivo seja a mediação à 

construção e reconstrução dos 

conhecimentos, conjugando 

a qualidade formal com a 

qualidade política, componentes 

intrínsecos à formação docente 

para delineá-lo do saber pensar 

como condição subjetiva do 

homem de fazer sua história 

para a história; potencializando 

sua individualidade, acreditando, 

como Demo (1998), que a 

universidade é, sobretudo 

sinônima de mutações, desafios, 

adversidades e confrontos com 

o mundo real.

A formação pedagógica, 

pensada em termos acadêmicos 

e didáticos, surge num panorama 

de compreensão sobre qualidade 

do trabalho docente no recinto 

da sala de aula, ou seja, no 

contexto da ação, que não se 

restringe aos saberes, mas na 

capacidade do docente de agir 

em circunstâncias previstas 

ou não em seu plano de ação. 

Nesse sentido, os pressupostos 

de Perrenoud (2002), quando 

define competência como a 

faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos (cognitivos), 

visando abordar uma situação 

complexa e quando referencia 

em seus escritos as dez novas 

competências essenciais ao 

ensino do professor enfatiza 

o administrar sua própria 

formação como âncora para 

que o docente possa navegar os 

mares mais seguros do ensinar 

uma vez que, as turbulências 

da era globalizada, vão exigindo 

destas mobilizações maiores 

para a ação, considerando 

que são os mesmos que 

constroem e reconstroem 

seus conhecimentos a partir 

da práxis.

Acreditamos que, 

sem uma qualificação na 

perspectiva da “pedagogia da 

competência”, fruto da vontade e 

do comprometimento inovador, 

nada é possível, porque é na 

dinâmica do saber e do agir 

que o docente reconstrói os 

saberes do mais simples ao 

mais complexo, apoiado na 

qualidade organizada do saber, 

saber fazer e saber refazer 

sua prática de modo crítico e 

criativo em face da realidade.

Diante dessas afirmações, 

torna-se imperativo que as 

Universidades invistam na 

formação efetiva do corpo 

docente para que estes possam 

transformar as instituições em 

lócus de produção de ensino, 

pesquisa e extensão. Enfim, 

despertar a consciência de 

uma nova identidade docente 

que leve e eleve a ampliação 

das concepções de ensino, 

permitindo um novo olhar 

e consequentemente, um 

novo docente. Freire (2002) 

compartilha com a opinião de 

que ensinar exige rigorosidade 

metódica cuja tríade ensinar/ 

aprender/pesquisar são 

elementos inseparáveis uma 

das condições indispensáveis 

à valorização do conhecimento 

pedagógico.
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Reiteramos que o 

aprender e o ensinar são 

atividades unificadas pela 

relação que se estabelece entre 

o agente formador (professor) 

e o aprendiz (aluno) centrado 

em duas bases unidirecional: 

interação e respeito. Sobre 

interação apontamos a relação 

gerada no âmbito do recinto da 

sala de aula, quando apoiada 

na confiança e empatia mútua 

encontra no antagonismo de 

seus interesses e necessidades 

caminhos que os guiem ao 

encontro harmonioso do eu 

outro como condição inerente 

às aprendizagens. Quanto 

à segunda base, reflete as 

conquistas adquiridas nas 

circunstâncias vivenciadas e 

que foram se consolidando, 

por meio das relações e do 

equilíbrio entre as emoções 

e os valores.

SER PROFESSOR E PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO

Poucas profissões, em 

todo o mundo, gozam de tanto 

prestígio junto à sociedade 

quanto os professores, transmitir 

conhecimento às crianças 

ou adultos, é tido como um 

sacerdócio pela maioria das 

pessoas, como toda a sociedade, 

porém, o trabalho realizado 

pelos docentes - em todas as 

fases da vida estudantil - sofreu 

profundas alterações nos 

últimos anos. As bases para as 

transformações estão na própria 

evolução vivida no mundo e 

não apenas tecnológica, mas 

também de comportamento.

De certa forma, embora 

o próprio governo tenha tomado 

iniciativas para melhorar o nível 

dos professores, os grandes 

agentes de transformação 

têm sido os próprios. A rotina 

vivida dentro da sala de aula 

tem levado os docentes a 

repensar métodos pedagógicos, 

instrumento de ensino usa de 

tecnologias e o relacionamento 

com os alunos.

Em meio à crise surgida 

pela deficiência da Educação 

Básica, o professor ainda precisa 

lidar com os problemas normais 

da profissão. Em determinados 

momentos, elementos benéficos 

como o avanço tecnológico ou 

a velocidade da informação 

passam a ser uma espada de 

dois gumes. Ao mesmo tempo 

em que dão aos profissionais 

novas opções de atuação, abrindo 

caminhos desconhecidos, 

exigem constante renovação.

Mesmos adaptados 

ao uso da tecnologia, porém, 

os professores destacam a 

necessidade de um contato 

efetivo com o aluno, pois 

por meio do contato pessoal 

obtém se mais chances de 

aprendizagem.

As apostilas dos cursos 

muitas vezes são confeccionadas 

por pessoas que não tem 

conhecimento da disciplina 

pretendida por ele aos alunos 

e com isso as mesmas são 

confeccionadas com base em 

teorias profundas extrapolando 

o raciocínio dos alunos sendo 

que o autor da apostila deveria 

se preocupar mais em ensinar 

a prática aos alunos.
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Tendo em vista que 

não basta ter conhecimento 

teórico e prático do assunto 

abordado em sala de aula, 

dominar tecnologias, e outras 

habilidades afins, surge a 

necessidade do mestre adquirir 

a prática docente, assunto 

esse que será comentado no 

capítulo posterior.

Para formar um 

profissional competente, os 

primeiros ensinamentos vêm 

da sala de aula por meio da 

experiência vivida do docente. 

Se o docente só tem teoria, 

que tipo de profissional ele 

lançará no mercado, visto 

que é responsabilidade dele 

o futuro de seus alunos?

As Universidades 

formadoras de docentes só 

ensinam teorias e não levam 

os futuros professores a 

desenvolver exercícios teórico-

práticos para que sintam 

exercendo sua profissão, ou 

seja, fazendo um trabalho para 

provar suas competências à 

sua futura função.

A importância da 

prática no ensino superior é 

indispensável pois é por intermédio 

dela que o futuro formando 

adquirirá embasamento teórico 

para compor seu trabalho 

de conclusão de curso e até 

mesmo se preparar para ser 

um profissional diferenciado 

no mercado de trabalho.

As Universidades por 

não proporcionarem esses 

desafios acabam formando 

professores teóricos no que, 

por sua vez, dificulta a aula do 

futuro professor e coloca em 

xeque a qualidade do ensino, e 

na verdade a culpa toda seria 

do professor das Universidades 

por não trabalharem tal 

habilidade.

Em uma aula onde o 

professor é extremamente 

teórico, os alunos muito pouco 

conseguem assimilar a sua 

matéria, devido sua falta de 

experiência prática, sendo 

que os bons professores são 

aqueles que em sua prática 

pedagógica cotidiana mostra 

como principais características 

pessoais uma ‘boa didática’, o 

‘domínio do conteúdo’, sendo 

‘respeitador’, e ‘criativo’.

Uma aula ministrada 

referenciando teoria e prática 

causa um grande impacto 

positivo dentro e fora de sala 

de aula, pois o professor que 

detém a prática da disciplina 

que ministra é mais respeitado 

pelos alunos e cria-se um 

canal de comunicação entre os 

alunos e o professor. Os alunos 

demonstram certo respeito ao 

mestre, pois sempre admira a 

sua aula e tem o seu mestre 

como modelo de profissional.

Apesar da dificuldade 

em se quebrar paradigmas, e, 

em se processar transformações 

nas estruturas do ensino 

universitário, a ruptura do 

processo de dissociação entre 

teoria e prática precisa ser 

perseguido com empenho, a 

fim de ser possível melhoria na 

qualidade do ensino oferecido 

pelas Universidades atuais.

Com esta imensa 

necessidade, adverte-se o 

mundo acadêmico da real 

preocupação em unir de forma 

definitiva as teorias apreendidas 

nos bancos escolares com as 

atividades exercidas no mundo 

empresarial globalizado e 

carente de profissionais que 

detenham a capacidade de 
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sistematizar situações que 

abrangem um universo cada 

vez maior de informações.

O professor precisa 

transmitir não somente a 

teoria mas também a prática 

preparando o formando para 

solucionar os problemas quando 

ingressarem no mercado de 

trabalho.

A prática pedagógica é 

muito importante, pois alguns 

professores detêm teoria e 

prática da matéria proposta, 

mas não tem didática, sendo 

que o bom professor na 

opinião dos alunos é aquele 

que tem a teoria, a prática, 

sabe transmitir os conteúdos 

e gosta do que faz, ou seja, 

tem paixão pelo seu trabalho, 

pois os professores podem 

conseguir motivar os seus 

alunos por meio da didática 

e da apresentação prática de 

sua matéria.

Para dar conta do 

crescimento sustentável do 

País é preciso formar novos 

profissionais e qualificar a 

mão de obra disponível. Esse 

é um desafio dos mestres 

que assumem essa grande 

responsabilidade diante do 

mercado de trabalho.

Também, as Universidades 

para elevar a qualidade do 

quadro de docentes dão 

preferência para contratação de 

professores mestres e doutores, 

pois a maior parte desses 

professores nunca exerceu 

uma atividade prática em sua 

área de atuação e também 

obviamente não conseguirá 

transmitir o conhecimento que 

o futuro profissional necessita 

para enfrentar o mercado 

competitivo de trabalho.

Muitas empresas antes de 

contratar o profissional, realizam 

uma entrevista e uma avaliação 

teórica e prática do futuro 

funcionário a ser contratado, 

pois a maioria das vezes os 

candidatos são reprovados nas 

avaliações práticas por que são 

apenas detentores de teorias 

e as empresas necessitam 

de profissionais com teorias 

e práticas para executarem 

seus trabalhos.

Os professores precisam 

ter consciência e se preocupar 

com a inserção da prática no 

momento de preparar o seu 

plano de aula, e também no 

instante que o mesmo vai 

propor as atividades aos alunos, 

portanto, não devem esquecer-

se de cumprir com o que está 

no plano de aula no quesito à 

prática de laboratórios.

A capacidade de 

habilitar, treinar e preparar 

milhares de jovens para as 

atividades profissionais a serem 

executadas após o término do 

curso superior sempre foi um 

dos objetivos das Universidades, 

no entanto, pode-se observar 

que ultimamente esta exigência 

tem sido efetivamente cobrada, 

não somente pelos estudiosos 

da pedagogia, como também 

pelos já atuantes profissionais 

que passam a recrutar os 

recém-formados, como também 

pelos próprios acadêmicos 

na busca incessante por uma 

oportunidade no competitivo 

mercado de trabalho.

Os professores de 

docência também devem se 

preocupar com os trabalhos 

de pesquisa pois são por 

meio deles que despertam o 

interesse à leitura, e a medida 

que aumenta a leitura, em 
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consequência disso aumenta 

o conhecimento e a qualidade 

no trabalho apresentado.

Mas os professores 

devem aliar as pesquisas com 

os trabalhos práticos, para 

que os alunos façam pesquisa 

de um determinado assunto 

e aplique na prática o novo 

conhecimento adquirido.

Os professores 

precisam sempre participar de 

seminários, palestras, cursos e 

outras atividades que agregam 

conhecimentos para que ele 

transmita esse tal conhecimento 

e habilidade aos alunos, pois 

quando o aluno percebe que o 

professor tem conhecimento 

do assunto abordado e possui 

as habilidades necessárias 

para transmitir o conteúdo, os 

alunos se motivam nas aulas 

desses professores.

Os professores precisam 

se manter atualizados porque 

ainda existem profissionais 

da educação que concluíram 

sua faculdade, prestou um 

concurso e se estabilizou, tanto 

em conhecimentos quanto 

em habilidades (didática) para 

transmitir os conteúdos aos 

alunos, ou seja, se mantém 

na mesmice e ainda dizem 

aos alunos que ele (professor) 

já aprendeu, e, se os alunos 

quiserem aprender, eles 

(alunos) que devem se esforçar, 

pois esquecem que o maior 

responsável para que atinjam 

o ápice do conhecimento do 

aluno é exclusivamente o 

professor.

Por meio das pesquisas 

realizadas por alunos ou até 

mesmo formandos e professores 

de Universidades, é o que 

contribui para o crescimento 

do país, pois sempre mantém 

atualizados com novas 

definições e opiniões sobre 

um determinado assunto. Só 

se aprende e só se ensina pela 

efetiva prática da pesquisa.

É preparando o bom 

pesquisador que se prepara 

o bom professor universitário 

e qualquer outro profissional. 

A importância da pesquisa 

no ensino técnico, superior e 

outros níveis de educação, é 

processo fundamental para 

os alunos, pois é por meio 

da pesquisa que os alunos 

adquirem novos conceitos e 

muitas vezes novas fórmulas 

de resolver ou analisar um 

determinado assunto, mas a 

pesquisa sempre deve estar 

atrelada a interesses políticos, 

pois a medida que aumenta 

a pesquisa, gera dúvidas, 

questionamentos por parte 

de quem está no comando 

da nação ou muitas vezes no 

comando de uma Universidade 

pois pode comprometer tal 

definição defendida até o 

momento para o tal, mas por 

sua vez desperta o interesse 

pelo assunto pesquisado aos 

alunos, com isso aumenta a 

criatividade dos alunos em 

sala e fora dela. A Educação 

Física Brasileira apresentou-se 

como uma concepção filosófica 

positivista, cuja responsabilidade 

era exclusivamente das 

instituições militares, como 

afirma Castellani (1988, p.31 

e 43). “Os objetivos eram o 

adestramento físico e para a 

defesa da Pátria, associados 

às ideias médicas (higienista) 

da época, criando um corpo 

saudável, robusto e harmonioso 

organicamente” por meio da 

utilização dos Métodos Ginásticos 
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e das Instituições Militares. 

Segundo Castellani (1988), na 

época de 1938, a legislação 

brasileira·: Decreto n°21.241 

(art.27, letra b) e item 10 da 

Portaria n°13 de 16/02/1938 

proibia a matrícula de alunos 

em estabelecimentos do 

ensino secundário quando não 

pudessem participar das aulas 

de Educação Física, inclusive, 

sugeriam que deveriam ser 

esterilizados tanto os alunos 

como as alunas, isso garantiria 

a pessoa perfeita e a eugenia 

da raça.

Os exercícios físicos 

são fundamentados em papéis 

socioculturais estabelecidos por 

uma determinada sociedade 

da época a qual atribui funções 

e lugares distintos quanto ao 

gênero: feminino e masculino. 

As funções das mulheres 

correspondiam ao cuidado 

com a família, cujo o objetivo 

eram de serem mães capazes 

de gerarem filhos saudáveis; 

quando os tinham, não 

precisavam mais frequentar 

às aulas de Educação Física. 

Decreto-Lei n° 705/69 e Lei 

6503 Art. 1° letra f de 13/12/77. 

Por outro lado, a função dos 

homens era a de defender a 

nação e satisfazer o processo 

de industrialização com uma 

mão de obra adequada.

Podemos perceber 

que a sociedade da época 

demonstrava preconceitos 

no que diz respeito ao sexo. 

E também o processo de 

industrialização e o “corpo” 

que precisava ser adestrado 

pela repetição mecânica de 

exercícios e iniciação esportiva 

precoce.

Na década de 70, a 

Educação Física foi influenciada 

pelo método desportivo 

generalizado, Esporte Para 

Todos (EPT), com a mesma 

visão do corpo instrumento, 

do privilégio do conteúdo 

formal, do trabalho, das regras 

rígidas, e da valorização do 

resultado. As características 

e necessidades do aluno não 

se evidenciam, importante era 

a passividade, o movimento 

mecânico e adestrado. 

Com relação à legislação 

referente à Educação Física e 

aos critérios de dispensa não 

houve alterações significativas. 

Podemos citar: lei 69.450/71  Lei 

4024/61 Art. 22 regulamentado 

pelo Decreto 69450 de 

01/11/1971. Regulamenta o 

ensino de Educação Física 

como atividade escolar regular 

e dá outras providências 

que a delimita apenas como 

atividade, diferenciando-a do 

currículo escolar; lei 6503/77 

dispõe sobre a dispensa da 

prática da Educação Física 

em todos os graus e ramos 

de ensino que desvaloriza 

o componente curricular, 

como área de conhecimento 

importante para a formação 

dos alunos. 

Em 1980, a construção 

dos conhecimentos passa a 

ocorrer por meio das relações 

dos interesses, das características 

individuais, do contexto 

cultural e histórico do aluno. 

De acordo com a Lei 9394/96, 

artigo 26 §3° modificada pela 

Lei n° 10328 de 12/12/2001. 

“A Educação Física, integrada 

à proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, 

ajustando-se as faixas etárias 

e às condições da população 
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escolar, sendo facultativo aos 

cursos noturnos”, que revoga 

todas as disposições anteriores 

e determina a obrigatoriedade 

da Educação Física em todo o 

ensino fundamental, apresenta 

um capítulo Lei 9394/96 Capítulo 

V – Artigos 58, 59 e 60 referentes 

à Educação Especial voltado 

para a educação especial, 

favorecendo a inclusão. Propõe 

uma Educação Física voltada para 

as características dos alunos e 

ao mesmo tempo discrimina 

o aluno trabalhador e o aluno 

com deficiência, à medida que, 

não “rompe o vínculo materno” 

com as legislações anteriores.

As escolas regulares 

continuam utilizando os mesmos 

critérios de dispensas dos 

alunos com alguma limitação 

física ou sensorial das aulas 

de Educação Física. Segundo 

Diehl (2006, p.17), temos ainda 

profissionais que pensam na 

deficiência como doença, para 

quem um atestado médico é 

suficiente para liberar o aluno 

com deficiência das aulas de 

Educação Física, causando 

prejuízos para o desenvolvimento 

de suas habilidades motoras, na 

exploração do ambiente e no 

desenvolvimento de conceitos 

como espaço e tempo, sejam 

estes alunos deficientes ou 

não. (GOLRA, 2001, p 23 e 24).

João Batista Freire 

(1991) afirmou que a escola 

matricula somente a cabeça e 

não matricula o corpo. A cabeça 

(cognitivo) é da responsabilidade 

das disciplinas de sala de 

aula, que são locais cercados 

na sua totalidade por quatro 

paredes e um teto, e, o corpo é 

responsabilidade da Educação 

Física que tem seu ambiente 

diferente, já que seu local, na 

sua grande maioria, é aberto e 

descoberto. O pensamento do 

aluno é de responsabilidade 

das disciplinas de sala de aula, 

o corpo apenas transporta a 

cabeça e é vista como obstáculo 

e um “intruso” (FREIRE, 1991 

p.14) para o processo cognitivo, 

pois para desenvolver o 

aprendizado acredita-se que 

o corpo deva ficar imóvel, 

sentado em cadeira e carteira 

tamanho único (não apropriada 

para uma criança e/ou um 

adolescente), não podendo 

sequer dialogar entre si. Dentro 

da escola, as diversas formas 

de linguagem apresentam grau 

de relevância diferenciado, 

estando no primeiro “patamar” 

as linguagens: escrita e oral, 

excluindo a linguagem corporal, 

que é a forma de movimento 

dos alunos, apesar de não ser 

verbal, mas é uma linguagem 

universal - o gesto, executado 

por um corpo completo e único.

A Educação Física 

faz parte do conjunto das 

áreas do conhecimento da 

escola, segundo o Coletivo de 

Autores, (1992, p. 61 e 50) é 

responsável pelo conhecimento 

denominado cultura corporal 

por meio do desenvolvimento 

dos conteúdos como: jogo, 

esporte, dança, ginásticas, lutas, 

que se caracterizam  mediante 

ocorrências dos movimentos 

significativos e intencionais.

Para Wallon (apud 

MATTOS e NEIRA 1999, p.25) “o 

espaço motor e o espaço mental 

se supõem de tal maneira que 

a perturbação de arrumar os 

objetos no espaço se associa 

a de ordenar as palavras na 

frase”. Pode-se perceber que 

“ação motora e raciocínio se 
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aproximam” (1999, p.25) com 

a utilização de expressões 

corporais antes mesmo da fala.

Segundo Piaget, (apud 

PICCIGUELLI e RIBAS 2007, p. 

20), o corpo e a aprendizagem 

relacionam-se, principalmente, 

em atividades vivenciadas que 

provocam o movimento dentro 

de ações espaciais. 

O corpo do aluno, aqui 

entendido como: cognitivo, 

motor, afetivo e social, por 

intermédio da sua participação 

em atividades significativas 

oferecidas não apenas nas 

aulas de Educação Física, mas 

em todo o contexto escolar, 

oportunizam os alunos 

a vivenciarem diferentes 

situações que irão refletir em 

ações também significativas e 

produtivas na aprendizagem, 

que segundo Le Boulch (apud 

FRUG 2001, p. 25), quando há 

troca da pessoa com o mundo 

que o cerca, suas experiências 

têm um valor muito maior.

As vivências corporais 

podem oferecer este valor maior, 

as variações nas experiências 

no movimento colaboram para 

enriquecer o mundo motor e 

cognitivo dentro da escola, mais, 

especificamente dentro das aulas 

de Educação Física. Negar esta 

afirmação é desconsiderar os 

aspectos motores  na formação 

da pessoa, o aprendizado 

multidisciplinar (português, 

matemática, ciências, etc.) e 

é, também, continuar olhando 

apenas para as dificuldades dos 

alunos desconsiderando sua 

habilidade e potencialidade. 

Neste sentido o processo 

de ensino aprendizagem, 

poderá ocorrer por meio das 

condições da espontaneidade 

e participação efetiva, num 

currículo adequado com as 

características do aluno concreto, 

considerando os aspectos 

familiar, social, individual, com 

atividades de movimentos 

vinculadas ao dia a dia do aluno 

e com os conteúdos ensinados 

em sala de aula. “pensando 

na forma ideal de aprender, 

sem dor, sem sofrimento, sem 

decoreba.” (MATTOS e NEIRA, 

1999, p 15).

Alguns professores são 

chamados para ministrarem aulas 

que não é de sua graduação, 

para baratear os custos às 

entidades educacionais, pois   por 

intermédio desses profissionais 

corajosos conduzem suas aulas 

sem qualidade e motivação a 

seus alunos, porque os mesmos 

apenas transportam para os 

alunos o que está escrito em 

livros, e ou, apostilas de forma 

cumprir sua carga horária, mas 

esquecem que está trabalhando 

com o ser humano e precisa 

fazer bem-feito o seu trabalho 

e ao mesmo tempo saber que 

o homem precisa de técnicas 

para que o mesmo aprenda um 

conteúdo ou conhecimento, 

mas para que isso aconteça, 

é necessário ter didática 

no momento de ensinar e 

inspiração no trabalho proposto, 

mas ninguém, sem possuir 

conhecimento aprofundado 

de tal assunto consegue ter 

inspiração naquilo que faz.

Os professores que 

detém conhecimento prático 

da matéria ministrada, são os 

mais preferidos dos alunos 

porque quando se trata de 

ensinar a prática, os alunos 

ficam mais motivados e o 

rendimento da aula aumenta 

e a satisfação do aluno e do 
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professor também cresce.

Quando uma Universidade 

vai contratar um profissional 

da educação, a mesma coloca 

em primeiro plano a formação 

acadêmica do profissional, 

deixando para segundo plano o 

conhecimento e vivência prática 

sendo que o profissional que 

só tem conhecimento teórico 

não sabe as dificuldades que 

um profissional enfrenta, e, 

com isso não sabe transmitir a 

experiência devida aos alunos.

Os profissionais da 

educação necessitam de ter 

sensibilidade com seus alunos, 

valorizando mais a parte humana 

do que a parte do conteúdo, 

pois existem vários alunos que 

sofrem problemas psicológicos 

em casa e quando chega na 

escola se não tiver o apoio 

em massa dos professores, 

o rendimento do mesmo é 

quase zero, por isso, nos cursos 

para formação de professores 

deve-se ter esse cuidado para 

poder conscientizar os futuros 

professores a adquirir essas 

habilidades de modo que 

sua aula tenha um ótimo 

rendimento e os conteúdos 

transmitidos aos alunos seja 

com qualidade.

Não basta o mestre 

saber teoria e ter a prática 

do trabalho para transmitir 

aos alunos, se, o mesmo não 

tiver uma boa oratória, ou seja, 

conquistar o público (alunos) com 

os conhecimentos transmitidos 

mediante ocorrências de uma 

boa explanação, dessa forma, 

será apresentado no próximo 

capítulo, a repercussão que 

tem dentro da sala de aula 

com um professor que tem 

uma boa oratória.

A educação é um 

termo que sempre foi muito 

discutido pelas pessoas, pois 

ela inicia desde o nascimento 

da criança e vai até a morte. 

O ser humano nunca para de 

aprender e em todos os setores 

da vida das pessoas o termo 

educação é empregado, tanto 

faz na casa, no trabalho, na 

igreja, na escola, ou seja, em 

qualquer repartição que as 

pessoas frequentam ocorrem 

a educação.

Uma das razões dos 

jovens da atualidade estar 

despreparado para encarar 

o mercado competitivo de 

trabalho, é a carência daquela 

educação que deveria ter 

recebido dentro de casa, 

portanto, os jovens sofrem 

demasiadamente pela falta 

de preparo educacional que 

não recebeu dentro de casa.

A educação escolar não 

se deve ao mérito de apenas 

um professor, mas é a junção 

de todos os ensinamentos 

de vários professores que ao 

longo de vários anos passam 

pela vida de seus alunos, ou 

seja, o mérito se deve à escola.

Educar não é um produto 

e também não é feita de belas 

frases, é por intermédio de 

métodos e culturas que o 

ser humano é educado, e, 

por meio da educação o ser 

humano consegue se interagir 

e relacionar com pessoas do 

seu meio.

Em cada região existe 

um tipo de cultura, e, para 

cada cultura há um tipo de 

educação, pois tem costumes 

e crenças diferentes, por isso 

os educadores precisam ouvir 

os educandos de forma criar 

um clima favorável para a 
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aprendizagem de forma coletiva.

Existem inúmeras 

maneiras de educar, desde 

que respeite o processo de 

ensinar e aprender, porque 

não é todo momento que o 

mestre está ensinando, pois 

ocorrem momentos que os 

mestres também aprendem 

com os seus discípulos e então 

ocorre o processo de ensino-

aprendizagem.

Normalmente, a 

educação ocorre entre pessoas, 

pois a educação é exercida em 

diferentes partes, seja para a 

socialização do indivíduo ou 

para adequação do indivíduo 

a um grupo religioso, seja qual 

for o ambiente ocorre educação 

em todo relacionamento entre 

pessoas.

A educação faz parte 

do desenvolvimento social da 

criança para conduzir a mesma, 

a condição de um adulto, ou 

seja, uma pessoa de sucesso 

que venha respeitar os seus 

limites e também saber impor 

no momento de defender os 

seus direitos.

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO 
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

Sabemos que a sala 

de aula não pode apenas ser 

um lugar de transmissão de 

conteúdos teóricos, mas também 

de aquisição de valores, de 

comportamentos, portanto, 

as relações estabelecidas 

entre professores e alunos 

tornam-se um determinante 

muito decisivo no processo 

pedagógico. Freire, na reflexão 

sobre ensinar exige querer 

bem aos educandos, ressalta 

que: Não é certo, sobretudo 

do ponto de vista democrático, 

que serei tão melhor professor 

quanto mais severo, mais frio, 

mais distante e “cinzento” me 

ponha nas minhas relações 

com os alunos. 

A relação professor-aluno 

pode tanto produzir resultados 

positivos quanto negativos, pois 

professor e aluno formam um 

par complementar complexo 

e dinâmico. As dificuldades 

acadêmicas não podem ser 

focalizadas apenas no aluno, 

é preciso investir tanto no 

aluno como no professor para 

que não se instale um círculo 

vicioso: professor problema, 

aluno problema, pois diante 

de tudo o grande prejudicado 

normalmente é o aluno.

A trajetória do aluno 

sempre aponta a figura do 

professor como sendo a mais 

importante e, portanto, mais 

que um profissional, um amigo, 

ou seja, alguém com quem 

possa ter um relacionamento 

onde a emoção esteja presente. 

Neste sentido, é fundamental e 

urgente tratar da vida pessoal 

do professor para que ele possa 

lidar com o aluno deixando 

marcas positivas em sua história.

Para construir uma 

competência na relação com 

os alunos, é preciso investir 

no autoconhecimento, pois o 

professor acima de tudo conta 

com ele mesmo. É necessário 

sair da posição autoritária e 

ter a coragem de submeter-

se ao olhar crítico de quem 
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está diretamente sendo o 

alvo da sua atuação – o aluno, 

como também o olhar crítico 

dos colegas e pessoas mais 

próximas, e até mesmo de 

profissionais especializados. O 

professor precisa também sair 

da posição de invulnerabilidade 

e síndrome do sucesso, 

procurando compreender 

sua humanidade, suas 

potencialidades e fragilidades 

evitando permanecer na posição 

defensiva de que “eu sou assim 

mesmo”, pois isso contraria a 

própria posição de facilitador 

da aprendizagem.

 Cada professor tem 

suas vivências na formação 

acadêmica e constrói sua  

identidade vocacional e 

profissional na interação com 

os alunos por intermédio 

de uma prática reflexiva na 

experiência cotidiana.

Na relação professor-

aluno é preciso estabelecer um 

nível de comunicação autêntica. 

Ser autêntico neste sentido 

não é simplesmente dizer o 

que pensa, delegando todas 

as frustrações e preconceitos, 

mas acima de tudo pensar 

no que diz. A sala de aula é 

um espaço de construção do 

conhecimento, mas sem negar 

a expressão das emoções e 

valores, com transparência e 

respeito mútuo.

Cada nova disciplina, 

cada novo professor, cada nova 

turma gera expectativas tanto 

no aluno quanto no professor. 

Quando ocorre uma frustração 

das expectativas surge o 

desinteresse, a irreverência, 

o desgaste emocional. Neste 

sentido a comunicação autêntica, 

junto com a liderança sábia do 

professor para administrar as 

vivências, atitudes e expectativas, 

pode romper qualquer entrave.

Conflitos podem surgir, 

é normal na convivência 

humana, mas como resolver 

os conflitos é que se torna 

importante. Como professores 

e líderes na relação pedagógica 

é necessária uma postura 

autocrítica para perceber que 

se um determinado tipo de 

conflito tem persistido ao longo 

do tempo na carreira docente, 

é necessário tratar a real causa 

fugindo das justificativas, 

pois o primeiro passo para a 

mudança é o reconhecimento 

da necessidade de mudar e o 

segundo é a tomada de decisão 

de fazê-lo a despeito do outro 

ou das circunstâncias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Universidade que visa 

à qualidade aponta para uma 

virtude dialética reconstrutiva 

dos conhecimentos a serviço 

do processo educativo que 

fundamentalmente deve se 

processar nas competências 

humanas e sua base alicerçada 

no patrimônio histórico, social, 

cultural e político estrutural do 

recinto universitário.

A formação do 

professor tem enfatizado mais 

os conhecimentos científicos 

e tecnológicos dando pouca 

ênfase às questões de 

relacionamento interpessoal. 

A relação professor-aluno 

é paradoxalmente a maior 

produtora de tensões como 

também de recompensas e 
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gratificações. Qualquer prejuízo 

nessa relação desarticula a 

tranquilidade do professor 

no ensino e a receptividade 

do aluno na aprendizagem.

Não há como esgotar 

um assunto de tão grande 

envergadura. A formação 

para a docência no ensino 

superior não pode contrariar 

a unidade teoria prática, ou 

seja, é preciso uma qualificação 

para o exercício docente 

que ultrapasse o domínio 

do conhecimento específico 

na área, e se articule com o 

preparo pedagógico, para 

superar situações desafiadoras 

em sala de aula.
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Ensinar a aprender 

vem sendo um desafio diário, 

o educador sabe o seu papel, 

mas muitos sentem dificuldade 

em relacionar prática com os 

conteúdos a serem digeridos 

pelo educando. No meio social 

em que se relacionam as 

crianças aprendem a todo o 

momento e questionam todo 

o tempo os adultos e outros 

colegas que convivem, por que 

essa sede de compreender o 

mundo muitas vezes acaba 

na escola? A metodologia do 

docente é o que realmente atrai 

ou não? Por que não aprender 

a aprender brincando? O tema 

a ser abordado nesse artigo 

gera reflexão sobre a práxis 

pedagógica e a importância 

de ensinar através do lúdico.
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INTRODUÇÃO
As crianças vêm 

frequentando cada vez mais 

cedo à escola, a função social 

da família se perdeu com a 

industrialização e a necessidade 

das mães mergulharem no 

mercado de trabalho, dessa 

maneira, as crianças passam 

mais tempo nas instituições 

do que com os responsáveis, 

levando em consideração que 

as características da instituição 

familiar modificaram-se e o 

papel da escola ampliou, não 

basta só ensinar, tem que 

educar!

Em todas as fases 

da vida, o ser humano tem 

a necessidade de ampliar o 

horizonte, precisa aprender e 

descobrir coisas novas, a troca 

de experiência e o contato 

com os semelhantes ajudam 

na integração ao meio social 

em que vivem.

Aos educadores cabe 

à dedicação, o compromisso 

em educar e garantir uma 

aprendizagem significativa, 

disponibilizando o seu tempo 

para oferecer momentos 

agradáveis mobilizando o prazer 

de interiorizar o conhecimento 

e redefinir valores ajustando-

os a sociedade e tornando-os 

cidadãos críticos e atuantes na 

comunidade em que vivem.

Se o dever é proporcionar 

uma aprendizagem com significados, 

nada mais interessante do que 

oferecer jogos e brincadeiras 

que resgata o conhecimento 

prévio do educando, ressalva 

a importância de desenvolver 

situações no contexto escolar 

que privilegia ações, projetos, 

permitindo momentos de 

prazer, alegria e aprendizagem 

efetiva. 

A ARTE DE ENSINAR
A formação do professor 

é fundamental para um bom 

desenvolvimento na sua rotina 

diária, o grau de comprometimento, 

compromisso e dedicação 

acrescentam na qualidade de 

trabalho desempenhado na 

função ou cargo do magistério, 

no entanto a valorização 

desse profissional também 

é imprescindível, para uma 

educação qualitativa. Segundo 

Ivan Illich: - APUD. 1998, pág.65. 

Educação Lúdica:“O professor 

deveria ser pago conforme 

o número de alunos que 

conseguisse atrair para um 

período de duas horas. Imagino 

que os líderes bem jovens e os 

grandes educadores seriam 

as figuras mais proeminentes 

desse sistema”.

Muitos justificam as 

dificuldades que os alunos 

têm em aprender à família, 

que deixa de acompanhar o 

processo ensino-aprendizado, 

a falta de estrutura das escolas, 

as salas superlotadas, a má 

qualificação dos profissionais da 

educação, o mau gerenciamento 

do governo frente às tangíveis 

necessidades das instituições 

de ensino. É evidente, que tudo 

isso colaboram com o fracasso 

escolar, mas em relação ao 

processo cognitivo o problema 

pode ser além desses fatores.

Na realidade existem 
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questões que não são pertinentes 

e nem de responsabilidade 

dos educadores, da família 

e dos órgãos competentes. 

Segundo Piaget “cada indivíduo 

tem o desenvolvimento da 

inteligência que provém de uma 

organização biológica”(ibib., 

pp. 2-3). Ou seja, quando a 

criança tem dificuldade na 

aprendizagem mesmo depois 

de várias tentativas frustradas 

em aprender é importante 

passar por uma avaliação com 

especialista, para verificar e fazer 

uso de ações complementares, 

com a finalidade de auxiliá-las.

As tentativas de aprender 

é o que eleva as pessoas para 

uma aprendizagem efetiva, 

mesmo que haja limitação 

no desenvolvimento mental, 

todo avanço por menor que 

seja deve ser comemorado 

como um ato ilustre.

Quando se tem na sala 

aluno especial, o cuidado é maior, 

é importante ter cautela, procurar 

conhecer a sua necessidade, 

seja qual for a sua dificuldade 

é importante confiar, crer num 

possível avanço, mesmo que 

aparentemente seja mínimo, 

para essa criança pode ser o 

máximo, o seu melhor. Segundo 

a reflexão abaixo.

 “A criança pode 

ter dificuldades para aprender 

por vários motivos. Às vezes, 

a dificuldade pode ter origem 

orgânica e estudos em neurologia 

infantil têm sugerido alterações 

em regiões do cérebro. Também 

pode acontecer de a criança 

ter uma dislexia (problema de 

coordenação entre pensamento 

e ação gerando problemas 

na alfabetização) ou um leve 

déficit sensorial, que passe 

despercebido.

 Mas, a causa pode 

ser de fundo emocional, quando 

a criança provém de família 

problemática, apresentado 

carências afetivas e de estimulação. 

Essas crianças, além das 

dificuldades de aprendizagem, 

podem também necessitar de 

maior tempo para se adaptar 

ao novo ambiente”. (trecho 

‘ a integração do aluno com 

Deficiência na rede de ensino”- 

Com os pés no cotidiano.)

O educador precisa 

compreender o processo de 

aprendizagem do educando 

especial, seja com deficiência 

ou superdotação, visando 

à socialização, a inclusão 

frente a toda metodologia de 

ensino aplicada, respeitando 

a individualidade e suas 

potencialidades.

 As atividades lúdicas 

sempre estiveram presentes 

na história da humanidade, 

a dança, a caça, a pesca, as 

lutas, os jogos cooperativos 

ou mesmo competitivos 

buscavam obter a sobrevivência 

em um mundo de constantes 

mudanças, no qual excluía os 

indivíduos com insuficiência 

física ou intelectual. Graças 

ao mundo contemporâneo, 

essa concepção equivocada 

passa a inserir a todos, sem 

distinção ou exclusão.

 A maneira mais 

eficiente de educar é propiciar 

a integração, a participação e 

a atuação no meio social em 

que “vive” essa palavra tem um 

significado real que perpetua e 

amplia as possibilidades através 

do lúdico no processo ensino 

aprendizado. A dificuldade 

na aprendizagem pode ser 

sanada com simples atividades 
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que resgatam o significado, 

saber “o porquê e para quê” 

realizar determinadas tarefas 

gera confiança nos desafios 

propostos pelo educador.

Aprender brincando 

amplia os significados oferecem 

prazer e uma aprendizagem 

sem consciência, que surgi 

de forma gradativa, natural 

durante todo o processo.

 Durante os primeiros 

anos de vida a criança brinca 

por prazer, sem nenhuma 

noção de regras. Desenvolve 

aptidões básicas, nessa fase é 

importante que seja estimulado 

a realizar ações simples, como 

engatinhar, andar, balbuciar, 

pegar em objetos que não lhe 

oferecem risco, enfim precisa 

ter contato com as pessoas e 

o meio.

Na fase de dois a cinco 

anos começam a ter noção de 

regras, iniciando o desejo de 

participar de jogos mesmo não 

tendo autonomia de raciocínio, 

observam as crianças maiores 

e imitam suas ações.

Aos sete e oito anos 

compreendem as regras, 

percebem que o objetivo é 

vencer e terminam cooperando 

com os demais colegas para 

alcançarem à vitória.

Com onze e doze 

anos compreende as regras e 

percebem que podem modificá-

la, fazendo jus a um jogo justo.

Citando as fases acima 

fica evidente que o trabalho 

com jogos e brincadeiras 

precisa ser oferecido a todas 

as faixas etárias, até os adultos 

sentem-se confortáveis em 

desenvolverem atividades 

lúdicas. 

Além do que foi citado, 

existe outra ação fundamental 

“o vínculo estabelecido” entre 

o educador e o educando e 

assim reciprocamente entre 

os alunos.

Nesse caso, torna-se 

importante ter vínculo com 

o discente, muitas vezes o 

docente passa a ter o papel 

da família, ensinar não é 

mais o suficiente é preciso 

educar, educar para vida, para 

sobrevivência, para interagir, 

vincular-se na sociedade.

O professor pode 

escolher entre ter um aliado 

ou um rival, entre obter o 

apreço ou o desprezo, tudo 

depende da sua postura em 

sala de aula e da sua visão de 

mundo, procurar compreender 

o outro lado, ter empatia, buscar 

contribuir, muitos só poderão 

contar com esse auxílio, em 

todo o momento de sua vida é 

preciso estabelecer relação, criar 

vínculo é gerar uma razão para 

viver em comunhão. Segundo 

Enrique Pichon – Rivière:

“O vínculo é sempre um 

vínculo social, mesmo sendo 

com uma só pessoa; através 

da relação com essa pessoa 

repete-se a história de vínculos 

determinados em um tempo 

e em espaços determinados. 

Por essa razão, o vínculo se 

relaciona posteriormente com 

noção de papel , de status e 

de comunicação”. (Teoria do 

Vínculo, ed. Fontes Martins – 

São Paulo, 2000). 

Contudo, fica evidente 

que o ser humano cria vínculo 

em virtude de interesse pessoal, 

afinidade, afinco, apreço, é algo 

que se conquista, de acordo 

do que se espera em troca. 
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Na escola não é diferente, 

profissionais se relacionam e 

buscam troca de favores, um 

espera do outro a reciprocidade. A 

antipatia, a falta de envolvimento 

emocional quebra qualquer 

possibilidade de vínculo com 

a pessoa envolvida.

Na sala de aula quando 

o mestre não tem um bom 

relacionamento com o aprendiz, 

gera confusão e indisciplina e a 

aprendizagem não ocorre em 

função desse fato. É de suma 

importância que o docente crie 

laços de carinho, respeito com 

os discentes e primordialmente 

que estabeleça vínculo, de 

maneira a gerar um elo eficiente 

norteador de um respeito mútuo 

e um ambiente favorável à 

aprendizagem significativa no 

processo ensino aprendizagem. 

Segundo reflexão citada pelo 

autor abaixo.

A representação e a 

linguagem permitem que os 

sentimentos adquiram uma 

estabilidade e duração que 

não tinham antes. Os afetos, 

ao serem representados, 

duram além da presença dos 

objetos que os provocou. Esta 

capacidade para conservar os 

sentimentos torna possível os 

sentimentos interpessoais e 

morais. (Piaget, 1981, p.44).

À medida que o 

desenvolvimento avança os 

sentimentos torna-se consistentes, 

a criança vai ampliando esse 

elo de acordo com a sua 

maturidade, a reciprocidade 

de valores, atitudes entre os 

alunos, professores e outras 

pessoas que se relacionam.

 Mediante o laço 

afetivo abri-se um leque de 

possibilidade de troca de 

saberes, a pessoa está pronta 

para relaciona-se e viver 

socialmente com o grupo. 

No início da infância a criança 

aprende com facilidade por 

meio de brincadeiras e jogos.

 As tentativas e erros 

são constantes e primordiais 

nesta fase. É errando que se 

aperfeiçoam os movimentos, 

desenvolver o equilíbrio, a 

coordenação motora, e muitos 

outros aspectos importantes 

para o aprimoramento global 

das crianças. Segundo a 

autora “O jogo para a criança 

é o exercício, é a preparação 

para vida adulta. A criança 

aprende brincando, é o exercício 

que a faz desenvolver suas 

potencialidades”. (Lopes, Maria 

da Glória, 2001, p. 35).

    Há muitos 

anos os docentes veem 

aprimorando a sua metodologia 

de ensino, visado melhorar a 

qualidade das aulas, apenas 

esta ação não é o suficiente, a 

reflexão, a preocupação deve 

ser como a criança aprende, 

variar o método não significa 

que podem ser eficazes a 

forma de ensinar, na realidade 

a criança aprende brincando 

independente da época ou 

da estrutura da civilização, 

então por que não ensiná-la 

de maneira divertida, que 

aprenda com prazer!

  Muitos 

jogos foram testados e dados 

como importante para o 

desenvolvimento do indivíduo. 

Para fazer uso de um determinado 

jogo é preciso ter evidente os 

objetivos a serem alcançados. 

Escolher, selecionar o tipo 
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de brincadeira adequada. 

Observando a citação abaixo.

  “A educação 

lúdica está distante da concepção 

ingênua de passatempo, 

brincadeira vulgar, diversão 

superficial”. 

        (...) Educar 

ludicamente tem um significado 

muito profundo e está presente 

em todos os segmentos da 

vida”. ( Almeida, Paulo Nunes 

de,1995).

 Brincar somente 

para distrair, divertir sem ter 

um objetivo claro, importante 

para o real desenvolvimento da 

criança é algo que não pode ser 

permitido, na realidade é coisa 

do passado. O educador tem a 

responsabilidade de proporcionar 

momentos com significado, 

Existem várias habilidades a 

ser desenvolvidas nas crianças 

e por esse fato o trabalho com 

os jogos e brincadeiras deve 

ser direcionado para atingirem 

tais metas, obter uma real 

aprendizagem.

 Ao executar jogos 

ou brincadeiras as crianças em 

momento algum se queixam de 

participar de atividades que ainda 

não saiba ou compreendam, 

apenas tentam, tentam e com 

suas tentativas, acertos e erros 

acabam obtendo satisfação 

em realizar o desafio.

 Utilizar jogos na 

ed. Infantil significa oferecer 

condições para construção 

do conhecimento de forma 

dinâmica, criativa e eficaz 

na busca do saber. A criança 

precisa estabelecer um elo 

entre a fantasia e a construção 

da realidade uma das coisas 

que torna isso possível é 

desenvolver atividades lúdicas 

diariamente.

 Os jogos propiciam 

a construção e respeito às 

regras, limites, a desenvolver 

e ampliar o conhecimento 

da linguagem escrita e oral, a 

socialização do grupo, valores, 

contextualização no tempo 

e no espaço, representação 

da realidade e imaginação, e 

muito mais.

 A criança vive 

entre adultos em situações 

diversas, a todo tempo aprende 

algo novo que muitas vezes 

pode ser bem vista ou não, por 

copiá-las. Tudo aprende coisas 

boas e as literalmente ruins, 

portanto é fundamental que 

seja bem orientada pelos seus 

responsáveis e educadores. 

De acordo com a reflexão de 

Piaget.

Obrigada a adaptar-

se sem cessar a um mundo 

social dos mais velhos, cujos 

interesses e cujas regras lhe 

permanecem exteriores, e a 

um mundo físico, que ela ainda 

mal compreende, a criança 

para seu equilíbrio afetivo e 

intelectual precisa dispor de 

um setor de atividade cuja 

motivação não seja a adaptação 

ao real senão, pelo contrário, a 

assimilação do real ao eu sem 

coações nem sanções: tal é o 

jogo, que transforma o real por 

assimilação mais ou menos 

pura às necessidades do eu, 

ao passo que a imitação é a 

acomodação mais ou menos 

pura aos modelos exteriores 

e a inteligência é o equilíbrio 

entre assimilação e acomodação. 

(Piaget,1971.) 
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             O professor 

deve ser um facilitador no 

processo ensino-aprendizagem 

é fundamental mediar situações, 

oferecer jogos que desenvolva a 

cooperatividade, a competitividade, 

gerando um equilíbrio entre o 

grupo, de respeito, autonomia, 

cumplicidade e competição 

dentro dos limites. Fica evidente 

a transição do indivíduo durante 

o seu desenvolvimento, quando 

este aspecto é trabalhado, 

muitos que não conseguiam 

estabelecer relação, adquiri 

essa habilidade, passam a 

ter o lado afetivo equilibrado 

e tornam mais confiantes no 

próprio papel, mesmo sem 

ter consciência dele. Segundo 

Ostrower:

O homem cria não 

apenas porque quer ou porque 

gosta, mas porque precisa; 

ele só pode crescer enquanto 

ser humano coerentemente, 

ordenado, dando formas, 

criando...”. “ A própria consciência 

nunca é algo acabado ou 

definitivo. Ela vai se formando 

no exercício de si mesma, num 

desenvolvimento dinâmico em 

que o ser humano, procurando 

sobreviver e agindo, transforma 

a natureza e se transforma 

também. E ele não somente 

percebe as transformações 

como sobretudo nelas se 

percebe... ( Ostrower, 1984).

 

 A criança era vista 

como um miniadulto, a educação 

era muito diferente, nos últimos 

anos com o aumenta da mão 

de obra feminina começou-se 

a pensar em uma educação 

infantil diferente direcionada 

as reais necessidades dos 

pequenos que normalmente 

ficavam uma boa parte do 

tempo na escola. A função 

dela ampliou e não bastava 

só ensinar, faz-se necessário 

educar, cuidar, a educação 

infantil deixou de ter cunho 

assistencial e recreativo, passou 

a preocupar-se também com 

a preparação cognitiva, busca 

garantir o sucesso nos anos 

iniciais, quanto mais cedo 

à criança aprender a ler e 

escrever mais cedo será uma 

cidadã letrada e efetivamente 

ambientizada no meio escolar.

 Conforme artigo 

29 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) de 

1996, essa fase da educação 

infantil “tem como finalidade 

o desenvolvimento integral 

das crianças até cinco anos de 

idade, em seu aspecto físico, 

psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da 

família e da comunidade”.

 Portanto, cabem 

aos educadores redirecionar 

sua práxis pedagógica e buscar 

alternativas significativas para 

desenvolver no alunado os 

quatro pilares da educação 

“Aprender a conhecer, a fazer, a 

conviver e a ser”, multiplicando 

os saberes e possibilitando 

evoluir o seu trabalho, para 

a Arte de ensinar.

 Outra contribuição 

importante foi dada pela 

Constituição Federal de 1988, 

que delega em seu artigo 208 

que é dever do Estado garantir 

atendimento em creches e pré-

escolas às crianças. A educação 

infantil passou a ser direito 

e deixou de ser privilégio de 

poucos.
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 As etapas não 

devem ser puladas, portanto 

cada criança precisa aprender 

de acordo com sua faixa etária 

e grau de maturidade.

 Os educadores 

precisa oferecer um ambiente 

adequado, conhecer e 

compreender bem as fases do 

desenvolvimento infantil. Para que 

haja aprendizagem é necessário 

proporcionar momentos em 

que possa manusear, observar 

e experimentar materiais 

concretos (conhecimento físico); 

estabelecer relações entre os 

objetos (conhecimento lógico-

matemático); desenvolver 

a linguagem oral e escrita e 

formar valores (conhecimento 

social e moral). Qualquer 

aprendizagem está ligada à 

outra ideia, ou seja, ninguém 

aprende sozinho, partir do 

concreto para chegar ao abstrato 

é fundamental para criança. 

Existem diversas linguagens: 

a escrita, a fala, a imagem, o 

próprio corpo. Quanto maior 

for a vivência da criança maior 

a perspectiva de aprender.

 Cada uma tem seu 

tempo, geralmente possuem 

habilidades diferenciadas 

competências e tendências 

bem distintas, portanto é 

fundamental respeitar essas 

diferenças. O docente tem que 

conhecer seu discente, saber 

sua história de vida, conhecer 

um pouco da família, para 

poder auxiliar sempre que 

necessário e compreender o 

porquê tem tanta dificuldade.

 A criança aprende 

sobre o meio onde vive mediante 

a sua ação. As situações devem 

ser apresentadas uma por 

vez, para que possam ser 

compreendidas. A aprendizagem 

torna-se real quando se dão 

oportunidade de repetir os 

experimentos várias vezes, até 

que a aquisição do conhecimento 

seja total. O ensino tem que 

ser adaptado para o grau de 

capacidade do aluno, nunca 

menosprezando o seu potencial, 

sempre oferecendo a mesma 

oportunidade, nem que as 

proporções sejam diferentes 

ou menores. Sempre verificar 

o nível de conhecimento, de 

compreensão da criança, sempre 

que necessário retomar o conceito 

e valorizar o conhecimento 

prévio do alunado sobre o 

assunto a ser desenvolvido. 

O ensino deve está atrelado 

à prática, ao concreto, partir 

do conhecimento do aluno 

e aumentar o seu repertório 

de maneira a expandir as 

possibilidades de relacionar o 

aprendizado ao seu cotidiano.

 É importante 

incentivar a criança a falar 

o que está sentido, por que 

está tendo aquela atitude no 

momento de desenvolver as 

atividades, para que o docente 

conheça quais as estratégias 

estão sendo utilizadas para 

realiza determinadas tarefas. 

“A ideia de um ser humano 

relativamente fácil de moldar 

e dirigir a partir do exterior foi 

progressivamente substituída 

pela ideia de um ser humano 

que seleciona, assimila, 

processa, interpreta e confere 

significações aos estímulos e 

configurações de estímulos”. 

(Coll,1994:100.)

            A possibilidade 

de aprender com jogos amplia 

a perspectiva de ensinar pelos 

professores, a confecção de 

material proporciona aos 
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educando a oportunidade de 

transformar elementos em 

objetos que contribuem ao 

processo de aprendizagem, e 

consequentemente a procura de 

tornar o ambiente alfabetizador 

passou a ser meta diária de 

bons profissionais, portanto 

só veio a contribuir com a 

práxis pedagógica essa linha 

de trabalho.

 Com esse raciocínio 

de que as pessoas aprendem 

com jogos o ambiente da sala 

de aula foi tomando outros 

moldes, as quantidades de 

jogos ricos e variados foram 

substituindo aos poucos aquelas 

pilhas de livros que eram 

usados no cotidiano escolar. 

Sabemos que isso não condiz 

com a realidade de todas as 

escolas, como o educador é 

criativo e não desiste nunca 

termina construindo os jogos 

educativos, contribuído para 

uma aprendizagem significativa 

para os seus educando.

 Essa concepção de 

ensino tem como característica 

principal o desenvolvimento 

cognitivo, o que realmente 

sustenta a aprendizagem. Coloca 

o professor na qualidade de 

promover situações desafiadoras 

para as crianças, desta forma 

as atividades envolvendo os 

jogos são consideradas parte 

integrante das tarefas oferecidas 

aos alunos, por serem elementos 

estimuladores no desenvolvimento 

possibilitando colocar em jogo 

todo conhecimento adquirido, 

a ação do pensamento que 

direciona para uma nova 

estrutura.

 Na abordagem 

tradicional o conteúdo era 

prioridade, com o construtivismo 

torna-se relevante, no entanto 

o como é ministrado tem uma 

importância maior. Em razão 

deste novo olhar da educação, 

o uso de sucatas, confecções 

de jogos, brinquedos deixa 

evidente que nessa concepção 

o essencial é à construção do 

conhecimento.

 O surgimento de outra 

concepção “sociointeracionistas” 

mostra outras formas de 

considerar o papel do jogo. Tem 

a incumbência na produção 

do conhecimento, considera-o 

impregnado de conteúdos 

culturais e quando a criança 

joga fazem uso de conhecimento 

adquirido socialmente, ao agir 

assim aprende conteúdos que 

permite compreender a prática 

social que está inserida. Ainda 

nessa concepção pressupõe 

que o individuo aprenda e 

desenvolva sua estrutura cognitiva 

ao utilizar jogo com regra que 

permite compreensão de vários 

conhecimentos vinculados 

socialmente, permitindo-o 

apreender os conhecimentos 

futuros. Conforme pode ser 

observado a partir da reflexão 

abaixo citada.

“O jogo, nesta visão 

da psicologia, permite a 

apreensão dos conteúdos 

porque coloca os sujeitos 

diante da impossibilidade de 

resolver, na prática, as suas 

necessidades psicológicas. O 

indivíduo, experimenta, assim, 

situações de faz-de-conta 

do jogo regrado pela lógica, 

vivenciada ou criada, para 

solucionar as impossibilidades 

de tornar realidade o seu 

desejo” (Leontiev, 1988).
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Em decorrência desta 

visão surgi os cantinhos dos 

jogos, dos faz de conta, das 

brincadeiras, etc. O jogo passa como 

promotor do desenvolvimento 

e da aprendizagem e torna-

se um aliado importante nas 

práticas escolares beneficiando 

o ensino, em virtude de colocar 

o aluno em situação de jogo e o 

aproximando gradativamente aos 

conteúdos vinculados a escola, 

oferecendo o desenvolvimento 

de novas estruturas cognitivas.

A necessidade de 

aprender, de ensinar faz parte 

do ser humano em todas as 

fases da vida, portanto o jogo 

estimula, aguça a curiosidade 

e promove a ânsia pela 

aprendizagem, cabe ao docente 

estabelecer os objetivos e lançar 

o desafio para o discente de 

forma dinâmica e atrativa, isso 

é particularmente importante 

para a educação infantil e 

todas demais séries ou anos. 

Segundo Kishimoto.

Ao permitir a manifestação 

do imaginário infantil, por 

meio de objetos simbólicos 

dispostos intencionalmente, 

a função pedagógica subsidia 

o desenvolvimento integral da 

criança. Neste sentido, qualquer 

jogo empregado na escola. 

Desde que respeite a natureza 

do ato lúdico, apresenta caráter 

educativo e pode receber 

também a denominação geral 

de jogo educativo (Kishimoto, 

1994: 22).

 

 Durante o jogo a 

criança imita as ações dos adultos, 

dos colegas mais experientes, 

busca compreender e faz uso 

das regras, através de tentativas 

e erros vai aprimorando o seu 

saber relacionado ao que é 

ensinado pelo educador, de 

forma, a sentir-se estimulado 

na realização das suas tarefas. 

Durante esse período o docente 

observa o discente com o 

propósito de verificar o que já 

conseguiu aprender e o que 

precisa ainda desenvolver 

de habilidade durante o 

período que se encontra na 

escola e rever a sua prática 

dentro do ambiente escolar, 

aperfeiçoando cada vez mais 

a sua metodologia frente à 

necessidade dos aprendentes.

 O jogo em hipótese 

alguma deve ser visto apenas 

como uma brincadeira ou 

divertimento para desgastar a 

energia, pelo contrário serve para 

desenvolver o físico, o cognitivo, 

o afetivo, social e moral. Na 

realidade é um instrumento 

que auxilia na construção do 

conhecimento e cria um alicerce 

que a criança carregará em 

toda sua existência. A criança 

fica motivada, esforçasse para 

superar obstáculos, propicia 

diversão, provoca prazer e 

desprazer, passa a ter que lidar 

com a derrota, com a frustração. 

Tendo sua função educativa, 

ensina completando o saber e 

aumenta a autoestima, possibilita 

descoberta e integração com o 

mundo por meio de relações 

e experiência de vida.



51OUTUBRO | 2017

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser docente atualmente 

é desafiador, não basta ensinar 

tem que educar, não basta 

ser professor tem que ser 

educador, ensinar para a vida 

em sociedade, preocupar-se 

com o desenvolvimento integral 

do educando.

 Lidar com as 

diferenças e saber respeitá-las 

faz parte do trabalho diário, 

proporcionar um ambiente 

alfabetizador, assegura um 

local acolhedor, prazeroso 

para desenvolver as atividades 

direcionadas pelo educador.

 A criança está 

pronta para aprender, basta 

descobrir como ensiná-la 

cada individuo aprende de 

maneira diferente, por isso 

a importância de conhecer o 

universo infantil, proporcionar 

atividades diversificadas, 

desenvolver métodos adequados 

que estimule o desejo de 

aprender. O estar pronta para 

aprender não significa que 

o educador não encontrará 

barreira, obstáculo, às vezes 

pode deparar-se com situações 

diversas, na qual a criança 

pode ter entraves, traumas ou 

mesmo dificuldade cognitiva, 

mas nunca deve desistir do 

aluno e sempre ter um olhar 

diferente no sentido de apreciar 

até mesmo os pequenos 

avanços, não pode acomodar-

se, deixar de desempenhar o 

seu papel, precisa acreditar no 

seu potencial e dos discentes.

 Se ensinar é 

dever de todo educador, por 

que não fazer isso de maneira 

agradável e eficaz. Quem não 

gosta de participar de um bom 

jogo ou brincadeira?

 Cabe a percepção 

do docente em relação a “como 

ensinar”, como o discente 

“aprende”, se a criança durante 

o seu crescimento faz uso do 

lúdico no seu cotidiano, por 

que não trazer para escola 

essa estratégia e torná-la mais 

atrativa e com real significado. 

 Um ilustre educador 

busca incessantemente tirar 

da cartola todo dia algo novo 

e que auxilie na mediação 

do conhecimento. Construir 

o conhecimento não é nada 

fácil pra quem são obrigados a 

engolir goela abaixo conteúdos 

exaustivos.

 Portanto, é 

de suma importância que 

o educador faça reflexão 

sobre a sua práxis, perceba a 

necessidade de inserir o lúdico 

na sua rotina em sala de aula, 

proporcionando momentos com 

jogos e brincadeiras que venham 

a auxiliá-los na construção do 

conhecimento do educando 

de maneira prazerosa, eficaz 

e significativa, tecendo aos 

poucos a Arte de ensinar!
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Este trabalho teve como 

fonte de pesquisa o ensino 

da Matemática aos alunos 

que possuem dificuldade de 

aprender, que para muitos, 

os sinais de “mais”, “menos”, 

“maior” e “menor”, parecem 

um bicho de sete cabeças .A 

Matemática é fundamental 

para a nossa vida, ela nos dá 

a capacidade de aprender, 

a equacionar os elementos 

do mundo, a pensar de uma 

maneira mais objetiva sobre 

as coisas, a sua aprendizagem 

depende de uma boa maneira 

que seja ensinada. O papel do 

professor é ajudar os alunos 

com dificuldade apresentando 

estratégias e metodologias 

adequadas, é essencial um 

tratamento especial as crianças 

que possuem distúrbios 

de aprendizagem como a 

Discalculia. Aprender é a 

tomada de conhecimento, já 

com esse tipo de anomalia há 

uma grande dificuldade para 

aprender.Segundo os grandes 

estudiosos e pesquisadores, 

a aprendizagem acontece de 

formas diferenciadas, cada 

indivíduo aprende de forma 

diferente ao seu tempo, mas 

todos aprendem basta saber 

como ensinar.É importante 

que haja uma reflexão, na 

maneira de ensinar para que 

aprendizagem seja cada vez 

mais satisfatória e produtiva.

ANA PAULA LUPETTI
Graduação em Matemática pela Faculdade Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos (1985); Especialista 
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O ENSINO DA MATEMÁTICA AOS ALUNOS 
COM DISCALCULIA
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INTRODUÇÃO
Essa pesquisa foi 

elaborada com o objetivo de 

identificar a importância do 

ensino de Matemática aos 

alunos com discalculia, e como 

um diagnóstico precoce pode 

ajudar muito a criança que 

possui esse distúrbio.

Aprofundando os 

estudos em leituras legais, 

artigos, leis e baseados em 

teorias   é que encontramos 

alguns conceitos e sugestões 

para que aprendizagem aconteça 

de forma satisfatória

  Existem muitos estudos 

que envolvem a problemática 

do ensino e da aprendizagem 

de alunos com distúrbios a de 

escolaridade, o ato de aprender.

  A dificuldade de 

aprender não é um só distúrbio, 

mas há vários problemas que 

prejudicam desempenho 

afetando a capacidade de 

compreender e entender.

 A pretensão deste 

estudo é demonstrar a 

importância de uma metodologia 

diferenciada aos alunos com 

distúrbios de aprendizagem, 

utilizando instrumentos que 

sejam validos para que alem, 

da comunicação, o professor 

alcance o raciocínio dos alunos 

contribuindo para a construção 

de um olhar mais critico sobre 

os objetos de conhecimento.

 Assim sendo, a proposta 

do trabalho apresentada, 

contempla sugestões de como 

ajudar o aluno que apresenta 

dificuldade, ensinar geralmente 

requer remediações e tempo 

adicionais, estratégias e 

metodologias diferenciadas.

E do dever de o 

educador ajudar os seus alunos 

a desenvolver competências 

para resolver problemas e 

enfrentar novos desafios, 

formando indivíduos criativos 

e independentes.

Ensinar crianças e jovens 

com problemas específicos é 

um desafio aos educadores, o 

preparo para lidar com o processo 

de aprendizagem e as possíveis 

dificuldades que aparecem 

pode requerer estratégias que 

de certa forma desempenha 

condições para superar e 

conquistar satisfatoriamente 

a aprendizagem desejada.

Lembrando que 

a escola é um espaço de 

aprendizagem onde deveria 

ocorrer o desenvolvimento das 

capacidades e competências, 

mediadas pelos professores 

com participação da família e 

o auxilio de profissionais que 

tenham a função de orientar e 

ajudar a criança que apresenta 

dificuldade de aprendizagem.
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DISTURBIO DE APRENDIZAGEM E 
DIFICULDADE ESCOLAR

Dificuldade de 

aprendizagem é uma expressão 

que se refere a um grupo 

heterogêneo de distúrbios 

manifestados por dificuldades 

intensas na aquisição e utilização 

de compreensão auditiva, da 

fala, da leitura, da escrita e do 

raciocínio matemático. 

Caracteriza-se como 

“dificuldade de aprendizagem” 

ou distúrbio de escolaridade, 

a dificuldade de aprender, 

segundo Aurélio, um obstáculo, 

uma situação critica.

Cada individuo aprende 

de uma forma diferente,  depende 

sua motivação, conforme a sua 

percepção.

A dificuldade de 

aprendizagem refere-se a 

não um único distúrbio, mas 

há vários problemas que 

prejudicam o desempenho de 

cada um, afetando a capacidade 

de compreender, recordar ou 

transmitir informações.

Muitos aspectos 

diferentes podem prejudicar 

o funcionamento cerebral 

gerando problemas psicológicos 

que podem ser agravados pelo 

convívio familiar e escolar, 

acarretando um grande déficit 

no aprender.

“A dificuldade de 

aprendizagem esta associada 

a um distúrbio de atenção 

com hiperatividade (TDHA) 

necessitando de diagnostico 

e tratamento especializado, 

segundo o dicionário distúrbio 

seria uma perturbação orgânica 

ou social”.

Define-se aprendizagem 

como uma atividade individual 

que se desenvolve dentro de 

um sistema único e continuo, 

operando sobre todos os 

dados recebidos e tornando-

os revestidos de significado. 

Sendo assim, prestar atenção, 

compreender, aceitar, reter, são 

componentes necessários para 

que ocorra uma aprendizagem, 

então se aprendizagem é assim 

definida, o que não é aprender?

O termo distúrbio de 

aprender tem sido usado para 

indicar uma perturbação ou 

falha na aquisição e utilização 

de informações ou na habilidade 

para a solução de problemas

(Vallet,1977). Ciasca, 

afirma que quando a essa falha 

existe, implica na modificação 

dos padrões de aquisição, 

assimilação e transformação, 

seja por vias internas ou 

externas ao individuo.

Os primeiros estudos 

sobre as dificuldades de 

aprendizagem foram em 

1917 na Inglaterra com o Dr. 

Hinshewood que considerou a 

dificuldade relacionada com a 

cegueira. Em 1925 Samuel Orton 

começa a classificar os DA na 

escrita e leitura introduzindo 

o termo “estrefossimbolia”. 

Dá década de 40, termo 

Lesão Cerebral Mínima ou 

Síndrome Strauss  relaciona as 

dificuldades visual e auditiva no 

ato de aprender, dando a base 

para o inicio dos programas 

de educação especial.

Após um período de 

10 anos, em 1959 (DENHOFF) 

designa como “disfunção 
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cerebral”,caracterizado por 

um “distúrbio hipercinético 

do impulso”, componentes 

relacionado os comportamentos 

como agitação ,hiperatividade, 

diminuição progressiva da 

atenção, concentração escassa, 

distração, irritabilidade que 

(LEVY,1989 , KOSC, 1974)  usando 

a denominação de “Lesão 

Cerebral Mínima para Disfunção”, 

a chamar de distúrbio tudo 

relacionado à atenção,memória, 

comportamento,organização, 

desempenho em sala de aula, 

entre outros.

Em 1975 no Brasil LEFRÉVE 

(1975) define “síndrome que se 

refere a criança de inteligência 

próxima a media,com problemas 

de aprendizagem e ou distúrbios 

do comportamento de grau leve 

a severo, associados ao sistema 

nervoso,caracterizados por 

várias combinações de déficit 

na percepção, conceituação, 

linguagem,memória, atenção 

e na função motora.

Hammell, em 1981,propõe 

ao National Joint Committe 

of.Learning Disabilities:

“Distúrbio de 

Aprendizagem (DA) como 

um grupo heterogêneo de 

transtornos que se manifesta 

por dificuldades significativas 

na aquisição e uso da escrita, 

fala leitura, raciocínio ou 

habilidade matemática. Estes 

transtornos são intrínsecos ao 

individuo, supondo-se ocorrerem 

devido à disfunção do sistema 

nervoso central, e que podem 

ocorrer ao longo do ciclo vital. 

Podem existir, junto com as 

dificuldades de aprendizagem, 

problemas nas condutas de 

auto regulação, percepção 

e interação social, mas não 

constitui, por si só um distúrbio 

na aprendizagem. Podem ocorrer 

concomitantemente com outras 

condições incapacitantes ou 

com influencias, extrínsecas, 

porem não são os resultados 

dessa condição”.( HAMMILL, 

1988/1991).

O DSM-IV define 

aprendizagem como:

“Transtornos da 

Aprendizagem são diagnosticados 

quando os resultados do individuo 

em testes padronizados e 

individualmente administrados de 

leitura, matemática ou expressão 

escrita estão substancialmente 

abaixo esperado para sua 

idade, escolarização em nível 

inteligência”.

Com base nessas 

definições, classifica dificuldades 

de aprendizagem envolvendo um 

déficit em algumas habilidades:-

- Linguagem oral 

(fonologia, morfologia, semântica, 

sintaxe, pragmática),

- Leitura ( habilidade no 

uso da palavra, reconhecimento 

de letras, compreensão ).

- Escrita (soletrar, 

ditado, copia).

- Matemática (habilidade 

de cálculo básico, raciocínio 

matemático), e nas combinações 

e/ou relações entre elas.

Existem muitas razões 

pelas, quais a criança não 

aprende com classificações 

diferentes de problemas de 

aprendizagem, segundo (LERNER, 

1988),  fatores físicos cognitivos 

e sociais no que se agrupando 

causas as dificuldades de 

aprendizagem (DA). Portanto 

as causas diretas dos DA estão 

envolvidos problemas individuais, 

do ambiente e associativos 

entre o individuo e o  ambiente, 

formando dois grupos.



57OUTUBRO | 2017

Crianças com essa 

definição, classifica -se em 

diferença conceito em DA 

(distúrbio de aprendizagem ) 

sendo uma disfunção do SNC 

(sistema nervoso central ) 

relacionada ao caráter funcional 

e DE( dificuldade escolar ) que 

está relacionada especificamente 

a um problema de ordem e 

origem pedagógica.

DISCALCULIA
Segundo a Wikipédia, 

a enciclopédia livre, Discalculia 

(do grego dys +calculare, 

dificuldade ao calcular) é 

definido como uma desordem 

neurológica específica que afeta 

a habilidade de uma pessoa 

de compreender e manipular 

números.

A discalculia é causada  

por má formação neurológica, 

provocando a dificuldade de 

entender  os  conceitos e aplicação 

da Matemática ou melhor 

aprender tudo relacionado 

a números, operações e 

classificações os sinais “mais”, 

“menos” e”maior” causando 

problemas na aprendizagem.

Ciasca, afirma que a 

dificuldade específica com a 

Matemática não se relaciona 

com a ausência das habilidades 

básicas de contagem e, sim, 

com capacidade da criança em 

relacionar essas habilidades 

com o mundo.

Segundo o DSM-IV (1995) 

o transtorno da Matemática é 

uma alteração na capacidade 

para a realização de operações 

matemáticas abaixo do esperado 

para a idade cronológica, 

nível cognitivo e escolaridade, 

sem presença de alterações 

neurológicas ou deficiências 

sensoriais e motoras.

A discalculia não é 

causada por má escolarização, 

deficiência mental, déficits 

visuais ou auditivos ou qualquer 

ligação com níveis de QI.

Na discalculia, a 

dificuldade refere-se a operações 

básicas de contagem, adição 

e subtração ou pode aparecer 

também na compreensão do 

enunciado do problema, na 

interpretação e como executar 

estratégias para a sua resolução, 

a dificuldade nessas habilidades 

está na compreensão da leitura 

estando associada a alterações 

de linguagem aprendizagem.

A dificuldade especifica 

com a Matemática (discalculia) 

dificilmente ocorre separada dos 

transtornos da aprendizagem, 

por isso é importante verificar 

se há dificuldade de leitura 

e compreensão da atividade 

proposta.

Existem poucos estudos 

sobre a discalculia, há indicações 

de que é um impedimento 

congênito ou hereditário, com 

um contexto neurológico, existe 

evidencia que sugerem que 

esse distúrbio é parcialmente 

hereditário.

A discalculia atinge 

crianças e adultos, é importante 

que seja diagnosticada nos 

primeiros anos de vida podendo 

ser tomadas medidas que facilita 

a resolução de problemas e 

aprendizagem. Quando não 

reconhecido a tempo, dificultará 

o desenvolvimento, resultando 

no medo, comportamentos 

inadequados, agressividade, 



58 OUTUBRO | 2017

apatia e até o desinteresse.

Existem diversos tipos 

de discalculia:

- Discalculia léxica – é 

a dificuldade na leitura de 

símbolos matemáticos;

- Discalculia verbal – 

é a dificuldade em nomear 

quantidades matemáticas, 

números, termos e símbolos;

- Discalculia gráfica 

– dificuldade na escrita de 

símbolos matemáticos;

- Discalculia operacional 

– é a dificuldade na execução de 

operações e cálculos numéricos;

- Discalculia practognóstica 

– é a dificuldade na enumeração, 

manipulação e comparação de 

objetos reais ou em imagens;

- Discalculia ideognostica 

– é a dificuldade nas operações 

mentais e no entendimento de 

conceitos matemáticos.

A discalculia para ser 

diagnosticada é fundamental 

observar a trajetória da 

aprendizagem, se os símbolos 

são inscritos incorretamente, 

se há incapacidade em realizar 

operações e reconhecer os 

sinais, é importante realizar 

atividades especificas em relação 

a Matemática pois dificuldade 

na leitura dos números e 

mentalizar os cálculos também 

pode ser sinal de dislexia.

A APRENDIZAGEM DA MATEMATICA EM 
DISCALCULIA

“Não há diferença entre 

os números e palavras. Os 

números podem ser escritos 

por palavras, e as palavras 

são usadas para descrever 

problemas reais da vida que 

requerem números para serem 

resolvidos.”  (GARCIA,2000).

Para ensinar alunos com 

dificuldade em Matemática, 

os professores necessitam 

de uma adequação de uma 

metodologia bem diferenciada 

que atendam a esses alunos.

Os educadores precisam 

encontrar formas eficientes de 

ensino e aprendizagem, aplicar 

em sala de aula o conhecimento 

matemático, tornar fascinante 

o seu estudo e eficaz.

Segundo Garcia, (2000), 

o professor poderá ajudar o 

seu aluno, seguindo alguns 

passos e orientações; -

- Permita que seu 

aluno utilize calculadora, e 

os seus  rascunhos durante a 

aula e em suas avaliações, isso 

ajudará a resolver os problemas 

matemáticos.

- O uso de caderno 

quadriculado, desenhos de 

gráficos, o desenho facilitará a 

sua compreensão e o processo 

dos conceitos usados;

- Evite ignorar o aluno, 

mostrar impaciência, corrigi-lo 

na frente dos colegas, não o 

expor, forçar-lo a realizar as 

suas tarefas;

-Procure usar situações 

concretas, nos problemas, a 

manipulação de objetos concretos, 

mediante adequados acarretará 

a compreensão dos conceitos, 

os materiais manipulativos 

ajudam a demonstrar problemas 

matemáticos. O manuseio das 

peças ele contará manualmente 

para descobrir a resposta certa.

- Inicie aula sempre 
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fazendo um resumo do que 

foi aprendido anteriormente, 

escreva se possível tudo o que 

irá acontecer em sua aula, 

uma rotina ajudará o aluno 

acompanhar, uma visão geral 

será um facilitador na sua 

aprendizagem.

- Divida os problemas 

em componentes menores 

para os alunos com discalculia, 

estudantes que sofrem  com 

essa deficiência podem ter 

dificuldade com problemas 

que requerem vários passos.

Ajuste os problemas para usar 

menos passos ou ajude o aluno 

criando um sistema de cores 

para ajudá-lo a lembrar que 

há caminhos necessários para 

responde-lo.

- O uso códigos, 

desenhos, cores e símbolos 

permitem a compreensão e 

facilita a aprendizagem.

- Usem a musica para 

reforçar os conceitos matemáticos, 

canções ajudam a resolver os 

problemas, a melodia e o ritmo 

ajudaram alunos a lembrar os 

passos para a compreensão 

na resolução das atividades.

- As avaliações devem 

ser elaboradas, claras e 

diretas, reduzindo o número 

de questões, sem limite de 

tempo e verificando se seu 

aluno entendeu o que lhe foi 

solicitado, escolha critérios 

diferenciados para serem 

atribuídos seus conceitos.

- Com auxilio do 

computador e principalmente 

jogos educativos propiciaram 

noção de espaço e forma, 

como tangram e outros que 

reforçaram a compreensão 

da Matemática.

Ensinar é a principal 

função de um educador, ajudar 

os seus alunos que apresentam 

dificuldades é um grande 

desafio, formar indivíduos 

criativos e independentes, 

que pensem por si mesmos, 

e capazes de aprenderem a 

Matemática, qualquer que 

seja o obstáculo que possa 

aparecer com certeza será 

vencido, com  ajuda da família 

e de um grande professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao encerrar esse artigo, 

alguns conceitos foram de 

extrema importância e marcante 

no ensino da Matemática para 

as crianças que possuem 

discalculia.

Lino Macedo (2004), 

docente na Universidade de São 

Paulo em um artigo escrito na 

Revista Escola, afirma que não 

faz sentido excluir os que não 

aprendem, da forma esperada, 

em um tempo preestabelecido, 

e mudar esse paradigma é o 

grande desafio atual.

Diante de tudo 

isso, cabe o educador não 

cruzar os braços, buscar o 

aperfeiçoamento. Numa época 

em que a tecnologia avança a 

cada momento é necessário 

acompanhar a evolução com 

urgência a conquista de novos 

recursos, metodologias, espaços 

especificados apoiaram ma 

integração de todos ao sistema 

educacional.

A escola, como instituição 

necessita estar preparada para 

atender alunos com dificuldade 
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de aprendizagem, ela precisa se 

organizar, encontrar alternativas 

que a coloque atrativa, e 

repense como enxergar essa 

diferença.

Mas há de se considerar 

que alguns pesquisadores 

acreditam que na escola, deve 

haver igualdade na aprendizagem 

para todos,para que isso 

possa ocorrer é necessário 

que a escola esteja sempre 

reconstruindo, com atitudes 

reflexivas, para atender a 

diversidade humana com culturas 

diferentes, dificuldades, que 

esteja disponível para acolher 

a todos, respeitando suas 

diferenças criando um ambiente 

motivador e principalmente 

prazeroso.

Ser professor nos dias 

atuais é ser um educador, 

utilizar metodologias, estratégias 

diferenciadas, contar com uma 

linguagem capaz de lidar com 

dificuldades apresentadas, para 

ensinar seja como aprender, 

encontrar alternativas que faça 

com que seus alunos consigam 

uma aprendizagem satisfatória 

e que principalmente respeite 

as diversidades de cada um.
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Ao receber o diagnóstico 

de TEA para seus filhos, muitos 

pais tendem a se questionar 

por que conosco. Essa fase é 

dolorida, pois as expectativas 

que esses pais projetavam sobre 

suas crianças precisam ser 

completamente modificadas. 

Após o impacto inicial, a segunda 

pergunta é: o que posso 

fazer para ajudar meu filho. 

A resposta a essa pergunta, 

na atualidade, resume-se a 

se apropriar de informação. O 

TEA é uma condição crônica, 

não tem cura, mas com o 

tratamento precoce, essa 

criança tem a possibilidade 

de ter uma melhoria em sua 

qualidade de vida, tornando-a 

mais autônoma em sua vida 

adulta. Nos últimos anos, a 

investigação das características 

de brinquedos terapêuticos 

para crianças com TEA tem 

sido considerada como um 

método importante para a 

compreensão da patologia do 

autismo. O objetivo desse artigo 

é apresentar o ato de brincar 

como uma forma de terapia 

no tratamento da criança com 

TEA. A metodologia utilizada 

foi a revisão bibliográfica 

existente sobre o tema do ato 

de brincar e sua relação com 

o TEA. Conclui-se que, para a 

criança com TEA, o ato de brincar 

passa a ter uma abordagem 

em que essas crianças podem 

usar a função do corpo para 

expressar uma emoção inerente 

para alcançar a comunicação 

interativa. A criança com 

autismo precisa de atenção, 

paciência e muito amor para 

que ela se desenvolva através 

de um tratamento devido e 

com muita compreensão. 

ANA PAULA SÁ MENEZES
Mestre em Ensino de Ciências na Amazônia (UEA), Licenciada em Ciências (UNICRUZ), aluna do curso de 
especialização em Neuropsicopedagogia da Faculdade Campos Elíseos. Mãe de autista.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autístico; Padrões de Brincadeira. Brinquedos.

O ATO TERAPÊUTICO DO BRINCAR PARA 
CRIANÇAS COM AUTISMO
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INTRODUÇÃO
O autismo é considerado 

um Transtorno Global de 

Desenvolvimento pelo DSM-V 

(Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais). Seu 

diagnóstico é baseado em um 

grupo diversificado de sintomas 

comportamentais: dificuldades 

sociais, interesses fixos, ações 

obsessivas ou repetitivas e 

reações inusitadamente intensas 

ou embotadas à estimulação 

sensorial – porque não existem 

marcadores biológicos confiáveis 

(ARAÚJO; LOTUFO NETO, 

2013). Embora os sintomas 

do autismo frequentemente 

se tornem menos graves na 

idade adulta, o consenso 

sempre foi que seus principais 

sintomas permanecem. Muitas 

supostas curas do autismo 

são promovidas na Internet: 

tomar certas vitaminas e/ou 

suplementos nutricionais, 

usar desintoxicantes, dietas 

especiais com exclusão de 

caseína e glúten, remoção 

potencialmente perigosa de 

metais pesados do corpo e 

terapia de quelação. Entretanto, 

nenhuma evidência indica que 

qualquer um deles pode aliviar 

qualquer dos principais sintomas 

do autismo, e muito menos 

erradicá-lo. Não há cura para 

o autismo, apenas tratamento 

através de terapias e uso de 

medicações no controle de 

irritabilidade e agressividade.

Ao receber o diagnóstico 

de Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA) para seus 

filhos, muitos pais tendem a se 

questionar “por que conosco”. 

Essa fase é dolorida, pois as 

expectativas que esses pais 

projetavam sobre suas crianças 

precisam ser completamente 

modificadas. Após o impacto 

inicial, a segunda pergunta é: 

“o que posso fazer para ajudar 

meu filho”. A resposta a essa 

pergunta, na atualidade, resume-

se a se apropriar de informação. 

Os pais precisam ler mais para 

que possam entender que o 

TEA é uma condição crônica, 

não tem cura, mas que com 

o tratamento precoce, essa 

criança tem a possibilidade 

de ter uma melhoria em sua 

qualidade de vida, tornando-a 

mais autônoma em sua vida 

adulta. Esse tratamento 

deve ser multidisciplinar e 

baseado em uma intervenção 

comportamental eficaz.

Enquanto a equipe 

multidisciplinar faz seu trabalho 

especializado, o que os pais 

podem fazer em casa? Se por 

um momento, eles pudessem 

parar de pensar na frase “e se...” 

e começassem a aceitar aquela 

criança com suas limitações? 

Como, por exemplo, apenas 

brincar com essa criança.

 Esse prazer, muitas 

vezes é esquecido, devido ao 

fato de os pais precisarem se 

desdobrar entre o sustento da 

casa e as idas ao fonoaudiólogo, 

ao terapeuta ocupacional, ao 

psicólogo, ao musicoterapeuta, 

à equoterapia, dentre outras. 

Mas, o ato de brincar é uma 

forma natural de interação 

social. Ao brincarmos com 

essas crianças, podemos 

ajudá-las no desenvolvimento 

da linguagem, do pensamento 

e na capacidade de resolução 
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de problema (TSENG; TSENG; 

CHENG, 2016).

O objetivo desse artigo 

é apresentar o ato de brincar 

como uma forma de terapia 

no tratamento da criança 

com TEA. 

A metodologia utilizada 

foi a revisão bibliográfica 

existente sobre o tema do 

ato de brincar e sua relação 

com o TEA.

O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – 
TEA

O autismo decorre de 

uma ruptura do desenvolvimento 

cerebral causada por uma 

combinação de genes e meio 

ambiente (WEINTRAUB, 2011). 

Desde a década de 1970, 

foi sabido por estudos de 

gêmeos que existe um alto 

grau de herdabilidade, mas 

não completo. Nos últimos 

anos, esforços bem financiados 

e coordenados, aliados aos 

avanços em tecnologia, levaram 

a estudos em grande escala 

de poder estatístico sem 

precedentes, produzindo dados 

impressionantes sobre a genética 

da condição. Entretanto, esses 

dados confirmaram apenas 

que a resposta é incrivelmente 

complicada. Com a exceção de 

alguns distúrbios raros, como 

a síndrome de X-frágil ou Rett, 

que leva a formas de autismo, 

nenhuma interrupção de um 

gene individual ou conjunto de 

genes, pode prever de forma 

confiável a condição. (STATE; 

LEVITT, 2011). 

Segundo o DSM-V, as 

características para o diagnóstico 

do TEA são:

[...] prejuízo persistente 

na comunicação social recíproca 

e na interação social (Critério A) 

e padrões restritos e repetitivos 

de comportamento, interesses 

ou atividades (Critério B). Esses 

sintomas estão presentes desde 

o início da infância e limitam ou 

prejudicam o funcionamento 

diário (Critérios C e D). O estágio 

em que o prejuízo funcional 

fica evidente irá variar de 

acordo com características do 

indivíduo e seu ambiente. [...]. 

Manifestações do transtorno 

também variam muito 

dependendo da gravidade da 

condição autista, do nível de 

desenvolvimento e da idade 

cronológica; daí o uso do 

termo espectro. (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014, p. 53).

No Brasil, o diagnóstico 

é pautado pelo CID 10 – F84.0:

Transtorno global do 

desenvolvimento caracterizado 

por a) um desenvolvimento 

anormal ou alterado, manifestado 

antes da idade de três anos, e b) 

apresentando uma perturbação 

característica do funcionamento 

em cada um dos três domínios 

seguintes: interações sociais, 

comunicação, comportamento 

focalizado e repetitivo. 

Além disso, o transtorno se 

acompanha comumente de 

numerosas outras manifestações 

inespecíficas, por exemplo 

fobias, perturbações de sono 

ou da alimentação, crises de 

birra ou agressividade (auto-
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agressividade). (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 1997).

O TEA atinge atualmente 

um a cada 68 nascidos, a maioria 

meninos. Recebe o nome 

de espectro porque envolve 

situações e apresentações muito 

diferentes umas das outras, 

numa gradação que vai das mais 

leves (Asperger) à mais grave 

(autismo clássico ou autismo 

severo). Os meninos são quase 

cinco vezes mais propensos 

a serem identificados com 

autismo do que as meninas. 

Aproximadamente, um em cada 

42 meninos nascidos e uma 

em cada 189 meninas nascidas 

estão sendo identificados com 

TEA. As crianças brancas ou 

caucasianas são mais propensas 

a serem identificadas com 

autismo do que as crianças 

negras ou hispânicas. Cerca 

de uma em cada 63 crianças 

brancas são identificadas, em 

comparação com uma em 81 

crianças negras e uma em 93 

crianças hispânicas (COURSERA, 

2016). Apesar da escassez de 

dados nacionais, um estudo 

epidemiológico recente na 

cidade de Atibaia-SP, com 

1.470 participantes entre 7-12 

anos de idade, estimou uma 

prevalência de 27,2/10.000 

habitantes (Intervalo de 

Confiança – IC 95%: 17,6 a 

36,8). Um fato observado no 

estudo é de que, dos indivíduos 

com TEA somente um dos 

quatro já sabia previamente 

o diagnóstico (recebido aos 6 

anos) e os outros três casos não 

recebiam nenhum atendimento 

especializado. (CONITEC, 

2014). Cientistas suspeitam 

que o que se denomina 

autismo pode ser uma série 

de condições distintas que 

possuem diferentes etiologias 

genéticas e ambientais, mas 

produzem sintomas similares 

(WEINTRAUB, 2011).  

O TEA se apresenta 

em três níveis: (i) grau leve – 

necessidade de pouco apoio –; 

(ii) grau moderado – necessidade 

de apoio substancial –; (iii) grau 

severo – necessidade de apoio 

muito substancial. Esse apoio 

deve considerar as necessidades 

individuais, as dificuldades na 

comunicação, nos interesses 

restritos e comportamentos 

repetitivos (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014). Observe o Quadro 1, 

onde se apresenta os níveis 

de gravidade para o TEA.
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Fonte: Adaptado do DSM-V (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014)

Fala-se também em Autismo 

de Alta Funcionalidade que são 

aqueles indivíduos que sofrem 

determinado desenvolvimento 

intelectual e linguístico, mas 

que não são classificados 

como Asperger (BRITO et al, 

2013). A intervenção precoce 

com terapia em pacientes com 

autismo pode efetivamente 

melhorar significativamente 

os sintomas. Atualmente, a 

análise do comportamento 

aplicado é uma abordagem 

aceita mundialmente em 

terapias com crianças com TEA. 

Nos últimos anos, a 

investigação das características 

de brinquedos terapêuticos 

para crianças com TEA tem 

sido considerada como um 

método importante para a 

compreensão da patologia do 

autismo e mais estudos foram 

realizados usando este tipo de 

método de brincadeira (TSENG; 

TSENG; CHENG, 2016).
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CADA CRIANÇA, UMA DEMANDA
O autismo é caracterizado 

por três traços comuns: (i) 

dificuldades com a interação 

social, (ii) comunicação verbal 

e não-verbal alterada e (iii) 

comportamentos repetitivos. 

Até que ponto uma pessoa é 

afetada pelo autismo varia, 

e é importante lembrar que 

duas pessoas – apesar de 

serem diagnosticadas com 

TEA não são iguais. O que dá 

certo para uma criança não 

necessariamente dará certo 

com outra criança autista. A 

boa notícia é que, devido ao 

aumento dos diagnósticos 

de autismo precocemente, 

há muito o que se pode ser 

feito para apoiar as pessoas 

que convivem com crianças 

com TEA.

 A intervenção precoce 

é fundamental ao apoiar uma 

pessoa com autismo. Apoiar uma 

criança através da ludicidade 

é a melhor maneira para elas 

aprenderem. O ato de brincar é 

mais do que deixar uma criança 

brincar com brinquedos. No 

TEA, o objetivo do brincar vai 

mais além do que com crianças 

neurotípicas: é a interação 

social e o engajamento com 

as pessoas. 

Para a criança com 

TEA, o ato de brincar passa 

a ter uma abordagem em 

que essas crianças podem 

usar a função do corpo para 

expressar uma emoção inerente 

para alcançar a comunicação 

interativa, estabelecendo assim 

habilidades interpessoais e 

promovendo a adaptação social 

(TSENG; TSENG; CHENG, 2016). 

No entanto, dado que estão 

limitados pelas dificuldades 

de interação e comunicação, 

as crianças autistas geralmente 

jogam sozinhas, raramente 

interagindo com outras 

pessoas. Assim, seus padrões 

de brincadeiras tendem a ser 

bastante fixos e repetitivos.

Nada ilumina mais 

o cérebro tanto quanto o 

ato de brincar. Brincadeiras 

tridimensionais ativam o 

cerebelo, que mandam vários 

impulsos para o lobo frontal, o 

que ajuda o desenvolvimento 

da memória contextual 

(GURUPARENTS, 2015; NATIONAL 

INSTITUTE FOR PLAY, 2017). 

Das primeiras experiências 

do ato de brincar, as crianças 

aprendem a compreender a 

linguagem corporal, o contato 

visual, a atenção conjunta, a 

iniciação, a partilha, a resolução 

de problemas e as habilidades 

de referência. O ato de brincar 

ajuda as crianças a desenvolverem 

habilidades importantes que 

precisarão para o resto de 

suas vidas.

O National Institute 

for Play é uma instituição de 

pesquisa sobre o Ato de Brincar 

(2017). É uma corporação sem 

fins lucrativos de benefício 

público comprometida em 

trazer o conhecimento, práticas 

e benefícios do ato de brincar na 

vida do ser humano. Fundado 

pelo Dr. Stuart Brown, formado 

em Psiquiatria e Pesquisa 

Clínica. Ele descobriu pela 

primeira vez a importância do 

jogo discernindo sua ausência 

em um grupo cuidadosamente 

estudado de jovens homicidas, 
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começando com o assassino em 

massa da Torre da Universidade 

do Texas, Charles Whitman. 

Mais tarde, tornou-se diretor 

clínico fundador e chefe de 

Psiquiatria no Mercy Hospital 

e Medical Center e professor 

associado na UCSD em San 

Diego, Califórnia. Ao longo 

de sua carreira clínica, ele 

entrevistou milhares de pessoas 

para capturar seus perfis de 

brincadeiras. A catalogação 

de seus perfis demonstrou 

a presença ativa do ato de 

brincar nas realizações das 

consequências negativas muito 

bem sucedidas e igualmente 

identificadas que se serial 

killers acumulam inevitáveis 

em uma vida privada do ato 

de brincar. Ao se falar em 

assassinos, dentre outros, muito 

se fala na criação violenta que 

tiveram, muitos foram vítimas 

de agressões, inclusive de 

cunho sexual. Pouco se falava, 

entretanto, na falta do brincar 

na vida dessas crianças. Numa 

das pesquisas do Dr. Stuart, os 

pesquisadores programaram 

ratazanas para que, num 

determinado período de sua 

infância um grupo brincasse e 

outro grupo ficasse privado do 

ato. Depois, ambos os grupos 

foram expostos a uma situação 

de estresse e ambos fugiram 

e se esconderam. Entretanto, 

o grupo que foi permitido 

participar do ato de brincar, 

mesmo com medo, saiu do 

esconderijo lentamente para 

explorar o ambiente e verificar 

se estavam fora de perigo. O 

outro grupo permaneceu acuado 

e escondido até morrerem. Os 

pesquisadores concluíram que o 

ato de brincar é muito útil para 

a nossa sobrevivência. Muitas 

pesquisas com animais estão 

sendo realizadas e todas elas 

levam a uma mesma conclusão: 

a privação do ato de brincar, 

leva os indivíduos à depressão. 

(NATIONAL INSTITUTE FOR 

PLAY, 2017).

A criança autista 

não brinca como as outras. 

Para que elas se envolvam 

apropriadamente com as 

várias demandas e respondam 

a elas, requerem o auxílio de 

um terapeuta experiente e 

um amplo espaço com muitos 

brinquedos e equipamentos 

simples, porém especiais. Quando 

o terapeuta está fazendo o seu 

trabalho de forma eficiente, a 

criança está organizando o seu 

sistema nervoso e parece que 

está simplesmente vivenciando 

um passatempo. (GUIA MINHA 

SAÚDE ESPECIAL, 2016).

PADRÕES DE BRINCADEIRA
Há muitas formas 

de brincadeiras, de muitos 

diferentes padrões, incluindo 

(GURUPARENTS, 2015; GUIA 

MINHA SAÚDE ESPECIAL, 2016; 

MASEYK, 2017; NATIONAL 

INSTITUTE FOR PLAY, 2017): 

• Brincadeira de 

movimentar o corpo

Qualquer atividade que 

ajude a criança a desenvolver a sua 

compreensão de como funciona 

o seu corpo, se enquadra nesta 

categoria. Correr, saltar, pular, 

dançar e cantar são atividades 

alegres que podem ajudar a 

estimular a coordenação, mas 

também ajudam a conduzir 
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a aprendizagem. Este tipo 

de jogo é tão importante na 

medida em que promove a 

coordenação muscular e também 

ajuda as crianças a aprender 

sobre seu ambiente natural. 

Por exemplo, saltar melhora 

a coordenação da criança e a 

ensina algo sobre a gravidade. 

Aliás, o brincar muitas vezes 

é um desejo espontâneo de 

escapar da gravidade. Cantando 

canções desenvolve acordes 

vocais na criança, mas também 

ensina a criança sobre música. 

Entretanto, algumas crianças 

com TEA não participam 

nesse tipo de brincadeira 

porque podem apresentar 

um quadro de disfunção de 

integração sensorial. Então, o 

que fazer? Incentivar atividades 

e brincadeiras que o ajudem a 

desenvolver equilíbrio, como 

agacha-agacha e amarelinha.

• Brincar com objetos

Se a criança está 

brincando com brinquedos (ou 

bonecos/as), batendo um objeto 

em outro, batendo em tampas 

de panelas ou chutando uma 

bola, estão desenvolvendo sua 

curiosidade acerca do objeto 

que está sendo utilizado no 

ato de brincar. A mão humana 

ao manipular objetos, é a mão 

em busca de um cérebro. O 

cérebro está em busca de 

uma mão. O ato de brincar 

manipulando objetos é o 

meio através do qual mão e 

cérebro se conectam da melhor 

forma possível. Para a criança 

autista, talvez isso também 

seja desconcertante, haja visto 

que essa criança não sabe 

usar o brinquedo de maneira 

adequada. Todavia, isso pode 

ser mudado simplesmente com 

os pais sentando com essa 

criança no chão e ensinando 

a ela como se brinca com o 

carrinho, com os blocos de 

montar, com os bonecos.

• Brincadeira social

Este tipo de brincadeira 

envolve a interação entre 

pessoas. Este tipo de jogo 

abrange uma série de atividades 

com a criança, como brincar 

com outras crianças e inclui 

a queda, brincar de lutar, as 

emoções estampadas no rosto 

e a construção de conexões 

com os outros. Isso também é 

difícil para o autista, já que ele 

tem dificuldade em reconhecer 

emoções no rosto de outras 

pessoas. A importância desse 

tipo de brincadeira é que 

brincadeiras sociais são parte 

do porquê estarmos aqui hoje 

convivendo em sociedade, 

além de ser um subproduto 

do cenário da brincadeira. Às 

crianças pré-escolares, deveria 

ser permitido mergulhar, 

bater, assobiar, gritar, serem 

caóticas, e desenvolverem 

a partir disso, muito de sua 

regulação emocional e muitos 

outros subprodutos sociais 

– cognitivos, emocionais e 

físicos –, que fazem parte de 

uma brincadeira de lutar, por 

exemplo. Esse tipo de brincadeira 

desenvolve consciência social, 

cooperação, autoestima e 

amor-próprio.

• Brincadeira de Faz-

de-conta

Contar histórias, leituras 

em conjunto e recontar os 

eventos do dia: isso leva a 

criança à habilidade de tirar um 

sentido do mundo e descobrir 

seu lugar nele. Sempre que 

uma criança inventa histórias 

de sua imaginação e age dentro 
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dessa história ela se encontra 

envolvida em uma forma única 

de brincar. Exemplos incluem 

brincar de príncipe/princesa, 

brincar de ser pirata, dentre 

outros. Fantasiar ser um 

personagem imaginário é uma 

brincadeira muito importante, 

pois nos ajuda a criar uma 

narrativa interna que é a nossa 

própria história. A unidade 

de inteligibilidade da maior 

parte de nossos cérebros é a 

história. Aqui também reside 

a importância da contação de 

histórias para os pequenos. 

Muitos autistas não conseguirão 

brincar de fantasiar histórias. 

Mas, precisamos encontrar 

maneiras para superar esse 

obstáculo. Por que não contar 

a história de Peter Pan, que 

era um menino que voava, já 

que o autista ama a sensação 

de voar?

• Brincadeira de 

Narrativas

Essa atividade oferece 

às crianças a oportunidade de 

compor e contar histórias por 

iniciativa própria, que poderão ser 

ditadas a uma pessoa designada 

e, em seguida, essas crianças 

poderão atuar em suas histórias 

em colaboração com outras 

crianças que escolherem. Nesta 

sala de aula, a panela narrativa 

da atividade tem lugar logo 

após o café da manhã. Estes 

eventos narrativos devem ser 

voluntários e sem a intervenção 

de um adulto – mesmo que 

mínima. Nenhuma criança 

é pressionada a contar uma 

história, as crianças podem 

contar qualquer tipo de história 

que desejam e os adultos são 

desencorajados a usar esta 

oportunidade para corrigir 

a gramática, o vocabulário 

ou a estrutura narrativa das 

crianças.  A metodologia se 

dá numa determinada ordem: 

(i) as crianças sentam em um 

semicírculo; (ii) todas as histórias 

criadas durante esse dia são 

lidas em voz alta; (iii) a criança-

autor escolhe um personagem 

na história para brincar e escolhe 

outras crianças para as funções 

restantes; (iv) a história é lida 

em voz alta uma segunda vez 

pelo adulto, esclarecendo-se 

quem é a criança-autor, as 

crianças-atores e as demais 

crianças que restaram que 

servirão como público. Quando 

esta prática é estabelecida 

como uma parte regular das 

atividades da sala de aula, 

todas as crianças da turma 

normalmente participam de 

três papéis inter-relacionados: 

compor e ditar histórias, participar 

da representação de histórias 

(próprias e de outras crianças) 

e assistir ao desempenho das 

histórias das outras crianças na 

classe. Nos EUA, essa prática 

de storytelling e story-acting é 

usada com bastante frequência 

e há sempre crianças prontas 

para contar histórias. 

• Brincadeiras Criativas 

(Modelagem ou 

Pintura)

Este jogo ocorre quando 

as crianças usam a imaginação 

para criar novas maneiras ou 

ideias sobre como fazer as 

coisas. Tende a satisfazer a 

necessidade de auto expressão, 

bem como desenvolver 

habilidades manuais. É uma 

brincadeira que as crianças 

fazem quando estão apenas 

querendo ser crianças. Por 

exemplo, uma pessoa pode 

experimentar para encontrar 
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uma nova maneira de usar um 

instrumento musical. Permitir 

que a criança desenvolva 

habilidades no processo 

criativo irá defini-la como um 

pensador criativo em todas 

as esferas da vida. De fato, 

o pensamento criativo e a 

resolução criativa de problemas 

estão se tornando algumas das 

principais competências que 

os empregadores procuram na 

força de trabalho. Brincadeiras 

criativas são uma ótima maneira 

de desenvolver as habilidades 

de comunicação da criança 

em um ambiente divertido e 

solidário. Quando as crianças 

estão envolvidas com o material 

escolhido, percebe-se que elas 

falam consigo mesmas sobre 

o que está acontecendo. Isso, 

por sua vez, leva a construir 

seu vocabulário e desenvolver 

sua imaginação.

BRINQUEDOS E TEA
Segundo o Dr. Clay Brites 

(Doutorando em Ciências Medicas 

pela UNICAMP, Pesquisador do 

Laboratório de Pesquisa em 

Dificuldades de Aprendizagem 

e Transtornos da Atenção, 

Membro do Departamento 

de Neurologia da Sociedade 

Paranaense de Pediatria, 

Presidente da Abenepi):

Nem todo brinquedo 

deve ser usado pela criança 

com autismo, considerando a 

hipersensibilidade tão comum 

a ela. Há autistas que têm 

grande sensibilidade auditiva 

ou tátil. Um detalhe importante 

é que a criança autista também 

apresenta distúrbios sensoriais 

no que se refere a determinadas 

texturas. Ela também não gosta 

de situações que a coloquem 

apertada (brincadeiras) e pode não 

gostar de alguns tons de vozes. 

Então, é importante conhecer a 

criança para compreender o seu 

gosto. (PORTAL ENTENDENDO 

AUTISMO, 2017).

Nem toda criança 

autista sabe usar o brinquedo 

de forma correta. Você deve 

estar se perguntando: “como 

assim?”! Nem sempre a criança 

com TEA usa o brinquedo no seu 

objetivo de fabricação, vamos 

dizer assim. Você oferece a uma 

criança com TEA um carrinho. 

Ela vai virar o carrinho com as 

rodas para cima e ela vai passar 

horas girando as rodinhas do 

carro. Crianças com TEA são 

fascinadas por ventiladores, 

parecem estar hipnotizadas 

pelo girar de suas hélices. Uma 

criança pode se apaixonar por 

um brinquedo apenas porque 

a cor chamou sua atenção. 

Essa característica é fácil de ser 

observada. O modo como as 

crianças autistas brincam é muitas 

vezes chamado de incomum, 

porque é diferente do que você 

vê em crianças tipicamente em 

desenvolvimento – há menos 

jogo de papéis, elas podem 

tornar-se obcecado com um 

tipo particular de brinquedo 

ou apenas uma parte dele e 

muitas vezes brincar com objetos 

que não são tradicionalmente 

considerados brinquedos.

A escolha do brinquedo 

para a criança com TEA é uma 

tarefa importante. A seguir 

selecionamos alguns cuidados 

a se ter na escolha de um 
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brinquedo para crianças com 

TEA (THE AUTISM PROGRAM, 

s.d.):

• Comprar brinquedos 

que são apropriados para a 

idade de desenvolvimento da 

criança, não necessariamente 

a idade cronológica listada na 

caixa pelos fabricantes (por 

exemplo: a criança tem 5 anos, 

mas se encontra na fase de 

desenvolvimento de 3 anos);

• Preste atenção 

aos perigos de asfixia nas 

caixas mesmo após a idade de 

3 anos. Experimente comprar 

brinquedos que são todos 

em uma peça ao invés de um 

brinquedo com muitas peças 

pequenas, para evitar o risco 

de sufocação pois algumas 

crianças com autismo tem a 

síndrome de Pica ou Alotriofagia 

(caracteriza-se por um apetite 

por substâncias não nutritivas, 

como terra, carvão ou tecidos, 

isto é, comer certos objetos que 

são considerados mentalmente 

inapropriados);

• Evite objetos/

brinquedos que possam ser 

esmagados se cair. Isto é 

especialmente útil se a criança 

tem birras frequentes;

• Algumas crianças 

com autismo gostam de rasgar 

papel. Para evitar privá-los 

de livros, você pode comprar 

livros mais rígidos ou livros de 

plástico (aqueles usados em 

banho de bebês);

• Muitos brinquedos 

podem ser esmagadora por 

uma criança com autismo. É 

útil para eles se concentrar 

em uma coisa de cada vez. 

Pode ser preferível comprar 

alguns brinquedos maiores em 

oposição a muitos brinquedos 

menores;

• Como uma 

alternativa aos brinquedos, 

considere levar a criança com 

TEA a museus, jardins zoológicos, 

onde a criança pode ter um 

interesse especial. Certifique-se 

que a criança irá desfrutar de 

uma visita ao local e se o local 

realmente será estimulante 

para a criança (não para os 

pais apenas);

• Não se desespere 

se os brinquedos que você 

escolheu não parecem interessar 

a criança imediatamente. Tente 

novamente em uma data 

posterior, ou tente determinar 

por que a criança não gosta do 

brinquedo e ver se ele pode 

ser adaptado. Por exemplo, 

se a criança não gosta do 

brinquedo porque é muito 

barulhento, o som pode ser 

silenciado ou desconectado;

• Tente comprar 

brinquedos, computadores 

e jogos multissensoriais 

para incentivar melhor a 

aprendizagem. No entanto, 

tenha cuidado para não obter 

um brinquedo ou jogo que é 

muito difícil ou isso se tornará 

frustrante para a criança (ao 

invés de diverti-lo);

• Compre brinquedos 

que estejam relacionados aos 

gostos da criança (interesses 

especiais). Se ele gosta de 

animais da fazenda, não adianta 

comprar animais da África, por 

exemplo;

• Os brinquedos 

convencionais podem ser 

úteis porque são familiares 

para outras crianças e podem 

encorajar a socialização;

• Os brinquedos 

terapêuticos (especialmente 

concebidos para determinada 
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função) pode ser útil porque 

eles podem se concentrar em 

uma habilidade específica;

• Tente equilibrar 

os brinquedos educacionais/

terapêuticos com os tipos de 

brinquedos favoritos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Crianças com TEA amam 

estrutura e rotina pois isso lhes 

dá segurança. Essas crianças 

necessitam compreender o que 

devem fazer, na sequência. É 

geralmente quando seu filho 

não sabe o que fazer que ele vai 

se envolver em comportamento 

inadequado, ficar frustrado e 

tornar-se difícil de gerir suas 

crises (MCAULIFFE et al, 2016; 

STOPPELBEIN et al, 2016; SHEA, 

2014).

Em casa, tudo deve 

ser planejado para isso. Ao se 

propor uma brincadeira com 

uma criança com TEA, deve-

se visualizar primeiramente a 

brincadeira na sua mente (como 

algoritmos) e ir planejando 

os passos na sequência para, 

depois, brincar com essa criança. 

Então, a criança aprenderá de 

uma maneira lógica. 

Precisamos também 

lembrar que uma criança com 

TEA é apenas uma criança. 

Como pais, esquecemos muitas 

vezes que são apenas crianças 

e passamos a focar apenas no 

transtorno. Nossa preocupação 

é o estímulo. Mas, essa criança 

precisa descansar, precisa 

de um momento de brincar 

sozinha, de ter seu espaço. 

Isso também é terapêutico. 

Segundo o Dr. Clay Brites 

(2017), “[...] o certo é introduzir 

aos poucos as atividades para 

que o pequeno descubra, com 

o auxílio de um mediador, o 

que ele gosta”.

Não se esqueça que a 

criança com autismo precisa 

de atenção, paciência e muito 

amor para que ela se desenvolva 

através de um tratamento devido 

e com muita compreensão.

O ato de brincar nasce 

da curiosidade e da exploração. 

Mas tem que ser uma exploração 

segura. E aqui, deve se ter 

um cuidado especial com o 

autista, pois eles não têm noção 

de perigo. Lembrando que: 

Curiosidade e exploração são 

partes do cenário de qualquer 

brincadeira.
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O presente artigo 

tem como objetivo mostrar a 

aplicabilidade da Matemática 

no nível fundamental. Para tal 

foi escolhido um assunto bem 

popular entre os estudantes 

que são as funções do 2º 

grau as quais possuem em 

seus estudos a equação de 

Bhaskara. Apresenta-se um 

breve estudo histórico sobre 

dois personagens de suma 

importância na matemática: 

Leibniz, o qual primeiro utilizou 

o termo “função” e Bhaskara, 

que cunhou a fórmula resolutiva 

de equações do 2º grau. Foi 

feito uma breve revisão sobre 

Funções do 2º grau, além de 

seus aspectos mais importantes 

como raízes, vértice, pontos de 

máximo e mínimo. Realizou-

se dois estudos de caso onde 

foi trabalhado otimização 

utilizando ponto de máximo 

aplicado em áreas. 

ANDRÉ MODESTO MACEDO
Graduação em Física pela USP – Universidade de São Paulo (2011). Graduação em Ciências com habilitação 
plena em Matemática pela FIRP – Faculdades Integradas de Ribeirão Pires (2000). Professor de Ensino 
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INTRODUÇÃO 
Além da complexidade 

do ensino da matemática uma 

questão cerne e recorrente aos 

professores da disciplina são 

as perguntas: Para que serve 

isso? Ou ainda; Onde usarei 

isso? (BARBOSA, 2017).

Perante tais questionamentos, 

levantamos questão sobre a 

aplicabilidade das funções e 

da própria matemática em 

si. Assim ira se contextualizar 

e mostrar a aplicação da 

matéria em nível básico, mais 

especificamente para alunos do 

9º ano do ensino fundamental 

e 1º ano do ensino médio 

sobre aplicação de função do 

2º grau, esta sendo associada 

a equação de Bhaskara.

O conceito de função 

é um dos mais importantes da 

Matemática, surgiu acompanhado 

do desenvolvimento do Cálculo 

no século XVII e foi introduzido 

por Leibniz em uma de suas 

cartas “Methodus tangentium 

inversa, seu de fuctionibus” 

em 1673.

UMA BREVE PERSPECTIVA SOBRE A VIDA 
DE GOTTFRIED LEIBNIZ

Gottfried Leibniz (1646 

– 1716) nasceu em Leipzig, 

Alemanha, onde aos quinze 

anos entrou na universidade 

e aos dezessete obteve o grau 

de bacharel. Estudou Teologia, 

Direito, Filosofia e Matemática 

na universidade e as vezes é 

considerado o último sábio 

a conseguir conhecimento 

universal. Aos vinte ele estava 

preparado para o grau de 

doutor em direito, mas esse 

lhe foi recusado devido sua 

pouca idade. Deixou então 

Leipzig e obteve seu doutorado 

na Universidade de Altdorf 

em Nuremberg onde lhe 

foi oferecido um posto de 

professor de direito, que ele 

recusou. Entrou então no serviço 

diplomático, primeiro para o 

eleitor de Mainz, depois para a 

família Brunswick, e finalmente 

para os hanoverianos, a quem 

serviu durante quarenta anos. 

Entre os eleitores de Hanover 

a quem Leibniz serviu estava 

um que, como bisneto de 

James I da Inglaterra, sucedeu 

à rainha Anne em 1714 como 

rei George I. Como um influente 

representante de governo 

Leibniz viajou muito. Em 1672 

viajou a Paris, esperando distrair 

os desígnios aquisitivos dos 

franceses contra a Alemanha 

por meio de uma “guerra santa” 

dirigida contra o Egito. La ele 

encontrou Huygens, que sugeriu 

que se ele desejava torna-se 

um matemático deveria ler os 

tratados de Pascal de 1658 – 

1659. Em 1673 uma missão 

política levou-o a Londres, 

onde comprou um exemplar 

das Lectiones geometricae de 

Barrow, encontrou Oldenburg e 

Collins, e o tornou-se membro 

da Royal Society. É em grande 

parte em torno dessa visita 
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que gira a querela posterior 

sobre prioridade, pois Leibniz 

poderia ter visto o De analysi de 

Newton em manuscrito; mas é 

duvidoso que nessa altura ele 

pudesse tirar grande proveito 

disso, pois Leibniz ainda não 

estava bem preparado em 

geometria ou análise (Boyer, 

1996). Morreu solitário, vítima 

de uma crise de gota, longe da 

aristocracia, onde viveu boa 

parte de sua vida (Biografia 

de Leibniz, 2017).

UMA BREVE PERSPECTIVA SOBRE A VIDA 
DE BHASKARA

Bhaskara Akaria (1114-

1185), também conhecido 

como Bhaskara II nasceu na 

cidade de Vijayapura, na Índia, 

local de excelente tradição de 

matemáticos. Além de matemático 

foi astrônomo e professor. 

Tornou-se conhecido por ter 

criado a fórmula matemática 

aplicada na equação de 2° grau, 

embora haja controvérsias 

quanto a esse fato. Foi chefe 

observatório astronômico de 

Ujjain, escola de matemática 

muito bem reconhecida. 

Bhaskara escreveu três obras 

fundamentais: “Lilavati”, “Bijaganita” 

e “Siddhantasiromani”. Como 

matemático trabalhou com a 

questão da raiz quadrada em 

equações, sabendo que existia 

duas raízes na resolução da 

equação de segundo grau, 

mas não há registros sólidos 

de que a conhecida fórmula de 

Bhaskara seja realmente dele. 

Bhaskara faleceu em Ujjain, na 

Índia, no ano de 1185 (Biografia 

de Bháskara Akaria, por  Dilva 

Frazão, 2017).

FUNÇÃO DO 2º GRAU
Uma função do 2º grau 

é dada pela seguinte lei de 

formaçãof:R→Rdefinida por:  

f(x)”\=ax”²”\+bx\+c”  sendo 

“a\,b\ e\ c\ s\ão\ n\úmeros\ 

reais\ e\ a”≠0”\.” (IEZZI, 1985). 

No estudo da função do 2º 

grau nos deparamos que 

sua representação no plano 

cartesiano é uma parábola e 

esse gráfico tem propriedades 

bastante utilizáveis na vida 

cotidiana e em outras ciências. 

De acordo com o valor do 

coeficientea a parábola tem 

concavidade voltada para cima 

ou para baixo. (OLIVEIRA, 2017).
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Assim de posse do 

coeficiente aé sabido a concavidade 

da parábola. Para estabelecer 

os zeros da função associa-se 

a função f(x)”\=ax”²”\+bx\+c” 

a uma equação do 2º grau 

“ax”²”\+bx\+c\=” 0e encontrar 

os zeros da função x1 e x2, se 

existirem.

Para a solução da 

equação do 2º grau, pode-se 

usar a fórmula resolutiva de 

Bhaskara. Onde: 

   “x\=”  

(-b±√Δ)/2aonde: “\Δ\=b”²-4”ac” 

Sendo que:

“\Δ\<” 0a função f(x)

não terá raízes reais;

“\Δ\=” 0a função f(x)

terá 1 raíz: x1 = x2.

“\Δ\>” 0a função 

f(x)terá 2 raízes distintas. 

(RIGONATTO,2017);

PONTOS NOTÁVEIS DO GRÁFICO DE UMA 
FUNÇÃO DO 2º GRAU

Temos na função do 

2º grau um ponto de suma 

importância que é o vértice da 

parábola, pois indica o ponto 

de valor máximo e o ponto de 

valor mínimo. De acordo com 

o coeficiente acomo segue. 

(OLIVEIRA, 2017):  
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Para se determinar 

o vértice da parábola  - V(x_v 

→“\,y” →_v )- primeiramente 

somaremos as raízes x_1e 

x_2a fim de se encontrar a 

coordenada x do vértice :

Como a parábola é uma 

figura simétrica, isto significa 

que o vértice em x encontra-

se no “meio” das coordenadas 

das duas raízes. Assim para 

encontrar o xv basta fazer a 

média aritmética das raízes, 

ou seja, somar as duas raízes 

e dividir por dois.
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O yv é obtido fazendo f(x_v )então:

Assim ficamos com: 

OTIMIZAÇÃO
Em matemática, o termo 

otimização, ou programação 

matemática, refere-se ao estudo 

de problemas em que se busca 

minimizar ou maximizar uma 

função através da escolha 

sistemática dos valores de 

variáveis reais ou inteiras 

dentro de um conjunto viável.

Em problemas de 

engenharia, de administração, 

de logística, de transporte, de 

economia, de biologia ou de outras 

ciências, quando se consegue 

construir modelos matemáticos 

bastante representativos dos 

respetivos sistemas dinâmicos 

em estudo, é possível aplicar 

as técnicas matemáticas de 

otimização para maximizar 

ou minimizar uma função 

previamente definida como 

índice de desempenho (ID), 

ou índice de performance (IP), 

visando encontrar uma “solução 

ótima” do problema, isto é, que 

resulte no melhor desempenho 

possível do sistema, segundo 

este critério de desempenho 

previamente definido (ID).

Definição disponível 

em : https://pt.wikipedia.org/

wiki/Otimiza%C3%A7%C3%A3o; 

acesso em 9 de outubro de 

2017.
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Assim sendo faremos 

dois estudos de caso para 

serem otimizados.

1º Caso: Um proprietário 

rural deseja construir um 

cercado retangular de área 

máxima, e para isto possui 100 

metros de tela e um muro que 

será um dos lados do cercado, 

segue esquema.

Da figura esquemática do 

cercado temos que a soma dos 

lados, excetuando-se o muro, 

é igual a 100 metros de tela e 

que a área do cercado é feita 

a partir da área do retângulo, 

base x altura. Portanto:

 

Temos “y\+” 

2”x\=\1\0\0metros\ de\ tela” (1)

Queremos “\Área\=x\.” 

ymáxima     (2)

Isolando y na equação 

(1) 

“y\=\1\0\0”-2x 

substituindo em (2) 

teremos:

“\Área\=x” (“\1\0\0”-

2x) aplicando a propriedade 

distributiva, ficamos com: “\

Área\=”-2x^2+”\1\0\0” xfunção 

do 2º grau da área.

Fazendo -2x^2+”\1\0\0x\=” 

0encontraremos as raízes da 

função por Bhaskara.
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Assim temos as raízes da 

função. Agora encontraremos 

o vértice da parábola, como 

sabemos a função possui a 

< 0, ou seja, concavidade da 

parábola para baixo, portanto 

ponto de máximo.
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Portanto temos que a 

área máxima corresponde a 

A=1250m², que corresponde 

ao y_v, neste caso temos que 

x=25m e y=50m. Assim temos 

as medidas quem maximizam 

a área do cercado. 

2º Caso: Um outro 

proprietário rural deseja 

construir um cercado retangular 

de área máxima, e para isto 

possui 400metros de tela, 

segue esquema.
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Da figura esquemática 

do cercado temos que a soma 

dos lados, quantidade de 

tela disponível, é igual a 400 

metros de tela e que a área do 

cercado é feita a partir da área 

do retângulo, base x altura. 

Portanto:
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Efetuando-se os cálculos, 

chega-se as raízes da função.

   

 Portanto: 

x_1=”\2\0\0”    e    x_2=0 são 

as raízes da função.

Assim temos as raízes da 

função. Agora encontraremos 

o vértice da parábola, como 

sabemos, que a função possui 

a < 0, ou seja, concavidade 

para baixo, portanto ponto 

de máximo.

Portanto temos que a 

área máxima corresponde a 

A=10.000m², que corresponde 

ao y_v, neste caso temos que 

x=100m e y=100m, medidas 

que maximizam a área. Assim  

nota-se que neste caso a 

figura com área máxima é um 

quadrado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tema retratado neste 

artigo renderia inúmeras vertentes, 

pois o assunto funções é muito 

amplo, contudo foi focado 

no processo de otimização 

utilizando-se funções do 2º 

grau que tem associada a elas 

a fórmula de Bhaskara.

 Há inúmeras maneiras 

de se ensinar funções do 2º grau 

e a fórmula de Bhaskara que por 

ora podem atingir os objetivos 

desejáveis, entretanto vivemos 

um momento educacional com 

inúmeros alunos desmotivados 

e simples copistas, assim temos 

um sistema de mera reprodução 

e aplicação de fórmulas.

O que se deseja dos 

professores de matemática 

do ensinos Fundamental e 

Médio é que sejam ousados e 

mostrem aplicações práticas da 

matéria lecionada, assim como 

mostramos neste artigo uma 

simples contextualização da 

matemática básica que pode 

ser muito fértil e prazerosa.
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No Brasil infelizmente 

ainda é lento o processo de 

oferecer uma Educação Infantil 

de qualidade. Na legislação 

da educação já consta nos 

documentos a necessidade de 

uma educação de qualidade para 

as crianças, contudo ainda é 

uma meta a ser cumprida. Este 

presente estudo faz uma breve 

reflexão no quesito desafios 

que a Gestão Escolar precisa 

enfrentar a fim de garantir 

Educação Infantil de qualidade 

nas instituições. O objetivo de 

analisar a prática da Gestão 

Escolar e as suas consequências, 

para a melhoria da qualidade 

da Educação Infantil. Foi feito 

um levantamento bibliográfico 

referente ao tema em livros, 

artigos, periódicos, monografias, 

documentos legais e sites da 

internet. Os itens pesquisados e 

interpretados foram, qualidade 

na Educação Infantil, Gestão 

Escolar e Políticas Públicas. 

Constatou-se diante do estudo 

que os desafios postados 

frente aos gestores escolares 

têm relação com as práticas 

pedagógicas desenvolvidas, 

as condições de trabalho 

oferecidas aos profissionais 

que desenvolvem seu trabalho 

na instituição, como também a 

formação continuada. Quando 

esses desafios forem superados, 

pois ainda são muitos, esses 

contribuirão para a Gestão 

Escolar alcançar a tão esperada 

Educação Infantil de qualidade. 

ANDRÉIA CRISTINA CÂNDIDO DA SILVA 
Graduação em Pedagogia pela Universidade Braz Cubas (2014); Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade 
Campos Elíseos (2017); Professor de Educação Infantil - na CEI Veleiros.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação Infantil; Políticas Públicas.

A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO
A Educação Infantil 

cada vez mais está ocupando 

um espaço importante na vida 

dos pequenos e nas políticas 

públicas da educação nacional. 

Estudiosos consolidam cada vez 

mais a ideia que as crianças que 

frequentam a pré-escola, entre 

quatro e cinco anos, conquistam 

o sucesso escolar e profissional. 

Quanto aos benefícios não há 

mais dúvidas. O importante 

agora, é a consolidação da 

qualidade da educação para as 

crianças. Alguns documentos 

oficiais priorizam a garantia de 

uma educação de qualidade 

para os pequenos, mas na 

prática as qualidades desses 

espaços andam a passos lentos. 

Os desafios são muita pouca 

infraestrutura, baixos investimentos 

financeiros, escassez de recursos 

pedagógicos, poucos profissionais 

licenciados em Pedagogia, que 

não diferem a faixa etária das 

crianças para uma intervenção 

adequadamente. Segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. A 

proposta pedagógica das 

instituições de Educação Infantil 

deve ter como objetivo garantir 

à criança acesso a processos 

de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos 

e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito 

à proteção, à saúde, à liberdade, 

à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com 

outras crianças (BRASIL, 2010, 

p. 18). É de grande desafio 

para a Gestão Escolar, garantir 

uma educação integral para as 

crianças. Motivo esse pelo qual 

essa pesquisa vem tratando da 

Qualidade na Educação Infantil. 

A instituições de ensino tem 

autonomia na elaboração do 

Projeto Político Pedagógico, e 

em seus regimentos e planos de 

ação, ajustando às necessidades 

da comunidade escolar onde 

estão inseridas. A Gestão 

democrática deve garantir 

também que a comunidade 

escolar participe de tomadas 

de decisões nas quais tratam a 

instituição. Buscou-se relacionar 

a qualidade da Educação Infantil, 

sua importância, os benefícios 

e os desafios e perspectivas 

do gestor escolar para atingir 

uma Educação de Qualidade. 

A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

        Para conhecer os 

desafios da Educação Infantil 

e as políticas públicas que as 

asseguram, pontuaremos aqui 

algumas concepções e conceitos 

sobre infância, aprendizagem 

e desenvolvimento infantil, 

ainda um breve histórico 

da progressão da Educação 

Infantil no Brasil e as políticas 

públicas que garantem o acesso 

e permanência das crianças às 

escolas públicas.

        A concepção de 

criança vem se construindo 

historicamente, sofrendo forte 

influência pela sociedade, cultura 

época as quais pertencem os 
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indivíduos. A obra de Philipe 

Ariés (1981), A História social 

da criança e da família, mostra 

que a criança era vista como 

um adulto em miniatura e 

distração aos adultos. Com o 

passar dos anos essa visão foi 

sendo modificada:

 Tudo o que se 

referia às crianças e à família 

tornara-se um assunto sério 

e digno de atenção. Não 

apenas o futuro da criança, 

mas também sua simples 

presença e existência eram 

dignas de preocupação – a 

criança havia assumido um 

lugar central dentro da família 

(ARIÉS, 1981, p. 164).

 Na idade moderna, 

“a infância torna-se o epicentro 

do interesse educativo dos 

adultos” (ZABALZA, 1998, p. 

65). Um novo olhar é dado à 

infância, devido as mudanças 

sociais influenciadas pela 

revolução industrial e a inserção 

da mulher no mercado de 

trabalho.

 A partir do século 

XVIII, a criança começa a ocupar 

um importante lugar no espaço 

da sua família e a educação 

vista como profissionalização, 

devido à necessidade de 

mão de obra nas indústrias. 

A educação na era industrial 

começa a ser uma atividade de 

pessoas específicas (PACHECO, 

2005).

 A educação 

que era de responsabilidade 

de todos passou a ser de 

responsabilidade do Estado. 

As necessidades transformam 

o papel da educação.

 As necessidades 

impostas pela modernidade 

fazem com que o papel da 

educação influencie a construção 

de uma nova identidade e 

categoria social da criança. Com 

a transformação das formas 

de produção, é imperativo que 

a educação possa garantir a 

formação de pessoas capacitadas 

para o exercício do trabalho 

que esse tipo de organização 

impõe. Essa necessidade faz com 

que a educação seja condição 

para o desenvolvimento da 

sociedade moderna. Se esta 

ajuda construir uma nova 

concepção sobre a criança, 

o novo formato que passa a 

configurar o sistema de educação 

também contribui para a nova 

identidade. Ao mesmo tempo em 

que esse sistema de educação 

passa a ser responsável pela 

formação dessas crianças, a 

sua organização influencia as 

concepções sobre a infância. 

Os sistemas de organização, 

níveis e graus de especialização 

têm uma ligação direta com a 

consolidação da infância como 

fase da vida. Ao se propor 

em níveis diferenciados de 

aprendizado, separação por 

idades e ao atribuir a pessoas 

específicas a responsabilidade 

da educação, a infância passa 

a ser entendida como período 

específico humano (PACHECO, 

2005, p.17).

 A educação começa 

a ser vista como meio de 

desenvolvimento econômico, 

formando trabalhadores para 

as fábricas, aumentando 

a preocupação com as 

especificidades em relação à 

infância e a criança começa a 

ser vista como sujeito social.

 A etapa histórica 

que estamos vivendo, fortemente 

marcada pela “transformação” 

tecnológico-científica e pela 
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mudança ético-social, cumpre 

todos os requisitos para tonar 

efetiva a conquista do último 

salto na educação da criança, 

legitimando-a finalmente como 

figura social, como sujeito de 

direitos enquanto sujeito social 

(ZABALZA, 1998, p. 68).  

 Dentro do contexto 

familiar e social, outros valores 

vão surgindo em relação à 

infância e a criança passa a 

ser vista como um sujeito de 

direitos e principalmente a 

educação de qualidade.

 Em 2006, os 

Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação 

Infantil, reafirmam que a criança 

é um sujeito em formação por 

múltiplas dimensões sociais:

 Novos paradigmas 

englobam e transcendem 

a história, a antropologia, a 

sociologia, e a própria psicologia 

resultando em uma perspectiva 

que define a criança como ser 

competente para interagir e 

produzir cultura no meio em 

que se encontra (BRASIL, 2006, 

P13).

 Nesta perspectiva, 

as instituições de Educação 

Infantil visam o desenvolvimento 

da criança pequena. Mas, é 

claro “que a escola sozinha não 

possui recursos para enfrentar 

o desafio de construir um ‘novo 

mundo’ para as crianças, mas 

constitui um recurso social 

básico que deve fazer parte de 

uma rede mais ampla” (ZABALA, 

1999, p. 19). Para a melhoria 

do trabalho pedagógico, leis, 

recursos financeiros, documentos 

oficiais, vem sendo aprimorados 

para o desenvolvimento pleno 

infantil.

 É na etapa da 

Educação Infantil que as crianças 

constroem sua personalidade, 

inteligência, socialização/interação, 

emoções, autoconfiança, 

respeito, responsabilidade, 

solidariedade, mediação de 

conflitos, etc. O cuidar e educar 

são indissociáveis segundo o 

Referencial Curricular para a 

Educação Infantil (1998), educar é 

propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens 

dirigidas e integradas, de forma 

a desenvolver as capacidades 

infantis.

 De acordo com o 

documento, o cuidar é ajudar o 

sujeito a se desenvolver como 

ser humano, valorizando e 

desenvolvendo suas capacidades, 

dimensão afetiva, os cuidados 

com a saúde e suas habilidades. 

Por tanto essa etapa precisa 

de profissionais com formação 

específica, de qualidade, e 

continuada em serviço.

 Oliveira (1997) 

afirma, que para Vigotsky, 

existem duas funções de 

linguagem e a principal é o 

convívio social. Por meio dele 

o indivíduo cria sistemas de 

linguagem, é visto que o bebe 

consegue se comunicar como o 

adulto com choros, resmungos, 

etc., o impulsionando para o 

desenvolvimento da linguagem. 

A interação do professor com 

a criança é fundamental nessa 

aquisição.

 A sala de aula, 

oferece aos alunos momentos 

de interação, aprendizagem, 

troca de experiências, trabalhos 

em grupos, solidariedade, 

dirigidos pelo professor.

 Antigamente as 

creches eram tidas como foco 

o cuidar, principalmente para 

as mães que muitas vezes não 



93OUTUBRO | 2017

tinham com quem deixar seus 

filhos, então deixavam seus 

filhos em creches para as 

cuidadoras zelarem pelos seus 

filhos. Depois esse contexto 

foi mudando e um novo olhar 

foi dado a essa fase que se 

tornaria muito importante. Mas 

para alguns pais infelizmente 

ainda é tida como depósito 

de crianças e os professores 

somente como tios cuidadores/

babás.

A GESTÃO ESCOLAR E O PERFIR DO 
GESTOR

As mudanças fazem 

com que os Gestores Escolares 

implementem uma Gestão 

questões sociais e as políticas 

públicas. Vivenciar junto à 

comunidade seus anseios, 

expectativas, necessidades, 

compartilhar saberes e ideias 

para a transformação de uma 

educação de qualidade, e 

formação social integral.

 A participação no 

Projeto Político Pedagógico e 

conselho escolar é de muita 

importância para todos e 

principalmente para os envolvidos 

nesse processo “a criança”. 

Pois toda e qualquer melhoria 

e ou problema é discutida a 

partir dessas ações. Trazendo 

autonomia, transparência, 

pluralismo de ideias, participação. 

A escola passa a ter a missão 

administrativa, pedagógica 

financeira, mais participativa.

 Constituem, 

pois, desafios à competência 

de diretores, coordenadores 

pedagógicos e professores: 

saber gerir, frequentemente, 

conciliar necessidades individuais 

e sociais, peculiaridades 

culturais e exigências universais 

da convivência humana, 

preocuparem-se com as 

relações humanas e com os 

objetivos pedagógicos e sociais 

a atingir, estabelecer formas 

participativas e eficiência nos 

procedimentos administrativos 

(LIBÂNEO,2007, p. 28).

 Está clara a 

importância da participação 

da comunidade escolar, e 

papel do Gestor é facilitar 

este intercâmbio utilizando-se 

para isto o Conselho Escolar, 

Associação de Pais e Mestres, 

Grêmio Estudantil, Conselhos de 

Classe, etc., a fim de melhorar 

a cultura escolar.

 O papel do Gestor, 

passa a não ser mais o detentor 

do poder e sim mediador de 

conflitos, conciliando decisões 

importantes com os sujeitos 

envolvidos no processo 

educativo, compartilhando 

sua Gestão democrática.

 De acordo com 

paro (2007, p. 102), a “afigura 

do diretor de escola é ainda 

um dos determinantes mais 

importantes da qualidade 

dos serviços desenvolvidos 

pela instituição escolar”. Este 

impulsiona o diálogo como 

prática comum na unidade 

escolar, tornando contínuo, 

dinâmico, interativo e coletivo 

no contexto escolar.

 Com esta tarefa 

de ser um Gestor articulador 

da sua prática, é de grande 

importância sua formação 

continuada em serviço com o 

intuito de flexibilizar as ações 

na unidade escolar, para sua 

evolução funcional e profissional. 
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QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA GESTÃO 
ESCOLAR

Os desafios frente à 

Gestão Escolar estão relacionados 

à qualidade da Educação Infantil 

e a certeza das benfeitorias às 

crianças. Pois o oferecimento da 

educação de qualidade engloba 

as políticas públicas, recursos 

financeiros e humanos, oferta 

pedagógica e tudo que possa 

melhorar o atendimento das 

crianças nas instituições de 

Educação Infantil.

 De acordo com os 

documentos oficiais a Educação 

Infantil é um direito das crianças, 

estes garantem o acesso e 

permanência em creches e 

pré-escolas, mantidos pelo 

Estado. Kramer (2006) enfatiza 

que o reconhecimento deste 

direito tem consequências 

diretas enquanto formação 

de professores, e as políticas 

municipais e estaduais tem 

investido na Educação Infantil.

 Vários estudos 

têm comprovado os benefícios 

“que a Educação Infantil tem 

feito aos sujeitos, nos quesitos 

competências, saúde, mercado 

de trabalho, autonomia, 

estabilidade social e econômica” 

(MELHUISH, 2013, p. 144).

 Quando um 

trabalho é desenvolvido com 

qualidade na Educação Infantil, 

cinco áreas são refletidas 

enquanto desenvolvimento 

infantil são elas:

 Qualidade da 

interação verbal adulto-criança; 

conhecimento e entendimento 

do currículo, pela equipe; 

conhecimento da equipe sobre 

como as crianças aprendem; 

habilidades dos adultos para 

ajudar as crianças a solucionarem 

conflitos; apoio aos pais para 

favorecer a aprendizagem em 

casa (MELHUISH, 2013, p. 137).

 As áreas pontuadas 

por Melhuish (2013) definem 

a influência dos profissionais 

envolvidos sobre a qualidade 

da pré-escola, pois este está 

tempo todo mediando as ações 

e trabalhos desenvolvidos ao 

seu redor com eles e por eles.

 O Referencial 

como proposta aberta, flexível e 

orientador para as instituições 

de ensino.

 A busca de qualidade 

do atendimento envolve questões 

amplas ligadas às políticas 

públicas, às decisões de ordem 

orçamentária, à implantação de 

políticas de recursos humanos, 

ao estabelecimento de padrões 

de atendimento que garantam 

espaço físico adequado, 

materiais em quantidade e 

qualidade suficientes e à adoção 

de propostas educacionais 

compatíveis com a faixa etária 

nas diferentes modalidades 

de atendimento, para as quais 

este Referencial pretende dar 

sua contribuição (BRASIL, 1998, 

p. 16).

 Os desafios e 

perspectivas da Gestão Escolar, 

são a qualidade das práticas 

desenvolvidas, formação 

continuada em serviço pelos 

professores, gestores e a 

passagem da Educação Infantil 
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para o Ensino Fundamental. 

 O planejamento 

pedagógico é fundamental para 

o desenvolvimento integral das 

crianças. Para Antunes (2012, p. 

35), “a Educação Infantil exige 

planejamento refletido por uma 

equipe e supervisionado por 

uma coordenação atente e que 

compreende a essência em cada 

etapa do desenvolvimento”. 

Faz parte da formação do 

diretor/gestor e toda a sua 

equipe o conhecimento sobre 

o desenvolvimento infantil e 

suas etapas.

 Campos (2013, p. 

27), sobre práticas pedagógicas 

propões que que devemos 

“valorizar a brincadeira, a 

iniciativa das crianças, os 

aspectos emocionais e afetivos, 

a interação positiva entre 

adultos e crianças, o trabalho 

individual e em pequenos 

grupos”. Isto é integrar vários 

componentes, pois o trabalho 

com pequenos é complexo, 

exige atenção, criatividade, 

afetividade, dedicação e 

estar sempre aberto a novas 

aprendizagens com eles e para 

eles sempre.

 Kramer (1999) 

aponta o favorecimento de 

momentos e ambientes diferentes 

para que adultos e crianças 

possam explorar experiências 

culturais diversificadas.

 As crianças 

precisam criar, construir e 

desconstruir, precisam de 

espaços com areia, água, terra, 

objetos variados, brinquedos, 

livros, jornais, revistas, panos, 

cartazes, e também espaços 

cujo objetivo é a experiência 

com a cultura, a arte e a ciência 

(KRAMER, 1999, p. 03).

 Neste contexto 

professores devem proporcionar 

diversos materiais para que 

as crianças desenvolvam 

suas capacidades, interações, 

experiências e por consequência 

suas aprendizagens globais.

 Pereira, França 

& Fantini (2008), destacam 

a participação de todos os 

envolvidos no processo educativo 

enquanto escolhas, construções, 

organizações de ambientes, 

estruturas física, materiais, 

mobiliários e brinquedos na 

escola juntamente com a 

família.

 O gestor escolar 

tem como principal contribuição 

para a organização dos espaços, 

enquanto espaço físico e espaço 

relacional, desenvolver nos 

professores, nos funcionários, 

nos pais e na comunidade 

o sentimento de pertença à 

escola. A partir do momento 

que o olhar do outro se depara 

com a realidade da escola, 

mudanças serão exigidas, 

propostas serão negociadas, 

sempre se levando em conta 

as necessidades das crianças 

(PEREIRA; FRANÇA; FANTINI, 

2008, p. 15).

 A instituição de 

Educação Infantil necessita 

concretizar sua proposta, 

contemplando variados materiais, 

ambientes e o ludicidade 

como meio de transporte ao 

conhecimento. Para Antunes 

(2011), é no lúdico que a criança 

desenvolve a imaginação, 

habilidades, cria afetos, lida 

com conflitos e demonstra 

suas ansiedades.

 Desde que 

acompanhada por um adulto 

com o intuito de favorecer um 

desenvolvimento integral da 
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criança. Conduzida pelo adulto a 

“brincadeira estimula a memória, 

exalta sensações emocionais, 

desenvolve a linguagem 

interior, e às vezes, a exterior, 

exercita níveis diferenciados de 

atenção e explora com extrema 

criatividade diferentes estados 

de motivação” (ANTUNES, 2011, 

p. 31).

 Segundo Antunes 

(2011), brinquedos não precisam 

ser caros para desenvolverem 

as competências e habilidades 

nas crianças. O importante são 

professores preparados que 

utilizem recursos disponíveis, 

que favoreça às crianças 

situações de aprendizagem, 

construindo e reconstruindo 

com ludicidade.

 Os profissionais 

de Educação Infantil precisam 

de uma boa formação para 

que suas práticas sejam 

desenvolvidas com qualidade. 

O Plano Nacional de Educação 

(2010) pontua em algumas 

metas que todos os professores 

da educação básica tenham 

formação específica de nível 

superior, obtida em curso 

de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam, 

ampliando sua formação em 

serviço. A formação inicial e 

continuada é o caminho para 

uma Educação Infantil de 

qualidade. E esta “formação 

seja científica e cultural, que 

tome a prática como ponto 

de partida e como ponto de 

chegada, e contribua para a 

qualificação de professores, 

gestores, coordenadores, 

supervisores” (KRAMER, 2006, 

p. 808). A formação continuada 

favorece a renovação e novos 

olhares para a prática pedagógica, 

em serviço.

 Segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (2010), 

as instituições de Educação 

Infantil devem garantir à 

criança o acesso aos processos 

de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos 

e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito 

à proteção, à saúde, à liberdade 

de diferentes linguagens, assim 

como o direito à proteção, à 

saúde, à liberdade, à confiança, 

ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e a 

interação com outras crianças.

 Quanto à articulação 

da Educação Infantil com o 

ensino fundamental as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (2010) 

acrescentam:

 Na transição 

para o Ensino Fundamental 

a proposta pedagógica deve 

prever formas para garantir a 

continuidade no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças, respeitando as 

especificidades etárias, sem 

antecipação de conteúdos que 

serão trabalhados no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2010, 

p. 30). 

 A Educação Infantil 

está amparada legalmente 

para não contemplar conteúdo 

específicos do ensino fundamental, 

e sim atividades que respeitem 

as especificidades de cada 

sujeito.

“A Educação Infantil 

e o Ensino Fundamental 

são indissociáveis: ambos 

envolvem conhecimentos 

e afetos; saberes e valores; 

cuidados e atenção; seriedade 

e riso. O cuidado, atenção, os 
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acolhimentos estão presentes 

na Educação Infantil; a alegria 

e a brincadeira também. E, 

com as práticas realizadas, as 

crianças aprendem. Elas gostam 

de aprender. Assim, tanto na 

Educação Infantil como no 

Ensino               fundamental, o 

objetivo é atuar com liberdade 

para assegurar a apropriação e 

a construção do conhecimento 

por todos. Na educação, o 

objetivo é garantir o acesso, de 

todos que assim o desejarem, 

as vagas em creches e pré-

escolas, assegurando o direito 

de brincar, criar, aprender 

(KRAMER, 2006, p. 810).

 As práticas pedagógicas 

tanto da Educação Infantil 

quanto do Ensino Fundamental 

não estão distantes, as duas 

exaltam o desenvolvimento 

social, cultural, cognitivo. Elas 

se diferem enquanto práticas, 

pois na Educação Infantil, o 

brincar, criar, aprender fazem 

parte do dia a dia da sala de 

aula. (2011) 

 Kramer, Nunes & 

Cursino (2011) alertam sobre 

a transição que as instituições 

tanto Educação Infantil quanto 

o Ensino Fundamental devem 

incluir no currículo estratégias de 

transição, que contribuam para 

a construção do conhecimento.

 Assegurar que na 

Educação Infantil se produzam 

nas crianças o desejo de 

aprender, a confiança nas 

próprias possibilidades de se 

desenvolver de modo saudável, 

prazeroso, competente e 

que, no ensino fundamenta, 

crianças e adultos (professores 

e gestores) leiam e escrevam. 

Ambas as etapas e estratégias 

de transição devem favorecer 

a aquisição/construção de 

conhecimentos e a criação 

e imaginação de crianças e 

adultos (KRAMER; NUNES; 

CORSINO, 2011, p. 80).

 O importante 

nessas duas etapas é favorecer 

o protagonismo, iniciando 

com a criação, construção, 

desejo, imaginação, que são 

indissociáveis da pessoa 

enquanto sujeito.

 As reuniões de 

planejamento e reuniões 

para estudos e reflexões 

sobre as práticas enquanto 

profissionais da educação é de 

grande importância, pois nas 

mesmas são discutidas questões 

muito apropriadas para uma 

Educação de Qualidade, nelas 

ficam evidentes os gargalos, as 

dificuldades e as resoluções 

de problemas, quando todos 

os participantes no processo 

contribuem o sucesso almejado 

se torna mais fácil de ser 

alcançado. É a Instituição de 

Educação Infantil que todos 

desejamos e queremos, e 

acima de tudo Democrática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema Qualidade na 

e Educação Infantil é muito 

presente de acordo com 

muitos estudos e pesquisas 

realizados. O que realmente 

faltam para os Gestores 

escolares são de alternativas 

enquanto recursos financeiros, 

estruturais, humanos e o que 

devem e como fazerem.

 Foram pontuadas 

algumas questões fundamentais 
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para que os Gestores tenham 

como foco principal a melhoria da 

Qualidade na Educação Infantil. 

Todas voltadas as práticas 

pedagógicas desenvolvidas, 

condições de trabalhos e a 

formação continuadas dos 

profissionais envolvidos nesse 

projeto como um todo.

 Os Gestores 

precisam fazer aflorar em 

sua equipe e comunidade 

escolar o desejo de mudança 

para uma melhor qualidade 

e uma proposta pedagógica 

construída coletivamente. 

Quando todos os envolvidos 

realmente se comprometerem 

com as propostas, as decisões, 

elaborarem regras, regimentos, 

obrigações e direitos e 

perceberem que a escola é de 

todos, as crianças e todos os 

demais terão mais motivações 

para alcançarem o tão sonhado 

conhecimento adquirido pelas 

crianças e suas metas pela 

comunidade escolar.

 Melhores condições 

de trabalhos aos profissionais 

da educação, construir relações 

saudáveis, de confiança, respeito, 

reconhecimento, isto quando 

o Gestor conquistar em sua 

instituição, contará ainda mais 

com o desempenho de todos 

envolvidos no processo escolar.

 Aprender sobre 

as etapas do desenvolvimento 

infantil, as políticas públicas que 

regem a educação no Brasil. 

De posse do conhecimento 

teórico e prático dando tempo e 

espaço para que os professores/

gestores pesquisem, planejem 

e troquem experiências e 

reflitam sobre suas práticas.

 Destaca-se que os 

problemas, desafios e melhorias 

na qualidade da educação são 

prioridades e competências 

únicas e exclusivas do diretor/

gestor. Mas a realidade é bem 

outra, estes têm amparo legal 

da Gestão democrática, que 

promove a participação constante 

de todos os envolvidos no 

processo educativo. Em sua 

gestão democrática, ele delibera 

funções e responsabilidades para 

pais, professores, funcionários, 

alunos, construindo uma equipe 

que tenham o compromisso 

de defender e cooperar para 

a melhoria na qualidade de 

ensino.

 Ainda hoje, para 

muitos gestores e coordenadores, 

a Gestão democrática é tida 

como um enorme desafio, assim 

os mesmos se tornam o centro 

de todas as responsabilidades 

e decisões.

 A formação 

continuada dos gestores, vem 

auxiliando-os a refletirem 

sobres suas ações e práticas 

e a real importância da Gestão 

democrática. Buscando-se 

assim cada vez mais um 

desenvolvimento de uma atitude 

mais democrática enquanto 

Gestores escolares. 



99OUTUBRO | 2017

REFERÊNCIAS 
ABREU, Mariza. Educação Infantil no Brasil: legislação, matrículas, financiamentos e desafios. Consultoria Legislativa, 

agosto, 2004. Brasília. Distrito Federal.

 ANTUNES, Celso. Educação Infantil: Prioridade imprescindível. 8. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

 ______. Projetos e Práticas pedagógicas na Educação Infantil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

 ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Tradução: Dora Klaskmn. Editora Guanabara, 2. Ed, 

1981.

 BHERING, Eliana; ABUCHAIM, Beatriz. Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. Tema em Destaque. 

Cadernos de Pesquisa, v. 43, n. 148, p. 16-21, jan/abr. 2013.

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a 

educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010.

 _____. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Referencial curricular 

para a Educação infantil. Brasília: Mec./Sef,1998. V. 1, 2 e 3.

 _____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.Lei de diretrizes e bases da educação nacional. In: RIO 

GRANDE DO SUL. Conselho Estadual de Educação. Coletânea de Leis, Decretos e atos normativos decorrentes da nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação: Federal e Estadual. Porto Alegre: CEED, 1998.

 _____. Ministério da Educação. Parâmetros nacionais de qualidade para educação infantil. Secretaria da 

Educação Básica. Brasília, DF, 2006. V. 1, V. 2.

 _____. Ministério da Educação. Plano Nacional para o decênio 2001/2010. Secretariada Educação Básica. 

Brasília, DF, 2000.

 _____. Ministério da Educação. Plano Nacional da Educação para o decênio 2011/2020. Secretaria da 

Educação Básica. Brasília, DF, 2010.

 _____. Ministério da Educação. PDE – O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 

programas. Secretaria da Educação Básica. Brasília, DF, 2007.



100 OUTUBRO | 2017

 _____. Ministério da Educação. Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Secretaria da Educação 

Básica. Brasília, DF, 2009.

 CAMPOS, Maria Malta. Entre as Políticas de Qualidade e a Qualidade das práticas. Tema em Destaque. 

Cadernos de Pesquisa, v. 43, n. 148, p. 22-43, jan/abr, 2013.

 KRAMER, Sônia. O papel social da educação infantil. Revista Textos do Brasil. Mistério das Relações 

Exteriores, Brasília, 1999.

 KRAMER, S; NUNES, M. F; CORSINO, P. Infância e crianças de 6 anos: desafios das transições na educação 

infantil e no ensino fundamental. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 1, 220 p. 69-85, jan/abr. 2011.

 LIBÂNEO, José Carlos. Concepções e Práticas de Organização e Gestão da Escola: Considerações Introdutórias 

para um Exame Crítico da Discussão atual no Brasil. Revista Española de Educación Comparada, Madrid, Espanha, 2007.

 MELHUISH, Edward. Efeitos de longo prazo da Educação Infantil: evidências e política. Tradução: Moysés 

Kuhlmann Jr. Cadernos de Pesquisa, v. 43, n. 148, p. 124-149. Jan/abr, 2013.

 OLIVEIRA, Martha Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio/histórico. São 

Paulo: Scipione, 1997.

 PACHECO, Eduardo G. Educação musical na educação infantil: uma investigação – ação na formação e nas 

práticas das professoras. 2005. 112f. Dissertação (mestrado em educação) – Universidade Federal de Santa Maria, 2005.

 

 PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 2007.

 PEREIRA, C. A. C; FRANÇA, G, R; FANTINI, S. T. As contribuições do Gestor Escolar para a organização dos 

espaços nas escolas de Educação Infantil. O Portal da Psicologia. Psicologia.com.pt. Trabalho de Curso, maio, 2008.

 ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Tradução Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 

1998.

 ______. Desafios da educação infantil. In: Revista pedagógica Pátio. Artmed. Ano 2 nº 7, novembro 1998/

janeiro 1999.Devem ser mencionadas em ordem alfabética e cronológica, listando-se as obras de autores citados no corpo 

do texto, seguindo as Normas ABNT.



101OUTUBRO | 2017

A aprendizagem sempre 

precisa ser significativa, cabe ao 

professor ter essa visão. Para 

que possa auxiliar o educando 

no seu desenvolvimento. 

Por isso faz-se necessário 

que o professor conheça seu 

aluno, não importa a idade, o 

importante é saber o que se 

passa com a vida do educando, 

para dessa forma saber o que 

pode estar acontecendo com 

a aprendizagem do aluno, 

que pode estar defasada ou 

não, de acordo com o que se 

passa em casa, com a família, 

amigos, vida pessoal/particular. 

Como essas coisas interferem 

muito no cotidiano escolar, no 

desenvolvimento do processo 

de ensino aprendizagem, o 

professor deveria estar a par da 

vida do educando, para poder 

ajudar de fato concretamente 

no seu trabalho. Porem muitas 

vezes os próprios familiares 

omitem certos detalhes da vida 

da criança para seu professor, 

não percebem que isso 

atrapalha a relação de ambos. 

Se o professor conhecer a vida 

desta criança compreenderá 

diversos aspectos da sua 

aprendizagem, saberá a melhor 

forma de chegar até o aluno 

para desenvolver seu processo 

de ensino aprendizagem. Pois 

determinados sentimentos 

e emoções podem ajudar 

ou prejudicar na hora da 

aprendizagem.

ANDRÉIA GONÇALVES DE AQUINO
Professora de Educação Infantil e Fundamental I na Rede Pública Municipal de Ensino. 
Artigo apresentado para ser publicado em agosto com o intuito de evolução funcional. (ainda farei outro 
para Conclusão de Curso).

Palavras-chave: Estresse; Aprendizagem; Emoção; Afetividade; Desenvolvimento.

A EMOÇÃO E ESTRESSE NA 
APRENDIZAGEM
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INTRODUÇÃO
Os seres humanos são 

altamente emotivos, isso faz 

parte da nossa natureza. E por 

esse mesmo motivo sofremos 

grande influencia das nossas 

próprias emoções, e não são 

apenas as emoções que nos 

move. Hans Hugo Bruno Selye 

nascido em 26 de janeiro de 

1907, Viena, Áustria falecido 

em 16 de outubro de 1982, 

Montreal, Canadá foi um dos 

primeiros a pesquisar sobre o 

estresse. E poderemos perceber 

que o estresse também, hoje 

em dia, faz parte do cotidiano 

de todos nós adultos, entretanto 

as crianças não ficam de fora. 

Muitas já têm vida de adultos, 

suas agendas cheias com 

rotina para serem cumpridas. A 

pesquisadora Ana Maria Rossi, 

presidente da International 

Stress Management Association 

no Brasil (Isma-BR) realizou uma 

pesquisa, feita com mais de 

200 crianças entre 7 e 12 anos 

nas cidades de Porto Alegre e 

São Paulo, mostrou que oito 

a cada dez casos em que os 

pais buscam ajuda profissional 

para seus filhos por causa de 

alterações de comportamento 

têm sua origem no estresse. “O 

estresse é uma reação natural 

do nosso corpo, o problema 

é esse estímulo atingir níveis 

muitos altos ou se prolongar 

por longos períodos”, diz Ana 

Maria (2006). Relacionando 

as emoções com o estresse 

cotidiano presente até nos 

dias atuais.

O ESTRESSE
A palavra estresse tem 

vindo a ser bastante utilizado no 

vocabulário corrente, servindo 

para englobar as mais variadas 

situações e sentimentos. 

Etimologicamente, a palavra 

estresse deriva do latim 

stringere, que significa apertar, 

comprimir ou restringir. Um 

dos investigadores pioneiros 

do stress, Hans Selye (1959), 

refere-se a este fenômeno 

enquanto uma resposta não 

específica do organismo a 

qualquer tentativa de alteração 

ao seu equilíbrio. No fundo, o 

estresse traduz uma reação de 

desequilíbrio entre as exigências 

ambientais e os recursos de 

que dispomos.

 Geralmente dizemos que 

estamos estressados quando 

estamos muito nervosos e 

cansados, consequentemente 

perdemos a paciência com 

facilidade e não conseguimos 

nos concentrar em nada. 

Muitas vezes estas sensações 

estão associadas a um nó na 

garganta, falta de sono, dor 

no estômago além de vários 

outros “mal estar”. Como 

então, identificar o stress que 

interfere com a sua saúde e o 

bem-estar? 

A questão reside nas 

manifestações ou reações que 

determinadas situações nos 

provocam, em nível fisiológico, 

como a tão comum dor de 

barriga, taquicardia, ou vontade 

de urinar que surge quando se 

sente tenso ou ansioso; ou em 

nível cognitivo, designando tudo 

o que nos vem à cabeça quando 
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nos sentimos pressionados, 

como “não vou conseguir!” 

ou “os outros são melhores 

do que eu”; quer ainda no 

comportamental, como fumar 

e beber, roer unhas etc. Este 

conjunto de sintomas interfere 

na qualidade de vida, com 

repercussões na saúde física 

e mental de todos nós.

A Dra. Ana Maria Rossi, 

dirige a Clínica de Stress e 

Biofeedback, em Porto Alegre. 

Com título de doutoramento em 

Psicologia Clínica e Comunicação 

Verbal, e cursos de mestrado 

em Comunicação de Massas e 

Psicologia Clínica, a doutora Rossi 

se especializou no tratamento 

do estresse e biofeedback na 

Florida State University e na 

Menninger Foundation. Por 

30 anos, trabalha na área de 

gerenciamento do estresse, 

tendo dirigido a Clínica para 

o Tratamento do Stress e 

Ansiedade da Universidade 

de Nebraska, em Lincoln, 

onde também lecionava no 

Departamento de Comunicação.      

A Dra. Ana Maria Rossi 

(2006) explica que o estresse é 

neutro podendo tornar se positivo 

ou negativo de acordo com a 

percepção e interpretação de 

cada ser humano. Exemplo: O 

estresse positivo, chamado de 

eustresse e o negativo chamado 

de distresse, causando reações 

como suar frio, a aceleração 

cardíaca e pressão arterial subir, 

o nível de tensão muscular 

tende a aumentar, etc. Na 

parte emocional as reações 

ao estresse são bastante 

diferentes.

 O eustresse motiva 

e estimula a pessoa a lidar 

com a situação. Ao contrário, 

o distresse acovarda a pessoa, 

fazendo com que a mesma 

não se sinta capaz de realizar 

seus afazeres ou passar por 

determinadas situações.  

A doutora nos relata 

ainda que “As suas emoções e 

a sua saúde física dependem 

quase que exclusivamente da 

sua interpretação do mundo 

exterior. A realidade de cada 

pessoa é o produto de sua 

própria criação. E, quanto mais 

você entende as pressões e 

situações que lhe influenciam, 

melhor você se adapta às suas 

demandas”. 

EMOÇÕES
Não tem como falar de 

emoção sem citar Henri Wallon 

o educador francês (1879 - 

1962). Para ele a vida psíquica 

é formada por três dimensões 

- motora afetiva e cognitiva que 

atuam de forma integrada. Um 

olhar de alguém querido pode 

estimular ou desestimular 

uma criança, exemplo: olhar 

repressor de não, a criança já 

começa a entender que não 

pode realizar determinadas 

ações. Wallon (2008) mostra 

que a afetividade é expressa 

de três maneiras: por meio 

da emoção, do sentimento e 

da paixão. 

A emoção, segundo o 

educador, é a primeira expressão 

da afetividade e não é controlada 

pela razão. O sentimento tem 

um caráter mais cognitivo. Ele 

é a representação da sensação 
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e surge nos momentos em 

que a pessoa já consegue 

se expressar oralmente. E a 

paixão tem como característica 

o autocontrole em função de 

um objetivo. Ela se manifesta 

quando o indivíduo domina o 

medo para sair de uma situação 

de perigo.

Walter Cannon, 

fisiologista e médico, (1871 – 

1945) buscou compreender 

o que acontece em nosso 

corpo durante nossas reações 

emocionais. Cannon (1946) 

observou que ao enfrentar 

situações de perigo, além de 

expressar o sentimento de 

medo, o organismo passa por 

profundas alterações internas. 

Como dilatação das pupilas, 

aumento da taxa respiratória, 

aumento da frequência cardíaca, 

diminuição do fluxo sanguíneo 

na pele, aumento do fluxo 

sanguíneo nos músculos, 

aumento da liberação de 

adrenalina, eriçamento dos 

pelos, dentre outras alterações 

orgânicas. As emoções estão 

intimamente ligadas a alterações 

no funcionamento padrão 

de nosso organismo. E estas 

alterações são geradas pela 

ação do sistema nervoso 

autônomo simpático (SNAS). 

Na perspectiva da Psicologia 

da Saúde, a doença é vista 

como uma interação complexa 

de fatores psicológicos e 

fisiológicos. Relacionando 

estresse e doença, poderemos 

dizer que este pode implicar 

desordens psicofisiológicas 

que consistem em alterações 

fisiológicas – sintomas físicos ou 

doença – resultantes da interação 

de processos psicológicos e 

fisiológicos, das quais podemos 

salientar úlceras e doenças 

inflamatórias, diabetes mellitus, 

asma, dores de cabeça etc., 

formações cancerosas em 

algumas doenças autoimunes, 

alergias e doenças da pele. 

Os mecanismos que 

utilizamos para lidar com 

situações difíceis são designados 

estratégias ou mecanismos de 

copingos quais compreendem 

os esforços cognitivos e 

comportamentais exigidos 

para lidar com situações 

internas ou externas que 

testam ou sobrecarregam os 

recursos do indivíduo e que 

podem ser observadas como 

ameaça, dano ou desafio. Os 

mecanismos para lidar com 

o estresse podem residir na 

regulação dos pensamentos e 

comportamentos, na modificação 

ou alteração da relação do 

indivíduo com o ambiente, 

por esforços para lidar com as 

situações indutoras de estresse 

no exercício e manutenção 

do relacionamento social em 

situações de estresse ou na 

utilização de estratégias para 

lidar com os significados das 

situações. 

As estratégias de coping 

são pessoais e resultam do 

percurso de socialização e 

aprendizagem de cada indivíduo, 

salientando-se a necessidade de 

se desenvolverem estratégias 

pró-ativas (antecipatórias 

aos problemas), centradas 

na promoção de emoções 

positivas (otimismo). A maneira 

como lidamos com o estresse 

é que nos dá a percepção de 

ter sucesso ou não. 
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APRENDIZAGEM
Segundo os estudiosos 

da área aprendizagem é um 

processo de mudanças, de 

conhecimento, de comportamento 

que se obtém das vivências 

construídas por fatores emocionais, 

neurológicos, relacionais e 

ambientais. Aprendemos 

com a cognição, mas sem 

dúvida alguma, aprendemos 

pela emoção, o desafio é unir 

conteúdos coerentes, desejos, 

curiosidades e afetos para 

uma prazerosa aprendizagem. 

O cérebro controla tudo, da 

respiração até nossas emoções 

e inclusive nosso aprendizado. A 

aprendizagem é uma mistura de 

memória, atenção, concentração, 

interesses, desejos, estímulos 

que permeiam a mente e o 

cérebro humano. 

Quem somos e o 

que fazemos, pensamos e 

queremos é resultado do 

funcionamento do sistema 

nervoso e sua interação com 

o corpo, juntamente com a 

história de vida de cada um, 

a cultura, a sociedade, e a 

genética fazem de nós o que 

somos, individualmente, como 

seres humanos. 

Relvas (2012) explica que 

a neurociência dialogando com 

a Educação promove caminhos 

para o professor tornar-se um 

mediador de ensinamentos 

com qualidade que estimulem 

o aluno a pensar sobre o 

pensar. Entretanto torna-se 

fundamental para o professor 

promover os estímulos corretos 

no momento certo para que o 

aluno possa integrar, associar 

e entender. Esses estímulos 

quando emoldurados e 

aplicados no cotidiano, podem 

ser transformados em uma 

aprendizagem significativa e 

prazerosa no processo escolar. 

Aprende-se com o cérebro, e 

todas as ações perpassam como 

comparando a um hardware, 

onde vários softwares são 

“rodados” por meio de impulsos 

elétricos, e pela centelha dos 

afetos ou desafetos existentes 

e recebidos ao longo de nossas 

vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluindo que 

o respeito em relação ao 

educando é importante, pois 

somos modelos das ações dos 

mesmos. Portanto, os objetivos 

a serem atingidos passam 

pelo domínio da cognição, 

domínio afetivo e psicomotor, 

envolvendo o conhecimento 

e a capacidade intelectiva; as 

emoções, gostos, atitudes e 

diferentes atividades a serem 

realizadas. 

E é de suma importância 

reconhecer os espaços geográficos, 

torná-los agradáveis, equilibrar 

emoções para atender a 

demanda existente em nossos 

espaços educativos, estabelecer 

vínculos sólidos, promovendo 

segurança, confiança e afeto, pois 

só desta forma as faltas serão 

de alguma forma, amenizadas 

nos ambientes educacionais. 
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Para tanto a aula deverá 

ser reflexiva e não reprodutiva. 

O estudante ao estar na sala de 

aula apenas á assiste, o cérebro 

necessita de desafios coerentes, 

interação, participação. Ao 

passo que o professor deverá 

ser um fazedor, instigador de 

curiosidades. O cérebro adora 

novidades. Com isso, torna-se 

fundamental que o ritmo da 

aula seja sempre repleta de 

desafios e afetividade. Aprender 

é promover novas conexões 

neurais, por isso sempre será 

necessário realizar algo novo 

do que nossos neurônios estão 

acostumados para evitar o 

enfraquecimento da qualidade 

dos nossos pensamentos e 

atitudes. Portanto, o educador 

ético é aquele que está 

disponível, mas não exigir 

de seu estudante uma única 

maneira de posicionar-se, igual 

à sua, mas apontar caminhos 

possíveis, permitindo assim 

o estudante ocupar-se do 

seu ritmo de aprendizagem 

e desenvolvimento. Por isso 

o educador não deve ser o 

representante da verdade 

absoluta para seu estudante, 

mas um incentivador de diversas 

possibilidades e potencialidades, 

e considerando que o cérebro 

não é um sistema fechado, 

mas um sistema aberto de 

possibilidades. Lembrando que 

é na escola que deve iniciar 

a construção de afetividade, 

identidade, solidariedade, 

autoestima e autonomia das 

crianças.
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Esta pesquisa trata 

da Pedagogia Hospitalar e do 

atendimento pedagógico em 

classes hospitalares, tendo 

como objetivo geral apresentar 

os conceitos e definições 

sobre a Pedagogia Hospitalar 

e como objetivos específicos 

analisar o atendimento a 

criança no ambiente hospitalar. 

A atuação do pedagogo em 

classe hospitalar ocorre no 

sentido de atender ao direito 

da criança em prosseguir 

no processo educacional e 

promover a continuidade 

de seus estudos quando do 

retorno a escola. O objeto de 

estudo da pedagogia hospitalar 

é o atendimento a criança 

hospitalizada, trabalhando os 

aspectos fundamentais para o 

seu desenvolvimento integral, no 

momento em que se encontra 

no ambiente hospitalar ou 

impossibilitada de frequentar a 

escola. O atendimento hospitalar 

contribui para que a criança 

tenha oportunidade de dar 

prosseguimento aos estudos 

e que o ambiente hospitalar 

se torne um ambiente mais 

agradável para a criança.

BRUNA FELIPIM 
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Oswaldo Cruz (2005); Professora de Educação Infantil - no CEI 
Monte Alegre.
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O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO NA 
PEDAGOGIA HOSPITALAR
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como 

tema de estudo a Pedagogia 

Hospitalar. Dentro deste 

tema o objetivo geral desta 

pesquisa é apresentar os 

conceitos e definições sobre 

a Pedagogia Hospitalar e os 

objetivos específicos tratam 

de analisar o atendimento a 

criança no ambiente hospitalar 

e no ambiente domiciliar e 

apresentar os principais aspectos 

da legislação pertinente ao 

tema. 

Esta pesquisa justifica-se 

a medida que é um direito da 

criança, previsto em legislação 

específica, a continuidade 

de atendimento educacional 

quando a mesma estiver 

impossibilitada de frequentar 

a escola, neste sentido, torna-

se extremamente relevante 

um estudo sobre a pedagogia 

hospitalar e a sua forma de 

atuação no atendimento em 

classes hospitalares.

Podemos definir como 

problema da pesquisa os 

seguintes questionamentos:  

Quais são as definições e 

conceitos que envolvem a 

Pedagogia Hospitalar? De que 

maneira ocorre o atendimento 

em classes hospitalares? Qual a 

função e atuação do pedagogo 

neste atendimento? De que 

forma a legislação específica 

as formas de atendimento no 

âmbito da pedagogia hospitalar?

A atuação do pedagogo 

em classe hospitalar ocorre no 

sentido de atender ao direito 

da criança em prosseguir 

no processo educacional e 

promover a continuidade 

de seus estudos quando do 

retorno a escola. Neste sentido 

a presença de um pedagogo 

no ambiente hospitalar é 

de extrema importância aos 

educandos no período de 

escolarização. O intuito deste 

atendimento é proporcionar 

a continuidade dos estudos 

e promover a aprendizagem 

com atividades diferenciadas 

que auxiliem a criança em sua 

recuperação. 

A Pedagogia Hospitalar 

surge com o intuito de promover 

o atendimento especializado 

ao educando enfermo, 

hospitalizado ou que se encontre 

em tratamento de saúde em 

sua residência por um período 

prolongado. O trabalho da 

pedagogia hospitalar atua no 

sentido de evitar que o aluno 

em tratamento apresente 

dificuldades no retorno a 

escola, pois após o período 

de afastamento, o educando 

é capaz de prosseguir em seus 

estudos. 

Com a preocupação 

em atender aos educandos 

hospitalizados foram criadas 

diversas leis que tratam sobre esse 

tema. Dentre elas podemos citar 

a Resolução nº 41 de 13/10/95 

que aborda especificamente 

sobre os direitos da Criança e 

do Adolescente Hospitalizados, 

o documento do MEC Classe 

hospitalar e atendimento 

pedagógico domiciliar, no 

qual são definidas as formas 

de atendimento destinados 

a criança que se encontra 

impossibilitada de frequentar a 

escola regular e a Lei nº 11.104 

de 23/03/2005, que dispõe 
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sobre a  obrigatoriedade de 

instalação de brinquedotecas 

nas unidades de saúde que 

ofereçam atendimento pediátrico 

em regime de internação.

O método de investigação 

que será utilizado neste estudo 

é uma revisão bibliográfica de 

proposta reflexiva organizada 

em dois capítulos, o primeiro 

capítulo trata da pedagogia 

hospitalar em seus conceitos 

e definições e o segundo 

capítulo aborda os aspectos 

da legislação referentes ao 

tema da pesquisa.

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO E PEDAGOGIA 
HOSPITALAR

A pedagogia hospitalar 

em sua prática pedagógico-

educacional diária visa dar 

continuidade aos estudos das 

crianças em convalescença, com o 

objetivo de sanar dificuldades de 

aprendizagem e/ou oportunizar 

a aquisição de novos conteúdos. 

Atuando também como um 

acompanhamento do aluno 

fora do ambiente escolar, 

esta se propõe a desenvolver 

suas necessidades psíquicas e 

cognitivas utilizando programas 

lúdicos voltados à infância, 

entretanto sua ênfase recai em 

programas sócio interativos, 

vinculando-se aos sistemas 

educacionais como modalidade 

de ensino – Educação Especial 

- ou ao sistema de Saúde como 

modalidade de atenção integral 

– Atendimento Pedagógico 

Educacional Hospitalar. 

(FONSECA, 2003, p.22)

A pedagogia hospitalar 

atua no sentido de proporcionar 

o atendimento a criança 

hospitalizada, dando-lhe condições 

para que possa prosseguir em 

sua aprendizagem no ambiente 

hospitalar, contribuindo para 

o seu desenvolvimento e 

aprendizagem e facilitando 

o seu retorno à escola e 

acompanhamento das atividades.

Podemos definir a 

Pedagogia Hospitalar como 

um ramo da Pedagogia, 

em que o objeto de estudo 

é o atendimento a criança 

hospitalizada, trabalhando os 

aspectos fundamentais para 

o desenvolvimento integral 

da criança que se encontra 

no ambiente hospitalar ou 

impossibilitada de frequentar a 

escola. O atendimento hospitalar 

contribui para que a criança 

tenha oportunidade de dar 

prosseguimento aos estudos 

e que o ambiente hospitalar 

se torne um ambiente mais 

agradável para a criança. 

Cerca de 60% das 

classes hospitalares existentes 

no Brasil é fruto de convênios 

firmados entre os hospitais e as 

Secretarias de Educação e Saúde 

dos Estados, estabelecendo e 

fazendo cumprir as determinações 

da Política Nacional de Educação 

Especial referente à área física, 

mobiliário, equipamentos e 

reaparelhamento, adequados 

as diferentes situações especiais 

dos alunos, discutindo e 

sensibilizando a equipe de 

saúde para que possa encontrar 

alternativas que levem à 
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oferta de acomodações mais 

adequadas para o exercício desta 

modalidade de atendimento 

pedagógico-educacional. 

(FONSECA, 2003, p. 36).

O pedagogo que atua 

nas classes hospitalares é 

responsável em desenvolver 

o trabalho pedagógico e em 

trabalhar com as emoções da 

criança hospitalizada, desta 

maneira, a sua atuação não se 

restringe apenas ao conteúdos 

pedagógicos, mas tem uma 

função psicológica e voltada ao 

direito da criança hospitalizada. 

Desta maneiro, o objetivo é 

que a criança dê continuidade 

ao seu desenvolvimento de 

maneira integral, garantindo 

que ao retornar a escola, ela 

possa retomar o seu processo de 

aprendizagem e ser reinserida 

no ambiente educacional. 

O professor da escola 

hospitalar é, antes de tudo 

um mediador das interações 

da criança com o ambiente 

hospitalar. Por isso, não lhe 

deve faltar, além de sólido 

conhecimento das especialidades 

da área de educação, noções 

sobre as técnicas e terapêuticas 

que fazem parte da rotina da 

enfermaria, e sobre as doenças 

que acometem seus alunos 

e os problemas (mesmo os 

emocionais) delas decorrentes, 

tanto para as crianças como 

também para os familiares e 

para as perspectivas de vida 

fora do hospital. (FONSECA, 

2003, p. 29)

O atendimento 

domiciliar ocorre na residência 

do educando que se encontra 

impossibilitado de frequentar 

a escola, em alguns casos é 

necessária algumas adaptações 

neste ambiente para propiciar 

ao educando as condições 

adequadas para o atendimento, 

com a aquisição de moveis 

e equipamentos adequados 

para a necessidade da criança. 

O profissional que atua 

na coordenação pedagógica das 

classes hospitalares, segundo 

Castro (2009) tem as seguintes 

atribuições: 

[...] coordenar o grupo 

de professores, divulgar o 

trabalho frente as universidades, 

faculdades e no próprio hospital, 

firmar convênio de estágio 

com instituições de formação 

superior nas áreas de Educação. 

[...] O coordenador contacta as 

escolas de origem, bem como 

as Secretarias de Educação para 

a regularização de matriculas 

e faltas, informando assim a 

situação do aluno/paciente. [...] 

Outra atribuição desse profissional 

é orientar os pais quanto à 

formalização de matrículas 

na rede básica de ensino e 

transferências interestaduais 

nos casos de tratamento 

prolongados [...] Cabe ainda ao 

profissional, levantamento de 

dados estatísticos, bem como 

relatórios que fazem parte 

da formalização do convênio 

entre as duas instituições, 

educacional e hospitalar. 

(CASTRO, 2009, p. 43)

 A pedagogia 

hospitalar oferece atendimento 

tanto para o paciente quanto 

para a família, durante o período 

de tratamento do educando. Os 

problemas enfrentados na fase 

de internação podem prejudicar 
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o trabalho no âmbito hospitalar, 

a atuação do pedagogo ocorre 

por meio de atividades lúdicas 

que irão auxiliar na motivação, 

adaptação e no processo de 

recuperação do paciente.

O atendimento domiciliar, 

bem como o atendimento em 

classes hospitalares devem 

prever o trabalho com estratégias 

diferenciadas no sentido de 

possibilitar o acompanhamento 

pedagógico e o desenvolvimento 

das crianças em atendimento. 

É fundamental garantir que 

o vínculo entre a escola e o 

aluno seja mantido durante o 

período de atendimento e que 

o currículo seja adaptado para 

atender as necessidades do 

aluno, garantindo um retorno 

adequado ao ambiente escolar. 

A preocupação com 

o atendimento escolar dos 

educandos que se encontravam 

hospitalizados, contribuiu para 

que diversas leis foram criadas 

para tratar sobre esse tema. 

Dentre elas podemos citar a 

Resolução nº 41 de 13/10/95 

que aborda especificamente 

sobre os direitos da Criança e 

do Adolescente Hospitalizados, 

o documento do MEC Classe 

hospitalar e atendimento 

pedagógico domiciliar, no 

qual são definidas as formas 

de atendimento destinados 

a criança que se encontra 

impossibilitada de frequentar a 

escola regular e a Lei nº 11.104 

de 23/03/2005, que dispõe 

sobre a  obrigatoriedade de 

instalação de brinquedotecas 

nas unidades de saúde que 

ofereçam atendimento pediátrico 

em regime de internação.

Denomina-se classe 

hospitalar o atendimento 

pedagógico-educacional que 

ocorre em ambientes de 

tratamento de saúde, seja na 

circunstância de internação, 

como tradicionalmente 

conhecida, seja na circunstância 

do atendimento em hospital-

dia e hospital-semana ou em 

serviços de atenção integral à 

saúde mental. [...] Atendimento 

pedagógico domiciliar é o 

atendimento educacional que 

ocorre em ambiente domiciliar, 

decorrente de problema de saúde 

que impossibilite o educando 

de frequentar escola ou esteja 

ele em casas de passagem, 

casas de apoio, orfanatos e/

ou outras estruturas de apoio 

da sociedade. (BRASIL, 2002, 

p. 13)

De acordo com tais 

documentos o atendimento 

pedagógico em na residência 

do educando e as classes 

hospitalares teriam que propor 

propostas de atendimento 

pedagógico diferenciadas, em 

razão da situação vivenciada 

pelo paciente que se encontra 

hospitalizado. Esse atendimento 

pedagógico deve ser realizado 

juntamente com a instituição 

de ensino, em todas as suas 

esferas de atuação e deve 

contar também com o apoio 

dos serviços de saúde. 

O atendimento pedagógico 

hospitalar deve ocorrer em 

uma classe hospitalar que 

tenha um espaço adequado as 

necessidades do paciente, para 

que possam ser desenvolvidas 

as atividades pedagógicas 

necessárias, contendo materiais 

e mobiliário adequados, para 

que o atendimento seja realizado 

de maneira adequada. 
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As classes hospitalares 

devem contar com diferentes 

recursos para que o trabalho 

pedagógico possa ser desenvolvido 

de maneira efetiva, dentre 

estes recursos podemos 

destacar, televisão, câmera 

fotográfica, aparelho de som, 

dentre outros, que permitam o 

acesso a criança aos mesmos 

recursos oferecidos pela escola. 

Sempre que possível a escola 

de origem do aluno deve ser 

responsável em garantir o 

seu atendimento, e quando 

necessário garantir que o para 

que o mesmo possa manter 

contato com professores e 

colegas da escola. 

Quando da reintegração 

do aluno ao ambiente escolar 

é necessário que ações sejam 

desenvolvidas no sentido de 

garantir as condições mínimas 

necessárias para a sua inclusão 

no âmbito escolar, neste 

sentido, promover a visita 

dos professores e colegas, 

quando o aluno não puder se 

locomover, a participação da 

família durante o período de 

internação do aluno e mobilizar 

a equipe escolar quando do 

retorno do aluno à escola.

O professor que irá 

coordenar a proposta pedagógica 

em classe hospitalar ou em 

atendimento pedagógico 

domiciliar deve conhecer a 

dinâmica e o funcionamento 

peculiar dessas modalidades, 

assim como conhecer as 

técnicas e terapêuticas que 

dela fazem parte ou as rotinas 

da enfermaria ou dos serviços 

ambulatoriais e das estruturas 

de assistência social [...] Do 

ponto de vista administrativo, 

deve articular-se com a equipe 

de saúde do hospital, com 

a Secretaria de Educação e 

com a escola de origem do 

educando, assim como orientar 

os professores da classe 

hospitalar ou do atendimento 

domiciliar em suas atividades e 

definir demandas de aquisição 

de bens de consumo e de 

manutenção e renovação de 

bens permanentes. (BRASIL, 

2002, p.21)

O professor que realiza o 

atendimento pedagógico domiciliar 

ou em classe hospitalar deve 

ter formação para o trabalho 

com a diversidade humana 

e diferentes manifestações 

culturais, para que possa 

planejar estratégias de 

adaptação curricular e práticas 

pedagógicas diferenciadas para 

o atendimento a este aluno. O 

trabalho neste sentido deve ser 

realizado de maneira conjunta 

com os outros profissionais 

da escola e o professor é o 

responsável em registrar e 

avaliar o trabalho desenvolvido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término deste 

estudo e análise dos elementos 

apresentados pode-se afirmar 

que os sistemas de ensino 

deverão promover estratégias 

para a formação continuada 

dos professores que atuam 

nas classes hospitalares e 

no atendimento pedagógico 

domiciliar, para que estes 

profissionais estejam aptos 

a desenvolver o atendimento 

neste âmbito. 

Foi possível evidenciar 

que a pedagogia hospitalar atua 

no sentido de proporcionar o 

atendimento a criança hospitalizada, 

dando-lhe condições para que 

possa prosseguimento em sua 

aprendizagem no ambiente 

hospitalar, contribuindo para 

o seu desenvolvimento e 

aprendizagem e facilitando 

o seu retorno à escola e 

acompanhamento das atividades.

Com base nos aspectos 

observados e com base na 

legislação vigente temos que 

o atendimento pedagógico 

em domicilio e as classes 

hospitalares teriam que propor 

propostas de atendimento 

pedagógico diferenciadas, em 

razão da situação vivenciada 

pelo paciente que se encontra 

hospitalizado. Esse atendimento 

pedagógico deve ser realizado 

juntamente com a instituição 

de ensino, em todas as suas 

esferas de atuação e deve 

contar também com o apoio 

dos serviços de saúde.

Para atuar na classe 

hospitalar o pedagogo deve 

contar com o apoio dos diferentes 

profissionais da área da saúde, 

para que tenha as informações 

necessárias de que necessita 

para que o atendimento ocorra 

de maneira satisfatória. O 

conhecimento sobre o estado 

clínico do educando atendido 

visa adequar as estratégias e 

métodos para que o aprendizado 

efetivo ocorra e que o ambiente 

se torne aconchegante para a 

criança.
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Este artigo tem como 

proposta rever as dificuldades de 

aprendizagem das crianças durante 

o processo de escolarização, 

buscando possíveis soluções 

e respostas frente a estes 

alunos por meio da reflexão 

sobre suas causas, assim como 

intervenções estimulando uma 

aprendizagem construtivista 

por meio da afetividade. 

Exemplificando aos profissionais 

que se deparam em seu dia-

a-dia com essas dificuldades 

formas de construir, planejar, 

dialogar e sistematizar ações de 

interesse das duas instituições 

mais presentes neste processo: 

a escola e a família, com seu 

eixo voltado às necessidades 

dos educandos. A fim de atingir 

este objetivo buscou-se por 

meio de pesquisa bibliográfica e 

materiais divulgados em meios 

eletrônicos, considerando as 

contribuições de autores (as) 

como: FREIRE (1996), VYGOTSKY 

(1989), WALLON (1978) entre 

outros relevantes pensadores. 

Concluiu-se que o estreitamento 

das relações entre as principais 

instituições presentes na vida 

da criança, proporciona avanços 

com resultados positivos e 

significativos sobre a superação 

das dificuldades nas relações 

de ensino-aprendizagem. 
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FAMÍLIA
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INTRODUÇÃO
Atualmente, no cenário 

educacional brasileiro, existem 

paradigmas que afetam 

diretamente a atuação dos 

principais atores sociais na 

relação ensino-aprendizagem. 

É cada vez mais recorrente a 

culpabilização da ausência da 

família no acompanhamento do 

processo educacional da criança, 

o que gera, em alguns casos, a 

justificativa pela inatividade da 

ação pedagógica do professor, 

que, equivocadamente, como 

perceberemos no transcorrer 

da leitura deste trabalho 

de pesquisa, não se sente 

responsável pelo todo que 

compreende este processo. 

Segundo a afirmação de parte 

destes profissionais, cabe à 

escola permitir o acesso à leitura 

e escrita e, por conseguinte, ao 

conhecimento e, portanto, a 

socialização do indivíduo, sua 

conduta ética e moral, seus 

anseios e inserção no mundo 

em sociedade estaria a cargo 

da família, corresponsável 

inclusive, pelo processo de 

desenvolvimento das habilidades 

mínimas na trajetória escolar 

do aluno.

Por outro lado, a divulgação 

de dados, nas várias esferas 

de governo, geralmente em 

forma de ranking, provoca um 

olhar desconfiado da sociedade 

para o universo escolar, ao 

mesmo tempo em que remete 

a escola o rótulo de “salvadora 

da pátria”, vez que afirma 

que vários problemas sociais, 

econômicos, ambientais e de 

posturas mais sensíveis frente 

ao combate do individualismo, 

dentre vários outros conflitos 

presentes na sociedade 

contemporânea, poderiam 

estar solucionados a partir 

de uma ação mais eficiente e 

abrangente da escola. Hoje, 

para além do fracasso escolar 

dos  educandos, a escola 

passa a ser responsabilizada 

por não conseguir oferecer 

alternativas que alterem este 

quadro negativo, inclusive no 

avanço, acesso e permanência 

de crianças e adolescentes em 

idade de frequentar o ensino 

regular. 

Com base nestas 

reflexões é oportuno, provocar 

a problematização de outro viés 

presente no universo escolar: 

um recorte necessário sobre as 

dificuldades de aprendizagem 

que tal situação – relação família-

escola – ajuda ou dificulta o 

pleno desenvolvimento escolar.

Como profissional atuei 

na Educação Infantil, a qual 

está contida na LDB, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, como a modalidade 

que configura como a primeira 

etapa da Educação Básica, 

a qual deve ser considerada 

de suma importância e, 

justamente por isso está em 

perfeita consonância com o 

estudo deste tema, acredito que 

esteja nela a possibilidade em 

detectar vários problemas que 

possam facilitar a inserção da 

criança que realmente possua 

alguma dificuldade e torne 

mais branda a sua atuação 

no Ensino Fundamental, onde 

trabalho atualmente.

Desta forma, cumpre-

me perguntar: Como duas 



118 OUTUBRO | 2017

instituições que “supostamente” 

trabalham separadas podem 

unir-se frente à facilitação do 

processo ensino aprendizagem 

das crianças?

E para responder a esta 

questão tratei de não especificar 

ou conceituar esta ou aquela 

dificuldade de aprendizagem 

ou distúrbios, com suas 

semelhanças e diferenças, como 

denominam alguns estudiosos, 

mas tratá-la de forma ampla 

sem a presunção de elaborar 

uma receita infalível para uma 

convivência mais saudável e 

rentável, para o aluno, entre 

as duas instituições.

Sabemos que o processo 

de aprendizagem é pessoal e a 

construção dessa aprendizagem 

ocorre de diferentes maneiras 

alterando-se de um sujeito 

para outro, as características 

individuais diferenciam-se em 

particularidades pessoais que 

em alguns casos independem 

da aprendizagem. 

Esta dificuldade 

poderá acontecer por vários 

motivos dentre eles destaco 

a metodologia inadequada, 

ausência de afetividade 

familiar e/ou escolar e um 

olhar mais cuidadoso perante 

as dificuldades apresentadas 

pela criança durante o processo 

educacional.   

As dificuldades de 

aprendizagem, segundo Rogers 

(1988), podem significar uma 

alteração no aprendizado 

específico da leitura e escrita, 

ou alterações genéricas do 

processo de aprendizagem, 

onde outros aspectos, além da 

leitura e escrita, podem estar 

comprometidos (orgânico, 

motor, intelectual, social e 

emocional).

O termo Dificuldade de 

Aprendizagem é definido de 

várias maneiras, por diferentes 

autores, diferindo-se quanto à 

origem: orgânica, intelectual/

cognitiva e emocional (incluindo-

se aí a familiar). O que se 

observa na maioria dos casos 

é um entrelaçamento desses 

aspectos.

Para a compreensão 

das possíveis alterações no 

processo de aprendizagem 

é necessário considerar-se 

tanto as condições internas do 

organismo (aspecto anatomo-

funcional e cognitivo), quanto as 

condições externas (estímulos 

recebidos do meio-ambiente) 

ao indivíduo. Fatores como 

linguagem, inteligência, 

dinâmica familiar, afetividade, 

motivação e escolaridade, 

devem desenvolver-se de forma 

integrada para que o processo 

se efetive (ROGERS, 1988).

O papel da família 

no desenvolvimento da 

aprendizagem da criança é de 

extrema importância quanto ao 

aspecto psicológico, emocional, 

social e de estimulação dos 

aspectos cognitivos.

Sabe-se que as crianças 

que apresentam dificuldades 

de aprendizagem, geralmente, 

possuem uma baixa autoestima 

em função de seus fracassos 

e que esses sentimentos 

podem estar vinculados aos 

comportamentos de desinteresse 

por determinadas atividades, 

tempo de atenção diminuído, 

falta de concentração e outros.

A família, desconhecendo 

as necessidades da criança e 

a maneira apropriada de lidar 

com esses aspectos, muitas 

vezes, necessita de orientações 
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que lhe dê suporte e lhe 

possibilite ajudar seu filho. 

Fatores como motivação, formas 

de comunicação, estresses 

existentes no lar, influenciam 

o desempenho da criança no 

processo de aprendizagem, e os 

psicopedagogos, muitas vezes, 

sentem-se limitados quanto 

às orientações a serem dadas 

pela falta de conhecimento 

aprofundado sobre os diversos 

aspectos familiares que podem 

contribuir para um resultado 

mais desejável.

Vários comportamentos 

manifestados pelas mães 

também levam a questionar 

a respeito da influência 

familiar sobre a aprendizagem. 

Segundo Marturano (1999), 

há mães que demonstram 

excessiva ansiedade quanto 

a superação da dificuldade 

da criança; outras que se 

mostram impacientes quanto 

ao desempenho insatisfatório 

que o filho apresenta; mães 

que atribuem todo o problema 

à criança e a caracterizam 

como “preguiçosa”, “lerda”, 

“distraída”; mães que negam 

a dificuldade que a criança 

demonstra; mães que não 

acompanham as atividades de 

seu filho e mães que punem a 

criança pela seu fracasso nas 

atividades escolares.

Isso acontece pelo fato 

de os pais desconhecerem 

como ocorre a aprendizagem 

e, portanto, necessitam de 

orientações específicas a esse 

respeito. Sabe-se, também, 

que, muitas vezes, os conflitos 

familiares estão associados 

a essas manifestações e que 

as relações familiares são 

relevantes no desenvolvimento 

da criança, havendo, portanto, 

a necessidade de maior 

compreensão desse processo, 

por parte dos profissionais, 

para que possam intervir de 

forma mais abrangente diante 

da problemática.

Em muitos casos, em 

um trabalho especializado 

com crianças apresentando 

dificuldade de aprendizagem, 

não é suficiente transmitir aos 

pais as atividades específicas 

a serem realizadas; outros 

aspectos ligados à família, 

à escola ou relacionados a 

dificuldades em outras áreas 

do desenvolvimento também 

estão presentes, e é necessário 

ouvir os pais, analisar a situação 

e buscar caminhos que facilitem 

o desenvolvimento global da 

criança.

Alguns pais confiam 

seus filhos com dificuldade de 

aprendizagem aos professores 

acreditando que o mau 

desempenho da criança seja 

proveniente apenas de si 

mesma, sem questionar sua 

possível participação nessas 

alterações.

A importância da 

participação da família no 

processo de aprendizagem é 

inegável e a necessidade de se 

esclarecer e instrumentalizar os 

pais quanto as suas possibilidades 

em ajudar seus filhos com 

dificuldades de aprendizagem 

é evidenciada ao manifestarem 

suas dúvidas, inseguranças 

e falta de conhecimento em 

como fazê-lo. Conforme Martins 

(2001, p.28), “essa problemática 

gera nos pais sentimentos de 

angústia e ansiedade por se 

sentirem impossibilitados de 

lidar de maneira acertada com 

a situação”.
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Acredita-se que um 

programa de intervenção familiar 

seja de fundamental importância 

para o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. O 

relacionamento familiar, a 

disponibilidade e interesse dos 

pais na orientação educacional 

de seus filhos, são aspectos 

indispensáveis de ajuda à 

criança. Em um trabalho de 

orientação a pais, de acordo 

com Polity (1998), é possível 

despertar a sensibilidade dos 

mesmos para a importância 

destes aspectos, dando-lhes 

a oportunidade de falar sobre 

seus sentimentos, expectativas, 

e esclarecendo-lhes quanto 

às necessidades da criança e 

estratégias que facilitam o seu 

desenvolvimento.

Através das experiências 

e relações interpessoais, a 

família pode promover o 

desenvolvimento intelectual, 

emocional e social da criança. 

Ela pode criar situações no dia-

a-dia que estimularão esses 

aspectos, desde que esteja 

desperta para isso. Além disso, 

a participação da criança nas 

atividades rotineiras do lar e a 

formação de hábitos também 

são importantes na aquisição 

dos requisitos básicos para a 

aprendizagem, pois estimulam 

a organização interna e a 

habilidade para o ‘fazer’, de 

maneira geral (MARTURANO, 

1998).

A família tem um papel 

central no desenvolvimento da 

criança, pois é dentro dela que 

se realizam as aprendizagens 

básicas necessárias para o 

desenvolvimento na sociedade, 

como a linguagem, sistema de 

valores, controle da impulsividade. 

As características da criança 

também são determinadas pelos 

grupos sociais que frequenta e 

pelas características próprias, 

como temperamento.

As crianças possuem uma 

tendência natural, instintiva que 

as direciona ao desenvolvimento 

de suas potencialidades. Os 

pais devem ter conhecimento 

desse processo para que 

não dificultem ou impeçam 

o crescimento espontâneo 

da criança. Pela falta de 

compreensão da natureza 

e necessidades básicas do 

ser humano, os pais, muitas 

vezes, prejudicam a busca do 

próprio desenvolvimento, pela 

criança. O modo como os pais 

lidam com seus filhos pode 

ajudá-los no desenvolvimento 

das suas potencialidades e 

no relacionamento com o 

mundo, possibilitando-lhes o 

enriquecimento pessoal através 

das experiências que o meio 

lhes proporciona.

O processo educativo 

(desenvolvimento gradativo da 

capacidade física, intelectual 

e moral do ser humano) 

familiar deve ser adequado 

para possibilitar à criança o 

sucesso na aprendizagem, 

proporcionando-lhe a motivação, 

o interesse e a concentração 

necessária para a apreensão 

do conhecimento.

A adequação desse 

processo compreende o 

atendimento às necessidades 

da criança quanto à presença 

dos pais compartilhando suas 

experiências e sentimentos, 

orientação firme quanto aos 

comportamentos adequados, 

possibilidade de escolhas, certa 

autonomia nas suas ações, 

organização da sua rotina, 



121OUTUBRO | 2017

oportunidade constante de 

aprendizagem e respeito e 

valorização como pessoa.

A criança necessita 

de equilíbrio entre condutas 

disciplinares e diálogo, 

compreensão e carinho. Num 

processo educativo os pais 

experienciam a necessidade 

de um trabalho de autoanálise, 

de reestruturação de seus 

comportamentos, crenças, 

sentimentos e desejos. Os pais 

precisam conquistar, em relação 

a si mesmos, primeiramente, o 

que querem que os filhos sejam: 

justos, disciplinados, honestos, 

responsáveis (GRUNSPUN, 

1985). Esse processo ocorre 

nas vivências do dia-a-dia, na 

medida em que pais e filhos 

comunicam-se de maneira 

transparente e sincera, falando 

de suas percepções, suas 

dúvidas, objetivos, emoções, 

aprendendo uns com os outros.

Criar filhos não significa 

torná-los perfeitos, pois os 

pais têm muitas dúvidas e 

estão sujeitos a muitas falhas; 

mas o que é necessário é 

tentar identificar os conflitos 

e desfazê-los, aprendendo a 

conviver com essas situações. 

Através dos conflitos os pais 

desenvolvem a percepção de 

si mesmos e de seus filhos. 

Essas situações estimulam 

pais e filhos a instalar um 

diálogo verdadeiro, expondo 

o entendimento e sentimento 

em relação às experiências 

cotidianas. Por outro lado, 

aspectos fundamentais do 

processo educativo revelam 

que os pais devem ter respeito 

sobre o que o filho sente, mas 

cabe a eles negar com firmeza 

e determinação as atitudes 

que possam contrariar o que 

desejam para a educação de 

seus filhos (TIBA, 1999).

Dificuldades escolares 

apresentadas pelas crianças, 

relacionadas à falta de 

concentração e indisciplina 

ocorrem e podem ser causadas 

pela ausência de limites. A 

primeira geração educou os 

filhos de maneira patriarcal, isto 

é, os filhos eram obrigados a 

cumprir as determinações que 

lhes eram impostas pelo pai. 

A geração seguinte contestou 

esse sistema educacional 

e agiu de maneira oposta, 

através da permissividade. Os 

jovens ficaram sem padrões 

de comportamentos e limites, 

formando uma geração 

com mais liberdade do que 

responsabilidade.

Tanto na família quanto 

na escola, segundo Tiba (1999, 

p.45), há “a necessidade de 

orientação às crianças quanto 

às regras disciplinares, para 

que elas possam desenvolver 

a capacidade de concentração 

e de apreensão dos conceitos”. 

A aprendizagem se dá de 

maneira gradativa e não será 

possível sem a participação 

ativa do aluno, de maneira 

disciplinada, orientada.

Os pais devem preparar 

os filhos para arcarem com 

suas responsabilidades. Na 

medida em que a criança vai 

aprendendo a cuidar de si mesma, 

vai experimentando a sensação 

gratificante da capacidade 

de enfrentar desafios. E cada 

realização é um aprendizado 

que servirá de base para um 

novo aprendizado. Assim, 

realizando suas vontades 

e necessidades, a criança 

vai gostando de si mesma, 
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desenvolvendo a autoestima.

O relacionamento 

familiar também é fundamental 

no processo educativo. A 

criança estará muito mais 

receptiva às instruções dos 

pais, se os membros da 

família se respeitarem entre 

si, procurando conversar e 

colaborar um com o outro. É 

importante a participação dos 

pais na vida dos filhos, numa 

convivência como companheiros, 

compartilhando emoções, o 

que contribui muito para a 

disciplina.

 Todos esses 

aspectos citados e muitos 

outros são fundamentais para 

que o desenvolvimento da 

criança se efetive. Portanto, 

a família necessita da ajuda 

dos profissionais na aquisição 

desses conhecimentos 

básicos e essenciais para que 

possa cumprir seu papel de 

facilitadora do processo de 

aprendizagem de seus filhos, 

através de comportamentos 

mais adaptativos.

O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM

Neste capítulo é 

fundamental delimitar como 

será entendido aqui, o conceito 

“dificuldade de aprendizagem”, 

já que há na literatura científica, 

discordâncias e consensos 

entre distúrbio e dificuldade 

de aprendizagem. De acordo 

com Ciasca (2003) o distúrbio 

de aprendizagem se caracteriza 

por uma disfunção do sistema 

nervoso central, já a dificuldade 

escolar está relacionada 

especificamente à um problema 

de ordem ou origem de 

método de ensino. Contudo, 

Dockrell & McShane (2000) 

afirmam que as dificuldades 

de aprendizagem podem ser 

decorrentes de déficits cognitivos 

que prejudicam a aquisição de 

conhecimentos como também, 

na maioria delas, são apenas 

resultantes de problemas 

educacionais ou ambientais que 

não estão relacionados a um 

comprometimento cognitivo. 

Desse modo, faremos análises 

que não compreenderão 

uma diferenciação entre 

dificuldades de aprendizagem 

ou dificuldade escolar e 

distúrbio de aprendizagem, 

embora existam autores que 

os diferenciem.

Não se trata também 

de buscarmos aprofundamento 

nas questões voltadas a Dislexia, 

Disfasia, Disortografia, Disgrafia, 

Discalculia, Lesão Cerebral 

ou TDAH e sim levantarmos 

posicionamentos teóricos que 

envolvem a temática relacionada 

aos atores – público alvo – deste 

trabalho, quais sejam: pais, 

alunos e professores. 

A aprendizagem é o 

processo por meio do qual a 

criança se apropria ativamente 

do conteúdo das experiências 

humanas, daquilo que o seu 

grupo social conhece. Para 

que ela aprenda e supere as 

dificuldades precisará interagir 

com outros seres humanos, 

especialmente com os adultos 

e com outras crianças mais 
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experientes. E esta primeira 

convivência está inserida no 

contexto familiar. 

“A família é o lugar 

indispensável para a garantia 

da sobrevivência e da proteção 

integral dos filhos e demais 

membros, independentemente 

do arranjo familiar ou da forma 

como vêm se estruturando. 

É a família que propicia os 

aportes afetivos e, sobretudo 

materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-

estar dos seus componentes. 

Ela desempenha um papel 

decisivo na educação formal 

e informal, e é em seu espaço 

que são absorvidos o valor 

ético e humanitário, em que 

se aprofundam os laços de 

solidariedade. É também em 

seu interior que se constroem as 

marcas entre as gerações e são 

observados valores culturais”. 

(Kaloustian, 1988, p.65)

A educação familiar é 

um elemento imprescindível na 

formação da personalidade da 

criança, pois, é no seio familiar 

que constitui-se e desenvolve-se 

valores morais, de juízo, éticos, 

sua criticidade e cidadania 

que refletirá diretamente no 

seu envolvimento escolar. É 

no contexto familiar que se 

lapida e consolida na maioria 

dos casos o caráter da criança 

que virá a tornar-se adulto.  

A família desempenha um 

papel importante na formação 

do indivíduo, pois permite e 

possibilita a constituição de 

sua essencialidade. É nela 

que o homem concebe suas 

raízes e torna-se um ser capaz 

de elaboração alargador de 

competências próprias.

Muñoz, Fresnada, 

Mendoza, Carballo & Pestun 

(2005) descrevem fatores 

familiares contribuintes citados 

por pesquisas científicas para 

o transtorno da leitura, que 

acreditamos serem importantes 

para as diversas dificuldades de 

aprendizagem. São apontados 

como aspectos agravantes das 

dificuldades na aquisição de 

conhecimentos o alcoolismo, 

as ausências prolongadas, as 

enfermidades e o falecimento 

dos pais. A violência doméstica 

e a separação conjugal também 

afetam o ensino. Em relação 

aos irmãos, são ressaltadas as 

relações de competitividade e 

rivalidade. Os maus hábitos 

(permitidos ou negligenciados 

pelos pais), como assistir 

televisão demasiadamente 

e falta de descanso também 

contribuem.

Existem fatores 

socioeconômicos, descritos 

pelos autores (Muñoz et. 

al, 2005) dos quais os pais 

participam, sem poderem 

facilmente modificá-los. Entre 

eles encontram-se as más 

condições de moradia, a falta 

de espaço, de luz, de higiene, 

assim como da alimentação 

mínima necessária para o 

crescimento e desenvolvimento 

infantil adequado. 

Conforme afirma Del 

Prette & Del Prette (2005), os pais 

utilizam três alternativas para 

promover a competência social 

dos filhos: o estabelecimento de 

regras através de orientações, 

manejo de consequências por 

meio de recompensas/punições 

e servindo como exemplo. 

Autores citados por 
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Bolsoni-Silva & Marturano 

(2002) apontam habilidades 

parentais que interferem na 

aprendizagem e socialização dos 

filhos. Dialogar com os filhos. 

Expressar os sentimentos dos 

pais para os seus filhos e aceitar 

os sentimentos dos filhos. Evitar 

o uso de punições, privilegiando 

a utilização de recompensas aos 

comportamentos adequados. 

Ignorar o comportamento 

inadequado, não dando atenção 

a ele. Cumprir promessas, pois 

os pais ao prometerem e não 

cumprirem fazem com que os 

filhos sintam-se enganados, 

prejudicando o relacionamento 

familiar e servindo de exemplo 

de que não é obrigatório cumprir 

com a palavra. Entendimento 

do casal quanto à educação 

dos filhos e a participação de 

ambos os progenitores na 

divisão de tarefas educativas. 

Habilidade de dizer não, 

negociar e estabelecer regras 

para os filhos. Os pais precisam 

pedir tarefas para os filhos de 

forma que sejam capazes de 

cumprir conforme idade e as 

habilidades que possuem. A 

habilidade de desculpar-se 

precisa ser considerada, pois 

os pais ao pedirem desculpas, 

estão admitindo os próprios 

erros e ensinando os filhos 

a comportarem-se de forma 

parecida, o que é desejo dos 

pais. 

A participação dos pais 

nas atividades escolares também 

é de suma importância, além 

das habilidades parentais. 

Sampaio, De Souza & Costa 

(2004) acreditam que é relevante 

realizar um treinamento de 

pais para o auxilio do filho 

na realização adequada das 

tarefas de casa e com isso 

estar atentos para condições 

antecedentes aos comportamentos 

envolvidos no estudar, os 

próprios comportamentos e 

as condições consequentes a 

eles. As condições antecedentes 

são: ambiente organizado, bem 

iluminado, silencioso, horário 

fixo de estudo, material escolar 

completo e atraente. As respostas 

envolvidas compreendem: 

atenção aos prazos de entrega, 

postura corporal adequada 

e métodos adequados de 

estudo. As condições após a 

execução do ato de estudar 

são consequências positivas, 

como elogios e recompensas. 

De fato, a família é 

o primeiro lugar que passa 

segurança, que acolhe a 

criança após o nascimento. 

É importante que a criança 

encontre no lar proteção, 

segurança e apoio psicológico. 

Para um bom desenvolvimento 

físico, mental e cognitivo, é 

necessário, mesmo que os pais 

tenham outros filhos, outras 

atividades, que organizem um 

tempo mesmo que seja pouco, 

mas que seja um tempo de 

qualidade, para uma relação 

com os seus filhos de amor, 

respeito, compreensão, troca, 

socialização e crescimento. 

Neste sentido, precisam abrir 

mão da oferta de brinquedos, 

televisão, videogame, para 

que a atenção dessas crianças 

seja preenchida, enquanto se 

ocupam com outras atividades 

esquecendo-se de dar o 

carinho e o amor que estas 

crianças necessitam tanto. E 

também, eles precisam ter a 

exata compreensão de que 

não podem delegar para a 

escola o dever de educar com 
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valores morais e afetivos, 

pois, além de propiciar fortes 

condições para as dificuldades 

de aprendizagem, ainda trazer 

um grande prejuízo para a 

relação familiar.

A CRIANÇA E SUA RELAÇÃO COM O 
UNIVERSO ESCOLAR

Muito tem se falado sobre 

as dificuldades de aprendizagem 

que as crianças enfrentam na 

escola, os motivos que levam 

as mesmas a fracassarem e o 

papel fundamental da família. 

Mas e a escola? O que ela pode 

fazer para ajudar seus alunos? 

O professor, a coordenação 

pedagógica e outros membros 

da equipe da escola? A escola 

deve ser um lugar onde as 

crianças sintam vontade de ir, 

que peçam aos pais para levarem 

e acima de tudo, um lugar que 

possibilite o conhecimento, a 

aprendizagem. Por que então a 

escola, com tantas obrigações 

com seus alunos é uma das 

causas das dificuldades de 

aprendizagem? 

Segundo Piaget, à 

medida que o ser se situa no 

mundo estabelece relação de 

significações, isto é, atribui 

significados à realidade 

em que se encontra. Esses 

significados não são faculdades 

estáticas, mas, ponto de partida 

para atribuição de outros 

significados. Hoje, os grandes 

objetivos da Educação são: 

ensinar a aprender, ensinar a 

fazer, ensinar a ser, ensinar a 

conviver em paz, desenvolver 

a inteligência e ensinar a 

transformar informações em 

conhecimento. Para atingir 

esses objetivos, o trabalho de 

alfabetização precisa desenvolver 

o “letramento” das situações 

reais que estão vivendo. 

  “O letramento é 

entendido como produto da 

participação em práticas sociais 

que usam a escrita como 

sistema simbólico e tecnologia 

[...]. São práticas discursivas 

que precisam da escrita para 

torná-las significativas, ainda 

que às vezes não envolvam 

as atividades específicas de 

ler ou escrever (Parâmetros 

Curriculares Nacionais BRASIL, 

1998, p.19)”.

Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998)  propõem um 

currículo baseado no domínio 

das competências básicas e 

que esteja em consonância 

com os diversos contextos de 

vida dos alunos. 

Segundo Freire (1996), 

Ensinar exige respeito aos 

saberes dos educandos, 

precisamos como educadores 

discutir com os alunos a razão 

de ser de alguns desses saberes 

em relação com o ensino dos 

conteúdos.

Como educadores 

devemos aproveitar e respeitar 

as experiências que trazem os 

nossos alunos, aproveitar os 

contextos e situações que se 

apresentam, em evidências, 

sejam elas situadas no campo 

ou na cidade, lugares estes 

geralmente descuidados pelo 

poder público, discutir sobre 
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a poluição dos riachos, dos 

córregos, os baixos níveis de 

bem-estar das populações, os 

lixões e os riscos que oferecem 

à nossa saúde. Questioná-los 

fazendo comparações com 

estruturas e vantagens que 

bairros nobres têm sobre os de 

periferia, dentre outras questões 

pertinentes ao assunto.

Desenvolvermos e 

construirmos com nossos 

alunos reflexões críticas sobre os 

acontecimentos que envolvem 

o nosso planeta em todos os 

aspectos sejam eles: políticos, 

econômicos, educacionais, 

ambientais, questões de 

cunho racial, de etnias, ações 

discriminatórias, regionais, 

sociais entre tantos outros 

aspectos relacionados a esta 

questão. Toda esta dimensão 

sistematizada e dialogada de 

forma significativa irá ajudá-

los a entender o seu contexto, 

incitando-o a pensar e agir 

como um cidadão consciente, 

crítico, ativo e participativo 

perante a sociedade na qual 

está inserido.

Muitos estudos defendem 

o papel da interação social no 

processo da aprendizagem. 

Consequentemente, os 

aspectos afetivos emergem 

como dimensão social do 

desenvolvimento humano.

“Segundo Galvão (2000), 

Wallon argumenta que as trocas 

relacionais da criança com os 

outros são fundamentais para 

o desenvolvimento da pessoa.” 

A afetividade, o diálogo, a 

liberdade de expressão são 

elementos fundamentais 

para os avanços que a criança 

pode apresentar na sua forma 

de apreender a aprender. 

Sabemos que a realidade 

das salas de aula nas escolas 

públicas, muitas vezes não 

nos permite perceber simples 

gestos que podem tornar-se 

problemas futuros e ou até 

mesmo presentes no contexto 

escolar, por isso, precisamos 

sempre nos auto-avaliarmos 

para não sermos cúmplices em 

alguns casos, das dificuldades 

de aprendizagem apresentadas 

pelos nossos educandos.

As ideias de mediação 

e internalização encontradas 

em Vygotsky (1994) permitem 

defender, que a construção do 

conhecimento ocorre a partir 

de um intenso processo de 

interação entre as pessoas. 

O papel do outro tem 

uma importância fundamental 

enquanto formação do sujeito, 

já que o outro é importante 

na construção do que sou, 

pois, sozinho não há conflito 

e não terá modificação. A 

interação com o outro, desperta 

no sujeito a capacidade de 

buscar novas significações e 

trocas de conhecimento. E 

indubitavelmente, é no espaço 

escolar que esta relação se 

intensifica.

As escolas devem estar 

preparadas para receber os 

alunos, mas para que esse 

“acolhimento” tenha sucesso 

integralmente é preciso que 

os profissionais que atuam 

diretamente com os discentes 

tenham uma formação adequada.

Quando os profissionais 

são capacitados e possuem 

uma formação continuada, eles 

conseguem fazer uma leitura da 

corporeidade e da expressão, 

percebendo dificuldades, 

limitações. A partir de então 

estabelece com este aluno 
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uma relação de afetividade 

facilitando a construção do 

conhecimento, tornando-o 

mais preciso e prazeroso.

Wallon (1978) afirma 

que a criança acessa o 

mundo simbólico por meio 

de manifestações afetivas que 

se estabelece entre elas e os 

adultos. Para ele, à medida que 

o indivíduo se desenvolve cria-se 

uma forma de expressão mais 

complexa. O docente passa 

ser um ponto de referência 

para o aluno, por isso deve-se 

redobrar o cuidado na relação 

entre o professor e o aluno. 

É importante ressaltar, que 

toda relação pedagógica tem 

dimensão. Na relação pedagógica, 

o que se aprende não é tanto 

o que se ensina, mas o tipo de 

vínculo educador/educando 

que se estabelece na relação”. 

(GARCIA.1998, p.41 ).

Pela relação que 

estabelece na sala de aula, o 

professor ao ensinar, exerce 

significativa influência sobre o 

aluno que aprende, levando-o a 

alterar, modificar e transformar 

atitudes, ideias habilidades e 

comportamentos. Sua atuação 

ultrapassa, no entanto, a simples 

transmissão de conhecimentos. 

Como professor preciso me 

mover com clareza na minha 

prática.

A relação ensinar e 

aprender não se limita ao 

espaço da sala de aula. Ela é 

muito mais ampla, estendendo-

se além da escola na medida 

em que as expectativas e 

necessidades sociais bem como 

a cultura, valores éticos, morais 

e intelectuais, os costumes, 

as preferências, entre outros 

fatores presentes na sociedade, 

tem repercussão direta no 

trabalho educativo.

( ...) saber que ensinar 

não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção 

ou a sua construção . Quando 

entro em uma sala de aula 

de aula devo estar sendo um 

ser aberto a indagações, a 

curiosidade, as perguntas dos 

alunos, as suas inibições: um 

ser crítico e inquiridor, inquieto 

em face da tarefa que tenho – 

a de ensinar não de transferir 

conhecimento. (FREIRE. 1996, 

p 47).

Segundo Freire é necessário 

desmistificar que a escola 

tem como função primordial 

transferir conhecimentos de 

uma geração a outra, o oficio 

do professor vai, além disso. 

É importante destacar que 

na relação professor/aluno o 

conhecimento é construído 

dia a dia, onde ensino e 

aprendizagem acontecem 

concomitantemente.

O discente no decorrer 

do processo pedagógico precisa 

construir a capacidade de 

perceber-se como ser atuante 

e não apenas um ser passivo, 

sendo “sombra” do professor. 

Os alunos de diferentes meios 

sociais chegam até a escola 

trazendo uma bagagem de 

características culturais e 

pessoais, que influenciam 

diretamente na sua relação 

pedagógica com o conhecimento, 

e consequentemente determina 

a maneira pela qual responde 

as exigências próprias do 

processo ensino aprendizagem.

Dessa forma, entendemos 

que o professor deixa de ser o 
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transmissor de conhecimentos 

numa relação vertical, e assume 

a condição de educador que, 

num processo de interação 

dialogada com os alunos, na 

construção coletiva do saber 

valorizando a realidade social 

do aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo 

mostrou-nos que a construção 

do conhecimento é mais efetiva 

se for dada com relações afetivas 

positivas, ou seja, que a educação 

deve acontecer a partir de um 

ato/ação de humanidade e de 

amor entre o educando e os 

agentes educadores. Ambos 

são cúmplices neste processo, 

no qual trocam saberes, 

conhecimentos contínuos e 

ambos vão descobrindo e 

construindo novos valores, 

conhecimentos, experiências 

de vida e de mundo, dentro 

do contexto social, cultural 

e político em que vivem. O 

processo de escolarização deve 

ser significativo e condizente 

com a realidade do educando, 

partindo de elementos do seu 

cotidiano e que estes saberes 

adquiridos lhes sejam úteis, 

proporcionado ao mesmo 

enfrentar, conquistar, amenizar 

e superar obstáculos, desafios, 

expectativas de oportunidades. 

A integração Escola-Família deve 

ser refletida constantemente, 

cabendo aos pais a tarefa 

de orientar seus filhos e 

encaminhá-los na vida escolar 

e do educador auto avaliar-se 

constantemente em relação 

à sua postura e metodologia, 

proporcionando experiências 

educacionais significativas de 

cunho qualitativo e servindo-

lhes de espelho com bons 

exemplos.
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Este estudo traz uma 

revisão bibliográfica com o tema 

voltado ao Ensino de Artes e 

a importância do Lúdico no 

processo de aprendizagem. O 

trabalho com as Artes Visuais 

deve respeitar as peculiaridades 

das crianças e o seu nível de 

desenvolvimento, favorecendo 

o seu processo de criação. 

O educador deve intervir 

proporcionando o contato 

com diferentes objetos agindo 

de forma intencional com o 

intuito de enriquecer a ação 

desenvolvida pela criança. 

Partindo do tema proposto, 

o objetivo deste trabalho é 

apresentar e refletir acerca da 

importância da aprendizagem 

lúdica no Ensino de Artes 

na Escola. A criança quando 

envolvida com a Arte e com a 

Ludicidade, cria e percebe os 

objetos simbólicos. A criança 

precisa vivenciar ideias em nível 

simbólico para compreender 

o significado na vida real. 

O pensamento da criança 

evolui a partir de suas ações, 

razão pela qual as atividades 

são tão importantes para o 

desenvolvimento do pensamento 

infantil. Mesmo que conheça 

determinados objetos ou que já 

tenha vivenciado determinadas 

situações, a compreensão das 

experiências fica mais clara 

quando as representam em 

seu universo de faz de conta.

CARLA SIMONE VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA
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INTRODUÇÃO
O tema central deste 

trabalho versará sobre a 

aprendizagem lúdica nas aulas 

de Artes. Dentro desse tema, 

o objetivo deste trabalho é 

apresentar os conceitos e as 

concepções que permeiam o 

ensino de artes e a educação. 

Além destes aspectos esta 

pesquisa irá analisar como 

lúdico na forma de jogos e 

brincadeiras auxiliam o processo 

de ensino e aprendizagem no 

contexto educacional e qual é 

a importância do lúdico nas 

aulas de Artes na Escola.

O professor deve 

estar atento para oferecer as 

crianças diferentes suportes 

e materiais, quando tratar-

se de atividades de desenho 

ou pintura, permitindo que 

a criança consiga expressar-

se, tenha liberdade nos seus 

gestos e possam trabalhar 

individualmente e em grupos. 

A diversidade de materiais, 

diversidade de objetos e 

suportes variados são de 

fundamental importância para 

que a criança consiga deixar 

as suas marcas, explorando o 

espaço e os recursos. 

A educação em artes 

visuais requer trabalho e 

informação sobre os conteúdos, 

as experiências, os materiais, 

técnicas, etc., para isso é preciso 

que a escola colabore para que 

os seus alunos tenham acesso 

a um conjunto de experiências 

significativas de aprender e 

aprender a criar, utilizando a 

imaginação, a sensibilidade 

e o conhecimento. Os alunos 

devem ser convidados a 

transformar o conhecimento 

em Arte, percebendo as diversas 

formas, as relações entre os 

objetos e elementos, levantando 

hipóteses e possibilidades.

Os jogos e brincadeiras 

são importantes ferramentas 

que auxiliam no processo 

de aprendizagem lúdica na 

Educação Infantil, durante o 

jogo, a criança toma decisões, 

resolve seus conflitos, vence 

desafios, descobre novas 

alternativas e cria novas 

possibilidades, além disso, 

proporcionam a imaginação às 

crianças tornando-as capazes 

de criar situações e lidar 

com dificuldades e medos, 

reproduzindo situações que 

refletem o meio em que vivem. 

Na Educação Infantil, 

o lúdico é vivenciado a todo 

o momento, tanto na hora do 

ensino e aprendizagem como na 

hora reservada somente para 

o brincar, a criança necessita 

de incentivos adequados 

às diferentes situações, de 

atividades que ofereçam o 

brincar e a aprendizagem em 

conjunto, respeitando assim 

suas características individuais.
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ARTE E EDUCAÇÃO
De acordo com Barbosa 

(1991) nas últimas décadas do 

século XX, no Brasil, educadores 

ligados à Arte têm empreendido 

o movimento de resgate de 

sua valorização profissional e 

da valorização da Arte como 

um conhecimento que deve 

estar presente nos currículos 

em todos os níveis de ensino. 

Articulam, assim, diretrizes 

diferentes para a presença 

desse conhecimento na escola. 

Essas diretrizes emergem como 

fruto da luta em defesa da 

presença da Arte no currículo 

e de mudanças conceituais no 

seu ensino. 

Não basta ensinar Arte 

com horário marcado, é necessário 

ensinar interdisciplinarmente 

para provocar a capacidade 

de estabelecer relações, 

assim como é recomendável 

introduzi-la transversalmente 

em todo o currículo provocando 

a imbricação de territórios e a 

multiplicação de interpretações. 

(BARBOSA, 2008, p. 26)

Na sala de aula, o 

tratamento da Arte baseia-se 

em três dimensões: Arte como 

linguagem, como expressão da 

cultura e como conhecimento. 

A Arte como linguagem com o 

propósito de realizar leituras e 

estabelecer sentidos interpretando 

as relações da mensagem 

artística; a Arte como expressão 

da cultura preocupada com a 

influência cultural, observar 

a arte em sua relação com a 

cultura, melhor entendendo as 

obras artísticas; a Arte como 

conhecimento, buscando 

entendê-la como qualquer 

outra área do conhecimento, 

vivenciado e refletido pelas 

crianças.

Segundo as orientações 

curriculares do MEC, a partir 

de 1995, são divididas as 

especificidades do conhecimento 

artístico em quatro modalidades: 

Música, Teatro, Dança e Artes 

visuais. Assim, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais/Artes 

para o Ensino Fundamental, 

Referenciais Curriculares para a 

Educação Infantil e Parâmetros 

Curriculares para o Ensino 

Médio trataram de explicitar 

os conteúdos de música, artes 

cênicas, artes visuais e dança e 

suas metodologias específicas. 

O ensino de Artes, por 

muitas vezes é visto como um 

passatempo ou uma mera 

atividade de desenhar ou 

pintar, descontextualizadas 

de aprendizado, outra prática 

equivocada é considerar o 

trabalho com Artes como 

simples ilustrações de datas 

comemorativas ou temas 

específicos não deixando lugar 

para a criação e criatividade 

das crianças. Nessa situação, é 

comum que os adultos façam 

grande parte do trabalho, uma 

vez que não consideram que 

a criança tem competência 

para elaborar um produto 

adequado.

Segundo o Referencial 

Curricular para a Educação 

Infantil (1998) o professor deve 

utilizá-lo como um procedimento 

de atividades lúdicas para 

crianças de 0 à 6 anos. Segundo 

esse documento, o professor 
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em sua prática deve garantir 

uma série de elementos que 

possibilite o desenvolvimento 

da criança, favorecendo ao 

conhecimento e a compreensão 

das mais variadas produções 

com a manipulação de vários 

materiais, nesse processo, as 

opiniões das crianças devem 

ser ouvidas e respeitadas.

As Artes Visuais 

expressam, comunicam e 

atribuem sentido a sensações, 

sentimentos, pensamentos 

e realidade por meio da 

organização de linhas, formas, 

pontos, tanto bidimensional 

como tridimensional, além de 

volume, espaço, cor e luz na 

pintura, no desenho, na escultura, 

na gravura, na arquitetura, 

nos brinquedos, bordados, 

entalhes etc. O movimento, o 

equilíbrio, o ritmo, a harmonia, 

o contraste, a continuidade, a 

proximidade e a semelhança são 

atributos da criação artística. A 

integração entre os aspectos 

sensíveis, afetivos, intuitivos, 

estéticos e cognitivos, assim 

como a promoção de interação 

e comunicação social, conferem 

caráter significativo às Artes 

Visuais. (BRASIL, 1998, p.85)

O educador deve 

conduzir o processo educativo 

dando significado aquilo que 

a criança aprende, incluir a 

Arte no currículo escolar, não 

é suficiente para a garantia 

de aprendizado, a Arte deve 

estar integrada as demais 

áreas do conhecimento e 

tornar possível que a criança 

aprenda e compreenda o seu 

conteúdo de forma relevante 

e significativa.

A Arte na educação 

infantil pode ser vista de 

diferentes pontos de vista, para 

a criança a arte é uma forma 

de expressão que é capaz de 

utilizar o lúdico e o imaginário 

como fontes de inspiração e 

o professor deve estar atento 

para fornecer os elementos 

e as condições necessárias 

para auxiliar as crianças em 

suas criações, realizando as 

intervenções necessárias.

Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para Educação 

Infantil – RCNEI (1998) as 

pesquisas desenvolvidas a partir 

do início do século em vários 

campos das ciências humanas 

trouxeram dados importantes 

sobre o desenvolvimento da 

criança, sobre o seu processo 

criador e sobre as artes das 

várias culturas. Na confluência 

da antropologia, da filosofia, da 

psicologia, da psicanálise, da 

crítica de arte, da psicopedagogia 

e das tendências estéticas da 

modernidade, surgiram autores 

que formularam os princípios 

inovadores para o ensino das 

artes, da música, do teatro e 

da dança. 

Tais princípios 

reconheciam a arte da criança 

como manifestação espontânea: 

valorizavam a livre expressão 

e a sensibilização para o 

experimento artístico como 

orientações que visavam ao 

desenvolvimento do potencial 

criador, ou seja, as propostas 

eram centradas nas questões 

do desenvolvimento da criança.

As histórias, as imagens 

significativas ou os fatos do 

cotidiano podem ampliar a 

possibilidade de as crianças 

escolherem temas para 

trabalhar expressivamente. 
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Tais intervenções educativas 

devem ser feitas com o objetivo 

de ampliar o repertório e a 

linguagem pessoal das crianças 

e enriquecer seus trabalhos.

A intervenção do professor, 

os temas abordados e a maneira 

como é desenvolvido o trabalho 

com as Artes Visuais podem 

ser um recurso interessante 

desde que sejam observados 

seus objetivos e função no 

desenvolvimento do percurso 

de criação pessoal da criança. É 

preciso, no entanto, ter atenção 

quanto a programação de 

atividades para as crianças para 

que ela seja capaz de criar e 

partir de suas próprias ideias, 

estimulando o pensamento e 

a imaginação.

O LÚDICO E O ENSINO DE ARTES 
A palavra lúdico é 

apresentada em diversas 

culturas como algo que se liga 

ao jogo, brinquedo, a diversão, 

contudo, sua definição é 

transcendental. São notórias 

as relações entre o jogo e arte 

presentes em nosso cotidiano e 

aprofundados na necessidade 

de comunicação. 

Na criação cultural o 

espaço lúdico abre espaço 

para possibilidades de criação, 

diálogo, interatividade com o 

objeto e com outros indivíduos, 

não se limitando apenas aos 

aspectos técnicos, complicados, 

porém, simples e profundo. Na 

busca por uma arte denominada 

conhecimento outrora atividade 

com significado é essencial 

que sua fundamentação 

seja embasada na práxis, no 

momento vivido, interligado o 

eu-outro, fantasia e realidade.

Para efetivação do 

desenvolvimento no sentido 

global é fundamental 

práticas inovadoras, políticas 

desenvolvimento democráticas 

no ponto de vista da Arte mais 

próxima do povo; é necessário 

constituir um sujeito que consiga 

perceber o desenvolvimento 

e a Arte como meio de novas 

possibilidades de aprendizagem 

com sentido e significado para 

sua vida e das gerações futuras. 

Segundo Santos (2006) 

a aprendizagem, quando é 

significativa para o aprendiz, 

possui um grande valor e o 

trabalho com as artes plásticas, 

baseado nos aspectos lúdicos, 

cria sentido e significado para o 

aprendizado, pois conforme o 

autor, os jogos estão centrados 

na mesma busca do novo, do 

simbolizar, do imaginar e do 

criar.

A Educação Infantil 

baseada na Arte-educação e 

na ludicidade, contribui para 

desfazer/desconstruir uma 

espécie de mito que habita 

no imaginário coletivo acerca 

do trabalho com crianças 

pequenas. Nesse mito, é como 

se tudo que se relaciona às 

crianças fosse mágico, lindo, 

doce, colorido; um trabalho no 

qual qualquer pessoa, mesmo 

sem formação especializada, 

pode vir a ensinar. Mas não 

é bem assim. Há trabalho 

efetivo na Educação Infantil, 

há desafios, necessidade de 

estudos especializados, de 
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reivindicar, necessidades de 

recursos de ordem humana 

e de estrutura física para que 

possamos desempenhar um 

trabalho de qualidade, isto é, 

um trabalho em que a criança 

possa ser o objeto central dos 

nossos esforços. Nesse sentido, 

o papel do professor precisa 

estar definido e delimitado. 

(PEREIRA, 2009, p.13)

O jogo na educação se 

torna um recurso pedagógico a 

medida que envolve a criança e 

torna a atividade mais prazerosa 

e interessante, estimulando o 

pensamento e contribuindo 

nas relações de aprendizagem 

e no desenvolvimento dos 

aspectos cognitivo, afetivo e 

motor.

A criança quando 

envolvida com a arte e com a 

ludicidade, cria e percebe os 

objetos simbólicos. A criança 

precisa vivenciar ideias em nível 

simbólico para compreender 

o significado na vida real. 

O pensamento da criança 

evolui a partir de suas ações, 

razão pela qual as atividades 

são tão importantes para o 

desenvolvimento do pensamento 

infantil. Mesmo que conheça 

determinados objetos ou que já 

tenha vivenciado determinadas 

situações, a compreensão das 

experiências fica mais clara 

quando as representam em 

seu universo de faz de conta.

Segundo Ramos 

(2011) as atividades lúdicas 

possibilitam fomentar a 

formação do autoconceito 

positivo; o desenvolvimento 

integral da criança já que, 

com tais atividades, a criança 

se desenvolve afetivamente, 

convive socialmente e opera 

mentalmente; brincar ajuda as 

crianças no seu desenvolvimento 

físico, afetivo, intelectual e 

social, pois, com as atividades 

lúdicas, as crianças formam 

conceitos, relacionam ideias, 

estabelecem relações lógicas, 

desenvolvem a expressão 

oral e corporal, reforçam 

habilidades sociais, reduzem 

a agressividade, integram-se 

na sociedade e constroem seu 

próprio conhecimento.

Com base nas ideias de 

Iavelberg (2003) a participação 

na vida cultural depende da 

capacidade de desfrutar das 

criações artísticas e estéticas, 

cabendo à escola garantir a 

educação em arte parra que 

seu estudo não fique reduzido 

apenas à experiência cotidiana. 

Aprender arte envolve a ação em 

distintos eixos de aprendizagem: 

fazer, apreciar e refletir sobre 

a produção social e histórica 

da arte, contextualizando 

os objetos artísticos e seus 

conteúdos. 

 Segundo Ferraz 

e Fuzari (1993), no âmbito 

artístico, a comunicação 

cultural pode efetivar uma 

difusão de imagens e sons por 

meio de revistas, exposições, 

vídeos e computadores. A 

interação social da criança está 

relacionada a todos os meios 

de comunicação. A utilização de 

recursos informatizados pode vir 

a potencializar a aprendizagem, 

pois possibilita uma estruturação 

de interatividade entre a criança 

e o educador, atendendo de 

várias maneiras os interesses 

individuais e coletivos tanto do 

professor quanto da criança.

Segundo as Orientações 

Curriculares (2007) todas as formas 
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de brincadeira aprendidas pelas 

crianças são enriquecidas com 

o trabalho feito no conjunto das 

experiências por elas vividas 

nas outras dimensões, como: a 

linguagem verbal e a contagem 

de histórias, a dimensão das 

linguagens artísticas e também 

dos saberes que a criança vai 

construindo no momento em 

que pensa o mundo social e 

o da natureza, e a dimensão 

do conhecimento de medidas, 

proporções, quantidades.

Segundo Almeida 

(1998) a brincadeira além de 

contribuir e influenciar na 

formação da criança integra-

se ao mais alto espírito de 

uma prática democrática pois 

investe em uma produção 

séria do conhecimento, sua 

prática promove a interação 

social, tendo em vista o forte 

compromisso de transformação 

e modificação do meio.

Assim o lúdico na 

Arte transcende não apenas 

em brincar, jogar, possibilita 

desenvolvimento pleno das 

produções significativas para a 

aprendizagem benéfica e liberta 

dos indivíduos, entretanto cabe 

aos mediadores educacionais 

propiciar além de todo aparato 

tecnológico, recriar perspectivas 

estéticas do lúdico, realizando 

releituras da verídica práxis 

social em outros segmentos 

do sentir e pensar.

Empregar o lúdico na 

Arte como algo banalizado 

de elemento terapêutico, 

preenchimento de tempo 

ocioso é arriscado, pois o 

lúdico na Arte fomenta novos 

caminhos estratégicos para o 

ensino da Arte com apreensão 

de conteúdos, atividades, 

temáticas mais prazerosas e 

significativas para indivíduo. 

As relações entre a 

arte e o lúdico permeiam pelo 

privilégio que ambos dão a 

criatividade e a imaginação, em 

todas as atividades artísticas 

desempenhamos todas as 

nossas potencialidades criativas 

e imaginativas o mesmo acontece 

nas atividades lúdicas. Tanto a 

arte quanto o lúdico possibilita 

ao educando estabelecer novas 

regras, criar novos caminhos 

e desvelar novas ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término desta 

pesquisa foi possível evidenciar 

que o educador deve conduzir 

o processo educativo dando 

significado aquilo que a criança 

aprende, incluir a Arte no currículo 

escolar, não é suficiente para 

a garantia de aprendizado, a 

Arte deve estar integrada as 

demais áreas do conhecimento 

e tornar possível que a criança 

aprenda e compreenda o seu 

conteúdo de forma relevante 

e significativa.

Esta pesquisa evidenciou 

que o ensino de Artes não pode 

ser considerado como uma 

mera atividade de desenhar ou 

pintar, descontextualizadas de 

aprendizado e nem deve ser 

considerado o trabalho com Artes 

como simples ilustrações de 

datas comemorativas ou temas 

específicos não deixando lugar 

para a criação e criatividade 

das crianças. 

Concluindo, a educação 
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em artes visuais requer trabalho 

e informação sobre os conteúdos, 

as experiências, os materiais 

e os outros elementos, para 

isso é preciso que a escola 

colabore para que os seus 

alunos tenham acesso a um 

conjunto de experiências 

significativas de aprender e 

aprender a criar, utilizando a 

imaginação, a sensibilidade e 

o conhecimento. 

As relações entre a 

arte e o lúdico permeiam pelo 

privilégio que ambos dão a 

criatividade e a imaginação, em 

todas as atividades artísticas 

desempenhamos todas as 

nossas potencialidades criativas 

e imaginativas o mesmo acontece 

nas atividades lúdicas. Tanto a 

arte quanto o lúdico possibilita 

ao educando estabelecer novas 

regras, criar novos caminhos 

e desvelar novas ações. 

De acordo com esta 

pesquisa temos que a criança 

quando envolvida com a arte 

e com a ludicidade, cria e 

percebe os objetos simbólicos. 

A criança precisa vivenciar 

ideias em nível simbólico para 

compreender o significado 

na vida real. O pensamento 

da criança evolui a partir de 

suas ações, razão pela qual as 

atividades são tão importantes 

para o desenvolvimento do 

pensamento infantil. Mesmo 

que conheça determinados 

objetos ou que já tenha 

vivenciado determinadas 

situações, a compreensão das 

experiências fica mais clara 

quando as representam em 

seu universo de faz de conta. 
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 O presente artigo irá 

verificar alguns conceitos para 

que se possam identificar os 

principais pontos da gestão 

democrática, para que assim 

seja colocada a prova à 

eficácia deste tipo de gestão 

dentro das escolas da PMSP. 

O mesmo foi executado por 

meio de pesquisa bibliográfica 

de diversos autores que se 

referem ao tema abordado. 

Após a conceituação de alguns 

termos durante os capítulos 

poderá ser verificada a eficácia 

da gestão democrática e da 

autonomia, além de analisar 

leis como a LDB, que deram 

base para a construção da 

gestão no ambiente escolar.
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INTRODUÇÃO
Muitas vezes a gestão 

democrática é vista como 

um grande empecilho a ser 

encarado pelos gestores da 

maior parte da rede, tanto 

municipal, quanto na rede 

particular, pois para muitos, 

fazer uma gestão democrática 

significa abrir mão do “poder” 

que eles detêm com o cargo 

que ocupam. 

Porém, quando a 

gestão é feita em conjunto, 

tudo parece muito mais fácil, 

porque os “problemas” são 

divididos, e as soluções são 

buscadas por um numero 

maior de participantes, ou seja, 

a comunidade escolar toda 

deve participar da gestão da 

unidade de forma a adequar 

os interesses de todos. 

Mas afinal para que 

eu deveria ter uma gestão 

democrática dentro da minha 

escola? É simples, segundo a 

gestão democrática podemos 

construir o papel social da 

escola por meio do PPP (projeto 

Político Pedagógico), além do 

conselho de classe, onde fará 

com que todos que compõem 

a unidade escolar possa se 

fazer presente e poder opinar 

quanto ao andamento dos 

casos na escola.

Com isso, os assuntos 

da escola passam a ser do todo, 

e não somente do diretor ou 

gestor em questão. Tudo é 

partilhado, como num organismo 

vivo, cada um passa a ter a 

sua importância, porem isso 

não deixa que o gestor seja o 

principal corpo desta história, 

pois é ele que deverá mediar, 

pois é conhecedor da parte 

burocrática do sistema.

Isto tudo fica claro 

quando utilizamos a pesquisa 

bibliográfica e podemos 

confrontar vários escritores, 

e assim verificar que a gestão 

democrática quando feita de 

forma correta é a principal 

ferramenta de um diretor.

Assim, a Gestão 

Democrática é uma forma de 

gerir de forma participativa do 

seu todo, pois assim consegue-

se ter a participação da grande 

maioria, pois uma gestão 

democrática deverá ter todos 

os segmentos presentes como 

professores, funcionários em 

geral, pais e alunos.

A gestão democrática 

na escola surgiu politicamente 

com a Constituição Federal de 

1988, digo politicamente pois 

em muitas unidades escolares 

ainda não há o efetivo exercício 

do mesmo, e logo após com 

a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a famosa LDB de 

1996, onde forma fixadas as 

normas e execuções quanto 

a gestão democrática dentro 

das unidades escolares.

Para que a Gestão Escolar 

realmente ocorra dentro das 

escolas é necessário que haja 

o que os estudiosos chamam 

de elementos básicos que são 

o PPP e o conselho escolar.

É por meio da gestão 

democrática que tudo que 

ocorre na escola passa a ser 

problemas de todos, ou seja, 

tudo que acontece dentro da 

escola deve ser tratado com 

todos: pais, alunos, funcionários, 

professores e trio gestor (direção, 
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coordenação e supervisão).

Apesar de termos 

a legislação como apoio a 

execução de uma gestão 

escolar democrática, sabemos 

que muitas escolas ainda não 

a desempenham por concreto, 

pois infelizmente ainda muitos 

pais se recusam a participar dos 

conselhos de classe, achando 

ser uma perca de tempo. 

Participar de uma escola 

com uma gestão democrática 

ativa é saber que estamos 

contribuindo na formação de 

cidadãos atuantes, responsáveis 

e participativos.

A LDB E A GESTÃO DEMOCRÁTICA
A Lei de Diretrizes e Bases 

(Lei 9394/96)  é a lei orgânica 

que rege a educação brasileira, 

é ela que ira dar as diretrizes 

e as bases da organização do 

sistema educacional. A primeira 

Lei de Diretrizes e Bases foi 

criada em 1961, porém uma 

nova versão foi aprovada em 

1971 e uma terceira, ainda 

vigente no Brasil, foi sancionada 

em 1996.

A LDB, em seus artigos 

14 e 15, apresentam as seguintes 

determinações, no tocante à 

gestão democrática:

Art. 14 – Os sistemas 

de ensino definirão as normas 

da gestão democrática do 

ensino público na educação 

básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios:

I. Participação dos 

profissionais da educação 

na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;

II. Participação das 

comunidades escolar e local 

em conselhos escolares ou 

equivalentes.

Art. 15 – Os sistemas 

de ensino assegurarão às 

unidades escolares públicas 

de educação básica que os 

integram progressivos graus 

de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão 

financeira, observadas as 

normas de direito financeiro 

público.

Estes artigos da LDB, 

acima citados, dispõem que 

a “gestão democrática do 

ensino público na educação 

básica aos sistemas de ensino, 

oferece ampla autonomia 

às unidades federadas para 

definirem em sintonia com 

suas especificidades formas de 

operacionalização da gestão, com 

a participação dos profissionais 

da educação envolvidos e de 

toda a comunidade escolar e 

local” (VIEIRA, 2005).

Mediante os artigos 14 

da LDB e 22 do PNE indicam 

que os sistemas de ensino 

definirão as normas da 

gestão democrática do ensino 

público na educação básica 

obedecendo aos princípios da 

participação dos profissionais 

da educação na elaboração 

do projeto pedagógico da 

escola e a participação das 

comunidades escolares e locais 

em conselhos escolares. Assim, 

podemos verificar que a gestão 

democrática só possui leis 

para a rede publica, deixando 

de lado a rede particular de 

ensino. Isso prova que a lei 
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nem sempre é para todos, 

porem o único prejudicado 

neste momento são as escolas 

particulares. 

Sabemos muito bem que 

não adianta somente existir a 

lei, ela deve ser aplicada para 

que assim seja colocada em 

pratica.

Segundo Hamze (2015):

Na Gestão democrática 

deve haver compreensão da 

administração escolar como 

atividade meio e reunião 

de esforços coletivos para o 

implemento dos fins da educação, 

assim como a compreensão e 

aceitação do princípio de que 

a educação é um processo de 

emancipação humana; que o 

Plano Político pedagógico (PPP) 

deve ser elaborado através 

de construção coletiva e que 

além da formação deve haver 

o fortalecimento do Conselho 

Escolar. 

Para que a gestão 

democrática ocorra é necessário 

que haja a participação social 

no planejamento e elaboração 

das políticas internas, alem de 

auxiliar na tomada de decisões, 

na escolha e uso dos recursos, 

alem de colocar prioridades 

na aquisição de bens.

Alem de tudo isso, a 

gestão democrática deve priorizar 

o ingresso e a permanência do 

aluno na escola, assim como a 

garantia da qualidade social da 

educação. Assim, e obrigação 

de todos zelarem pela unidade 

escolar.

O PAPEL DO DIRETOR NA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA

Quem pensa que tarefa 

de diretor é fácil está enganado, 

pois seu trabalho vai alem da 

assinatura de papeis e atos 

burocráticos. Ao contrário, o 

diretor é o gestor da escola, 

é ele que pensa e entremeia 

tudo o que ocorre na escola.  

É o diretor que tem o papel 

de mediar os assuntos e as 

discussões, sempre ponderando 

o burocrático com as opiniões 

dos demais que compõem a 

comunidade escolar.

As atitudes, os 

conhecimentos, o desenvolvimento 

de habilidades e competências 

na formação do gestor da 

educação são tão importantes 

quanto a prática de ensino em 

sala de aula. No entanto, de 

nada valem estes atributos 

se o gestor não se preocupar 

com o processo de ensino/

aprendizagem na sua escola. Os 

gestores devem também possuir 

habilidades para diagnosticar e 

propor soluções assertivas às 

causas geradoras de conflitos 

nas equipes de trabalho, ter 

habilidades e competências 

para a escolha de ferramentas 

e técnicas que possibilitem 

a melhor administração do 

tempo, promovendo ganhos 

de qualidade e melhorando a 

produtividade profissional. O 

Gestor deve estar ciente que a 

qualidade da escola é global, 

devido à interação dos indivíduos 

e grupos que influenciam o seu 

funcionamento. O gestor, que 
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pratica a gestão com liderança 

deve buscar combinar os vários 

estilos como, por exemplo: 

estilo participativo que é uma 

liderança relacional que se 

caracteriza por uma dinâmica 

de relações recíprocas; estilo 

perceptivo/flexível que é uma 

liderança situacional que se 

caracteriza por responder a 

situações específicas; estilo 

participativo/negociador que 

é uma liderança consensual 

que se caracteriza por estar 

voltada a objetivos comuns, 

negociados; e estilo inovador: 

que é uma liderança prospectiva 

que se caracteriza por estar 

direcionada à oportunidade, 

isto é, à visão de futuro. O 

gestor deve saber integrar 

objetivo, ação e resultado, 

assim agrega à sua gestão 

colaboradores empreendedores, 

que procuram o bem comum 

de uma coletividade. (HAMZE, 

2015)

A preocupação em 

proporcionar uma gestão 

democrática na escola surgiu 

com a Constituição Federal de 

1988, e depois com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1996 onde foram 

fixadas as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino, 

assim como vimos no capitulo 

anterior.

O diretor desempenha 

um papel fundamental na 

gestão democrática, pois ele 

pode dificultar ou facilitar a 

implantação de procedimentos 

participativos. 

De acordo com Luck 

(2001):

...Em algumas gestões 

escolares participativa, os 

diretores dedicam uma 

grande parte do tempo na 

capacitação de profissionais, 

no desenvolvimento de um 

sistema de acompanhamento 

escolar e em experiências 

pedagógicas baseadas na 

reflexão-ação.

Atualmente, as escolas 

necessitam de gestores capazes 

de trabalhar e facilitar a resolução 

de problemas em grupo, e para 

que isso ocorra é necessário 

que o gestor saiba ouvir e 

delegar os afazeres. O gestor 

que atua democraticamente 

sabe ouvir e aceitar opiniões 

e com isso ponderar e discutir 

para que haja a melhor saída 

que beneficie a escola.

Para que se tenha, de 

fato, uma gestão democrática 

e com isso participativa, a 

comunidade escolar deve 

estar comprometida com a 

proposta da escola, e para isso 

deve conhecer e participar da 

produção e execução de todos 

os projetos existentes dentro 

da escola. É a comunidade 

escolar que irá apoiar as 

ações do gestor e colaborar 

na administração da escola. 

Conforme Luck (2001), 

os diretores participativos 

baseiam-se no conceito da 

autoridade compartilhada, 

cujo poder é delegado aos 

representantes da comunidade 

escolar e as responsabilidades 

são assumidas por todos.

De acordo com Hamze 

(2015):

O diretor escolar é um 

gestor da dinâmica social, um 

mobilizador e orquestrador 

de atores, um articulador da 
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diversidade para dar-lhe unidade 

e consistência, na construção 

do ambiente educacional e 

promoção segura da formação 

de seus alunos. Atualmente, o 

diretor de escola é chamado 

a admitir seu papel político 

frente aos desafios exigidos 

pelo seu cargo. Além das 

atividades de administrador 

escolar, o diretor exerce a 

atuação da gestão, que abrange 

aspectos filosóficos e políticos. 

Devemos considerar que, esses 

aspectos vêm antes e acima da 

administração. A administração 

é uma das formas da gestão, 

pois compreende as atividades 

de planejamento, organização, 

direção, coordenação e controle. 

As formas mais conhecidas de 

gestão são: administração, co-

gestão e auto-gestão. Gestão 

democrática é o resultado de um 

processo pedagógico coletivo 

que envolve, o conhecimento 

da legislação e também a 

implantação e consolidação de 

mecanismos de participação tais 

como conselho ou colegiado 

escolar e grêmios estudantis, 

que contribuem de maneira 

eminente para a autonomia da 

escola. A dimensão sócio-política 

da escola torna-se mais exigente 

e complexa e exige parceria e 

corresponsabilidade na sua 

gestão. A responsabilidade sócio-

política da escola, não dispensa 

seus agentes sociais inseridos 

na comunidade escolar, nem 

o governo, nem a sociedade 

de lutar pela universalização 

da educação de qualidade e 

excelência. 

Ao falarmos em gestão 

democrática estamos propondo 

uma educação com um relevante 

valor social, ou seja, uma escola 

construída a partir de uma ação 

coletiva, cujo objetivo maior é 

formar cidadãos responsáveis 

e honestos.

Mais do que um 

administrador que cuida da parte 

burocrática como orçamentos, 

calendários, vagas entre outros, 

quem dirige a escola precisa 

ser um educador, precisa 

conhecer a fundo a educação 

e seus princípios, pois serão 

esses que irão nortear suas 

atitudes. É conhecendo o 

movimento da unidade escolar 

que o gestor irá se tornar um 

líder, um líder que sabe ouvir e 

que sabe ajudar e ser ajudado 

nos momentos certos.

GESTÃO DEMOCRÁTICA X AUTONOMIA
Vamos explanar um 

pouco sobre este tema.

Segundo Azanha (1995, 

p. 130 – 133):

A palavra autonomia 

só começa a ganhar conteúdo 

na educação a partir dos anos 

oitenta. Até então raramente  

se falava em autonomia e, 

quando esta aparecia em textos 

legais (ou não), estava ligada  

à prática docente em sala de 

aula. Ou seja, a liberdade de 

escolha sobre métodos de 

ensino a serem utilizados, livros 

didáticos, enfim, autonomia 

estritamente pedagógica.

Em 1932, por exemplo, 

no “Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova” a palavra 



147OUTUBRO | 2017

autonomia aparece por duas ou 

três vezes sem estar relacionado 

a escola. Em 1933, o termo 

autonomia aparece uma única 

vez no Código da Educação do 

Estado de São Paulo (Decreto 

5884 de 21/4/33) em meio aos 

seus 992 artigos. 

Segundo alguns autores, 

somente a partir de meados 

da década de oitenta é que a 

discussão sobre a autonomia 

dentro das escolas, tanto 

pedagógica, administrativa 

quanto financeira, projeto 

pedagógico e regimento 

tornou-se mais consistente, 

porem ainda está longe de ser 

concretizada. Tudo isso está 

relacionado com o momento 

político que a sociedade 

atravessava, principalmente pelo 

fim da Ditadura militar e início 

da chamada Nova República. 

Os princípios fundamentais 

de um governo democrático 

estavam em alta.

Até bem pouco tempo, 

o modelo de direção da escola, 

era o de diretor submisso aos 

órgãos centrais, e seu papel 

se restringia a de guardião e 

administrador de determinações 

estabelecidas pelas instâncias 

superiores. A intensificação sobre 

a autonomia da escola se deu 

a partir da década de oitenta, 

quando tomaram posse os 

primeiros governadores eleitos 

pelo voto direto. O debate sobre 

a autonomia da escola toma 

corpo e possibilita modificação 

na terminologia e avaliação da 

atuação administrativa, que 

passa a ser denominada como 

gestão e, mais particularmente, 

gestão democrática. Com o 

Parecer CEE 67/98, temos: ... 

A autonomia da escola não 

deve ser um discurso vazio. 

Define-se em função de 

prioridades, visa reverter a 

baixa produtividade do ensino 

e deve estar comprometida 

com a meta da redução da 

repetência e com a melhoria da 

qualidade do ensino.(HAMZE, 

2015)

Fica claro que a gestão 

democrática deve sempre 

andar de mãos dadas com 

a autonomia, pois sem ela a 

gestão não ocorre porem tem 

que se respeitar a autonomia 

daqueles que fazem parte da 

Unidade Escolar, para que 

assim haja democracia quanto 

aos assuntos discutidos e 

executados.

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA PRÁTICA
A prática da gestão 

escolar brasileira teve como 

base o modelo administrativo 

classista, ou seja, a administração 

básica de qualquer grupo, 

seguindo o modelo tradicional 

do taylorismo e do fordismo, 

onde os gestores centralizavam 

as decisões sobre o trabalho 

e o trabalhador sob práticas 

autoritárias. 

Por um longo período, foi 

difícil de implementar a gestão 

democrática dentro das escola 

publicas, pois a visão do “eu 

mando, e você obedece” ainda 

era muito grande. Porém com 

o passar do tempo e analise do 
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sistema educacional, procurou 

uma maior participação da 

comunidade escolar dentro 

da administração da unidade 

escolar, e para isso esse tipo 

de postura autoritário teve 

que declinar e dar espaço a 

democracia.

No começo foi difícil de 

alcançar a gestão democrática, 

pois foi preciso fazer com que 

todos se esforçassem para 

que a escola se tornasse um 

ambiente democrático e justo 

com todos. Para isso tiveram que 

definir objetivos pedagógicos 

a serem alcançados durante 

cada ano letivo, devendo 

esse ser discutido com toda 

a comunidade que compõem 

a escola como pais, alunos, 

professores, trio gestor e 

funcionários em geral.

Infelizmente o que 

ocorre é que em muitas escolas, 

a gestão democrática só ocorre 

no papel, ou seja, não tem a 

efetiva participação de todos 

nas escolhas e administração da 

unidade escolar. Isso prejudica 

e muita a escola, pois o poder 

fica centrado somente na mão 

de uma única pessoa, e assim 

não é possível fazer com que 

todos conheçam e participem 

da vida da escola.

Para que as escolas 

públicas melhorem e seja 

realmente tenham condição de 

construir cidadãos conscientes 

e honestos, a escola deve 

praticar a gestão democrática, 

para que assim possa colocar 

em pratica o perfil do cidadão 

que tem o direito de opinar e 

decidir de forma democrática 

o melhor caminho para que 

a escola alcance os objetivos 

esperados e já discutidos.

 A concepção democrático-

participativa se adapta na 

relação existente entre setores 

da escola, pois estes devem 

conversar entre si, para que 

assim os objetivos se tornem 

comuns e não somente relativos 

a um determinado setor da 

unidade. 

Para que a escola 

tenha objetivos estes devem 

ser traçados com todos que 

compõem a escola, para 

que os objetivos não sejam 

propriamente de uma pessoa, 

e sim de todos que se fazem 

presentes dentro da escola. 

Quando criamos objetivos, 

criamos responsabilidades 

que estão embutidas para 

a realização e alcance dos 

objetivos traçados.

A gestão escolar 

democrática tem como 

característica principal a relação 

humana, pois será a partir dessa 

relação que as discussões e 

planejamentos irão ocorrer 

de forma homogênea.

Os objetivos sociopolíticos 

da ação dos educadores 

voltados para as lutas  pela  

transformação  social  e  da  ação  

da  própria  escola  de promover 

a apropriação do saber para 

a instrumentação científica e 

cultural  da  população,  é  possível  

não  só  resistir  às  formas 

conservadoras de organização 

e gestão como também adotar 

formas alternativas, criativas, 

que contribuam para uma 

escola democrática a serviço  

da  formação  de  cidadãos  

críticos  e  participativos  e  da 

transformação  das  relações  

sociais  presentes.  (LIBÂNEO, 

2006, p.328)
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O esforço de todos os 

envolvidos dentro da escola 

é que coloca em pratica a 

participação coletiva, isso é 

fundamental para efetivação 

de um ambiente democrático 

na escola. 

Se a escola tem como 

objetivo maior formar cidadãos 

honestos e críticos, a mesma 

tem por obrigação de ter um 

ambiente que proporcione 

isso, e para que isso ocorra 

é necessário que haja um 

ambiente democrático.

Valores como inclusão, 

justiça, participação e diálogo 

são próprios da democracia, e 

devem ser presentes na gestão 

democrática.

Quando se age de 

forma democrática, estamos 

valorizando a diversidade 

existente dentro do ambiente 

escolar.

Assim, para que se possa 

praticar a gestão democrática, 

é necessário um ambiente 

saudável, onde o convívio seja 

harmonioso e haja respeito 

entre todos que convivem na 

Unidade Escolar.

INSTRUMENTOS DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA

Instrumentos são meios 

que encontramos para facilitar 

ou viabilizar algo; Com relação 

aos instrumentos da gestão 

escolar dentro de parâmetros 

democráticos destaca-se a 

constituição do Conselho 

Escolar e elaboração do Projeto 

Político Pedagógico (PPP). A 

seguir iremos analisar e discutir 

sobre esses instrumentos, 

entendendo que sem esses 

instrumentos sendo colocados 

em pratica não há a gestão 

democrática.

CONSELHO ESCOLAR
A participação das 

famílias na educação formal 

de seus filhos pode ir muito 

além do acompanhamento 

de boletins, participação de 

reuniões de pais e mestres e 

de conversas com professores. 

O envolvimento direto desses 

pais no cotidiano escolar, 

tanto pedagógico quanto 

administrativo é de vital 

importância para a melhoria 

da educação, educação esta 

que corresponde a unidade 

em que estiver atuando. Para 

que isso ocorra, a participação 

no conselho escolar é de suma 

importância, pois serão nestes 

momentos de encontro e reunião 

que serão tratados assuntos 

de todos os gêneros que 

correspondem ao andamento 

da escola.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)
O Projeto Político 

Pedagógico (PPP) se caracteriza 

“como um dos principais 

instrumentos para a organização 

do trabalho e das atividades 

da escola e, particularmente, 

para a definição de sua própria 

organização pedagógica” 

(Dourado, 2003, p.56).

A elaboração do PPP é 

algo imprescindível dentro de 

qualquer escola, principalmente 

aquela que busca uma gestão 

escolar democrática, pois é 

a partir da elaboração desse 

projeto que as propostas e 

ações nele inseridas serão 

executadas e avaliadas com 

a finalidade de alcançar os 

objetivos a que se propõe.

Na prefeitura de São 

Paulo o PPP é visto como o 

principal instrumento dentro 

da unidade escolar, pois é ele 

que ira caracterizar a unidade 

em questão. Cada Unidade 

deve ter seu próprio PPP, pois 

este é único visando que cada 

comunidade também é.

Vale salientar que:

(...) faz parte da história 

de luta dos trabalhadores em 

educação e movimentos sociais 

organizados em defesa de um 

projeto de educação pública de 

qualidade, social e democrática. 

Em diferentes momentos, 

tais lutas se levantaram para 

garantir maior participação dos 

trabalhadores em educação 

nos destinos da escola, no 

fortalecimento dos conselhos 

escolares, na definição do 

Projeto Político Pedagógico, na 

defesa da eleição de diretores, 

da autonomia escolar e de 

um crescente financiamento 

(Dourado, 2003, p.48-52).

A participação de toda 

comunidade escolar na elaboração 

de projetos pedagógicos que 

a escola pretenda executar 

começa a partir do momento 

em que acontecem reuniões, 

encontros na própria escola. 

Convocar a comunidade escolar 

para expor as ideias, técnicas e 

praticas pretendida representa 

a verdadeira atuação da gestão 

democrática. Se não houver 

essa participação constante 

de toda a comunidade escolar, 

não haverá a democracia 

que tanto almejamos. É no 

momento que convocamos 

a comunidade escolar, que 

demonstramos o interesse de 

ouvir todas as partes e assim 

poder de forma democrática 

discutir e encontrar o melhor 

para a escola e todos que a 

compõem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo 

mostrou que não há um único 

modelo de gestão democrática 

a ser adotado ou aplicado, nem 

uma maneira certa ou errada 

de dirigir uma escola, porque 

os interesses são distintos, 

dependendo da comunidade 

local das suas perspectivas e 

dos interesses dos envolvidos, 

porem os elementos para que 

ocorram são sempre os mesmo: 
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conselho escolar e PPP.

O gestor escolar deve 

criar meios para solucionar os 

impedimentos entre a teoria 

e a prática, repensando a sua 

maneira de administrar, se 

questionando quanto às tomadas 

de decisões, se estas estão 

atendendo as necessidades da 

comunidade, partindo dele a 

atitude de trabalho cooperativo 

ou coletivo, respeitando as 

opiniões dos participantes do 

processo educativo.

Entretanto as atribuições 

da gestão escolar estão entre 

governo e escola.  Conteúdo 

das metas, superação da  

heterogeneidade social, 

compartilharem e distribuir as 

responsabilidades, são aspectos 

fundamentais para consolidar 

a gestão democrática de um 

sistema educativo articulado 

entre a política educativa e sua 

concretização. No cotidiano 

escolar o gestor deve priorizar a 

pluralidade quanto à organização 

escolar, proporcionando um 

processo de inovação. As 

questões pedagógicas passam 

a fazer parte da gestão escolar 

e as questões administrativas 

são programadas a partir 

delas. Gestão democrática 

participativa é caracterizada pela 

forma colegiada de governar. 

Superando o modelo de gestão 

tradicional descentralizando 

o poder. Todavia não restam 

dúvidas que a gestão democrática 

escolar seja fundamental para 

a transformação educativa, 

constituindo em seu interior a 

interação e integrando alunos 

e entorno no processo de 

construção democrática escolar 

por uma sociedade melhor e 

mais valorizada. 

Para que seja realizada 

uma gestão democrática se 

faz essencial o compartilhar 

ideias, não ser individualista, 

trabalhar em conjunto, ouvir 

e delegar sempre priorizando 

um ensino de qualidade 

onde todos os envolvidos no 

processo são responsáveis, em 

minimizar as desigualdades 

sociais. Somente a educação 

pode transformar o indivíduo, 

inseri-lo na sociedade que cada 

vez mais se torna seletiva e 

exigente. 

Ações solidárias, 

recíprocas, participativas 

e coletivas, opondo-se as 

fragmentações e a divisão do 

trabalho. O espaço escolar é 

onde a troca de conhecimento 

se efetua dentro de uma prática 

construtiva da democracia no 

qual a atuação do diretor é a 

de articulador do processo 

organizacional, num contexto 

cheio de diversidades. Repensar 

a escola nesse sentido citado é 

o grande desafio a enfrentar.
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A construção da 

linguagem nesta faixa etária 

se da no convívio social, e 

destacaremos a importância 

da leitura na construção da 

linguagem verbal, e alicerçada 

num posicionamento político 

de emancipação da educação, 

fundamental para erradicar 

progressivamente as práticas 

racistas presentes na sociedade. 

A partir da literatura infantil 

e de práticas de construção 

de imagem afirmativa da 

identidade de afro-brasileiros. 

As crianças entre quatro e cinco 

anos, atendidas na etapa da 

Educação Infantil serão nosso 

ponto de referencia quanto 

ao trabalho de introdução 

da cultura africana e afro-

brasileira segundo a literatura 

infantil.  Também o conceito 

de criança atual como sujeito 

de direitos, capaz de produzir 

conhecimento, inserida num 

contexto histórico cultural. 

Acredita-se que a literatura 

infantil contada mediante os 

temas étnico raciais no ambiente 

escolar traz uma atividade 

insubstituível repleta de expressão, 

fantasia e anseio ajudando a 

criança a lidar com os conflitos 

do cotidiano. Desenvolver a 

ideia multicultural segundo a 

linguagem ajuda a criança na 

aquisição da leitura e da escrita, 

tornado a aprendizagem mais 

significativa. Muitos autores 

destacam-se com uma visão 

que nos ajudará a entender 

as configurações das políticas 

públicas adotadas pelo poder 

público para atender à infância, 

uma vez que esta é considerada 

excluída em todos os sentidos, 

quer seja familiar, moral ou 

econômico, convidando-nos a 

fazer uma reflexão sobre alguns 

aspectos da educação que são 

fundamentais para gerar um 

atendimento de qualidade. É 

necessário que as instituições 

de Educação Infantil possuam 

um bom currículo, que saiba 

respeitar a cultura e o direito 

da infância, que organize os 

espaços, e trabalhe com rotinas 

e projetos.
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Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista (2008); Pós Graduada em Literatura Infantil 
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INTRODUÇÃO
O acervo de literatura 

infantil escolhido para análise 

teve como critério a qualidade 

das publicações e histórico 

dos autores, do editorial 

a apresentação estética 

materializada nas ilustrações.

No processo de reflexão 

e levantamento de dados e a 

necessidade de aprofundar 

conhecimento foi delineando 

a estrutura da bibliografia, 

culminando num dialogo entre 

a prática e a teoria, processo 

esse que também é libertador. 

A partir da literatura 

infantil e de práticas de construção 

de imagem afirmativa da 

identidade de afro-brasileiros.

 As crianças entre quatro 

e cinco anos, atendidas na etapa 

da Educação Infantil serão nosso 

ponto de referencia quanto 

ao trabalho de introdução da 

cultura africana e afro-brasileira 

por meio da literatura infantil.

Utilizaremos como base 

a legislação federal vigente, 

referente aos direitos da 

criança e da implementação 

de praticas antirracistas no 

contexto educacional.

E também o conceito 

de criança atual como sujeito 

de direitos, capaz de produzir 

conhecimento, inserida num 

contexto histórico cultural.

A construção da 

linguagem nesta faixa etária se 

dá segundo o convívio social, 

e destacaremos a importância 

da leitura na construção da 

linguagem verbal, e alicerçada 

num posicionamento político de 

emancipação apor intermédio 

da educação, esta fundamental 

para erradicar progressivamente 

as práticas racistas presentes 

na sociedade.

CONTEXTO SOCIAL
A Educação Infantil 

no Brasil é a primeira etapa 

da educação básica tendo 

como base o desenvolvimento 

pleno da criança, ou seja, o 

desenvolvimento psicológico, 

intelectual, físico e social, 

complementando a ação e 

pareceria da família, escola e 

comunidade. Ressaltando que 

a diversidade está diretamente 

relacionada não apenas aos 

negros ou indígenas, mas a 

qualidade da educação em 

respeito a toda sociedade. 

Num diálogo com as 

questões da sociedade, relação 

esta dialética e indissolúvel.  A 

ampliação da discussão sobre a 

diversidade, multiculturalismo, 

relações étnico-raciais, e 

descolonização do currículo escolar, 

constroem processualmente uma 

resignificação da educação e da 

sociedade, concomitante com 

atuação efetiva do movimento 

negro nas ruas e redes sociais.

Descolonização esta 

que depende da formação dos 

gestores e professores, atuação 

intencional, e desconstrução da 

relação educacional baseada na 

transmissão de conhecimentos, 

consolidando uma perspectiva 

de ressignificação das relações 

sociais e função da educação.
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Quando trabalhamos 

com a faixa etária dos 4 a 5 

anos mediamos a construção 

de uma visão de mundo e de 

conhecimento como elementos 

plurais que visam identificar 

e superar preconceitos que 

estão presentes na sociedade, 

valorizando a singularidade de 

cada individuo e vida humana. 

Como formadores de ideia, 

opinião e reflexão crítica nós 

educadores de Educação Infantil 

devemos e podemos prevenir 

a discriminação.

A criança conhece o 

livro antes mesmo de saber 

lê-lo, da mesma maneira que 

descobre a linguagem antes de 

dominar seu uso. Os diferentes 

códigos – verbais, visuais, 

gráficos – se antecipam a ela. 

Quando a criança 

começa a decifrar a palavra 

escrita, os diferentes materiais 

introduzidos no meio social 

passam a estar ao seu alcance, 

servindo de suporte aos gêneros 

como à literatura, história em 

quadrinhos e o conto. Desde 

muito cedo, a criança começa 

a formar sua leitura de mundo 

conforme as oportunidades 

que lhes são oferecidas tanto 

na família como na escola. 

O currículo na Educação 

Infantil, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (MEC 1998), 

está organizado em princípios 

éticos e estéticos. 

A utilização da arte 

para vivenciar experiências 

educativas é essencial para 

garantir o direito das crianças 

de receber uma educação 

integral que valorize e respeite 

a diversidade humana.

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N° 10.639/03 NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil 

assume caráter fundamental no 

desenvolvimento das crianças, 

e passa a ser encarada como 

direito a partir de 2013, com 

a por meio da Lei nº 12.796, 

de 4 de abril de 2013, que 

torna obrigatória a matrícula 

e oferta da Educação Infantil, 

inserindo-a na Educação Básica.  

Em 2014 é publicado 

o livro “História e cultura 

Africana e Afro-brasileira na 

Educação Infantil” uma parceria 

do Ministério da Educação, 

e da Universidade Federal 

de São Carlos, com objetivo 

de subsidiar o trabalho dos 

professores na implementação 

da lei 10.639/03 na educação 

de crianças pequenas.

  Num cenário que 

entende a criança como sujeito 

de direitos, capaz de produzir 

conhecimento e expressar suas 

linguagens. O processo de 

construção de conhecimento 

nesta etapa da educação básica 

se dá pela exploração do 

espaço, construção de vínculos 

afetivos, que fortaleçam a 

autoestima e possibilidades 

de comunicação e interação 

social. Para que isto se efetive 

faz-se necessário a utilização de 

diferentes linguagens, dentre 

elas as linguagens artísticas.

A arte estabelece 

função essencial nas relações 
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humanas, por se tratar de 

uma experiência integral, 

com uma qualidade estética 

capaz de provocar os sentidos 

e transmitir dados culturais.

Uma elaboração de 

experiências humanas, capaz 

de comunicar, informar, criticar, 

conservar e transformar a 

sociedade. 

A literatura infantil 

apresenta função social 

importante para o diálogo com 

as crianças, entre o lúdico e as 

questões cotidianas, dentre elas 

a aceitação da autoimagem, a 

desconstrução de estereótipos, 

e ampliação do repertório 

cultural.

LITERATURA INFANTIL AFRO-BRASILEIRA
Para tanto vivenciamos 

uma atividade na Educação 

Infantil o “Leituraço”, onde as 

crianças escolhem qual história 

querem ouvir e desfrutam da 

magia do mundo imaginário. 

Ficam conhecendo muito sobre 

outras culturas, seus costumes, 

alimentação, dança religião e 

ficam encantadas com esse 

mundo tão cheio de cores e 

sabores diferentes. Começam 

então a entender a mistura 

da nossa cultura e passam a 

valorizar muito outras etnias.

“Menina bonita de laço 

de fita.”(Machado, Ana Maria, 

ilustrações Claudius. – 7. Ed., 

12. Impr. São Paulo : Ática, 

2005),  permite o trabalho da 

imagem positiva sobre a beleza, 

o cabelo, olhos da menina. 

O livro Minhas Contas 

(Antonio, Luiz; Ilustrações: 

Daniel Kondo. – São Paulo: 

Cosac Naify, 2008).  Traz a 

história de dois amigos que 

não podem brincar por ter 

religiões diferentes. Fala do 

direito a liberdade, pois trata 

com muita alegria e cores do 

Candomblé, a sabedoria dos 

Orixás e que todas as religiões 

precisam ser respeitadas. 

O livro “O Mundo no 

Black Power de Tayó” (Oliveira, 

Kiusam, ilustrado por Taísa 

Borges. – São Paulo: Peirópolis, 

2013), conta a história de uma 

linda menina negra que se 

orgulha da sua pele e dos seus 

olhos negros. Traz uma linda 

mensagem de valorização as 

nossas raízes de forma alegre 

e colorida com essa menina e 

seu cabelo Black Power.

Em uma determinada 

experiência no campo do 

brincar e imaginar uma criança 

relatou que não gostava de 

brincar com uma boneca negra 

que foi disposta na classe 

no baú de brinquedos, disse 

que a boneca era feia, preta 

e que o seu cabelo era ruim, 

outras crianças aproveitaram e 

colocaram os mesmos pontos 

de vista. Segundo relato, o 

educador perguntou às crianças 

que raça e cor eram a dele 

e muitos disseram branco, 

moreno e marrom, isso fez 

necessária a discussão que já 

é presente na EMEI e tornou-

se foco naquele momento 

e em outros durante o ano 

letivo e nos demais campos de 

experiências tendo o cuidado 

para não enaltecer apenas um 

grupo. Neste momento foi 

necessário explicar e buscar 

firmar que o nosso país foi 
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constituído por três matrizes 

que são importantíssimas para 

a formação do povo brasileiro.

O educador relatou 

que explicou as crianças que 

as origens raciais dele são 

africanas e indígenas, conversou 

que a sua cor de pele e negra e 

que todos somos diferentes e 

que devemos ser respeitados 

independentes da sua cor, raça 

e religião, assim como disse a 

Constituição Federal de 1.988 

em seu Art.5º. Outras crianças 

que eram de cor negra na classe 

se identificaram e também 

disseram ser negras.

[...] A igualdade 

“sem distinção de qualquer 

natureza” (art. 5º, caput), ou 

seja, de sexo, raça, trabalho, 

credo religioso e convicções 

políticas, é consectária de 

tratamento igual a situações 

iguais e tratamento desigual a 

situações desiguais. Os fatores 

de discrime continuam como 

fontes de discriminações 

odiosas e, por isso, proibidas 

expressamente (art. 3º, IV). [...]

(BRASIL,1.988)

A partir deste momento, 

culinária, brinquedos e religião 

foram discutidos durante as 

atividades nos campos de 

experiências, mascaras e a boneca 

Abayomi foi confeccionada com 

as crianças e os pais durante 

o ano.

Segundo relato de 

outra educadora, uma criança 

a presenteou com uma boneca 

negra que desconhecíamos a 

sua história e origem, a princípio 

causou estranhamento entre 

os educadores e crianças. Após 

pesquisas foi descoberta a 

história e origem da boneca 

Abayomi. A história das Bonecas 

Abayomi, começou com Lena 

Martins, artesã de São Luiz do 

Maranhão, educadora popular 

e militante do Movimento 

de Mulheres Negras, que 

procurava na arte popular um 

instrumento de conscientização 

e sociabilização. Logo, outras 

mulheres, de várias gerações, 

vindas de vários movimentos 

sociais e culturais, aprenderam 

com ela, juntaram-se e fundaram 

no Rio de Janeiro a Cooperativa 

Abayomi, em dezembro de 

1988.

Somente com as 

experiências e as vivencias das 

crianças, como estas histórias 

podem despertar a percepção 

positiva das diferenças.

A utilização da literatura 

como elemento estimulador da 

reflexão favorece a construção de 

conhecimento da criança, além 

de propiciar ambiente prazeroso 

para o seu desenvolvimento, 

num universo simbólico que 

dialoga diretamente com as 

questões do contexto social da 

criança e é capaz de promover 

reflexões e intervenções diretas 

no comportamento social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola deve assumir o 

compromisso já na elaboração do 

seu Projeto Político Pedagógico, 

de ações e reflexões de forma 

permanente que valorizem as 

diferenças. Os profissionais 

da educação devem garantir 

a formação permanente à 

pesquisa, o estudo e a construção 

de práticas pedagógicas 

promotoras da igualdade 

entre as pessoas. Os cursos 

de formação que contemplam 

a temática étnico-racial vêm a 

encontro para tornar cada vez 

mais concreta a compreensão 

de que os saberes docentes 

devem incluir percepções 

sobre as diferenças culturais e 

raciais dos nossos alunos e os 

caminhos pelos quais se possa 

trabalhar pedagogicamente 

com tais diferenças. Ao ampliar 

nosso conhecimento sobre 

as diferentes culturas, povos 

e história ajudam não só a 

acolher as crianças, mas a 

favorecer a convencia e valorizar 

a diversidade.

A escola não é a única 

instituição respon¬sável 

pela educação das relações 

étnico-raciais, uma vez que o 

processo de se educar ocorre 

também na família, nos grupos 

culturais, nas comunidades, no 

convívio social proporcionado 

pelos meios de comunicação, 

entre outros. É importante 

ressaltar que a escola é um 

ambien¬te privilegiado para a 

promoção de relações étnico-

raciais positivas em virtude da 

marcante diversidade em seu 

interior. 

Assim, vivenciando 

um ambiente educacional 

igualitário na concretude, no 

qual se respeita as diferenças, 

possibilitando a autoestima 

das crianças negras. Portanto 

devemos refletir e construir 

ações comprometidas com 

uma educação para todos.
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Este trabalho procura 

apresentar a importância da 

prontidão para a aprendizagem 

do Sistema Braille, entendendo 

que está prontidão só será 

viável se a família - primeira 

educadora – não prover à 

criança de brinquedos e 

brincadeiras adequados e 

que possibilitassem uma 

aprendizagem significativa e 

prazerosa. O objetivo com esse 

trabalho é conhecer mais sobre 

a preparação para o sistema 

braille, e assim poder auxiliar 

nas escolas que tem educação 

inclusiva com deficientes 

visuais. Para realização desse 

trabalho foi utilizada a pesquisas 

bibliográficas. O estudo mostrou 

que a aceitação da criança 

deficiente no seio da família 

é complexa e desgastante, 

entretanto, atualmente já existem 

instituições que ajudam na 

adaptação da família à criança, 

promovendo assim, uma nova 

visão sobre a deficiência visual. 

É preciso conscientizar a todos 

que o problema não reside na 

cegueira, mas na forma que a 

sociedade percebe, relaciona-

se ou evita se relacionar com 

ela. Por isso, é necessário 

conhecer as peculiaridades e 

potencialidades das pessoas 

com deficiência visual para evitar 

os estereótipos e preconceitos. 

Nestes novos tempos existe 

a urgência de desmistificar 

aquele antigo conceito de 

que a pessoa com deficiência 

visual é coitada, incompleta e 

incapaz, uma vez que a cegueira 

não incapacita a pessoa, mas 

impõe algumas limitações que 

podem ser superadas quando 

a sociedade estiver aberta 

a aceitar a deficiência como 

expressão das diferenças. Para 

que isso ocorra, as propostas 

de facilitar a aprendizagem 

das crianças com deficiência 

visual mediante a utilização 

de brincadeiras pode ser um 

caminho interessante e oportuno 

na construção da identidade 

destas crianças. 

CLAUDIA CILENE OLLAY 
Graduação em Pedagogia pela Faculdade ULBRA (Universidade Luterana do Brasil) (2009);Especialista em 
Pedagogia Empresarial pela faculdade Campos Elíseos(2017); Professora do Ensino Fundamental na Emeb 
Arthur Natalino Deriggi.

Palavras-chave: Deficiente Visual; Aprendizagem; Educação Inclusiva; Braille.

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO 
DEFICIENTE VISUAL

VANESSA DE CÁSSIA FERRARINI DO AMARAL
Graduação em Pedagogia pela Faculdade ULBRA (Universidade Luterana do Brasil) (2009); Especialista em 
Pedagogia Empresarial pela Faculdade FCE (Faculdades Campos Elíseos) (2017); Professor de Ensino Infantil 
Cemei Dr. João Baptista Paino. 



161OUTUBRO | 2017

INTRODUÇÃO
Desde o nascimento 

até a idade de escolarização no 

Ensino Fundamental, a criança 

passa por diversas etapas de 

seu processo evolutivo. Os 

processos positivos e negativos 

só serão avaliados no momento 

em que ela for chamada a 

mostrar sua competência para 

determinados fins. Seu grau de 

desenvolvimento será medido 

pela riqueza de vivências a que 

foi submetida. O desempenho 

satisfatório de habilidades e de 

capacidades refletirá o correto 

procedimento pedagógico que 

a acompanhou sistemática ou 

assistematicamente na sua 

caminhada educativa.

A justificativa para a 

apresentação deste estudo está 

na percepção da importância da 

prontidão para a aprendizagem 

do Sistema Braille, entendendo 

que está prontidão só será 

viável se a família - primeira 

educadora – prover à criança 

de brinquedos e brincadeiras 

adequados e que possibilitassem 

uma aprendizagem significativa 

e prazerosa. Por isso, faz-se 

necessária a criação de espaços, 

programas e serviços voltados 

para o brincar no contexto da 

educação inclusiva.

Entretanto, para que os 

brinquedos funcionem como 

facilitador da aprendizagem do 

sistema braille é preciso que 

os pais o orientem de maneira 

cuidadosa e consciente. Muitos 

pais cometem erros na orientação 

do jogo infantil; há os que não 

se preocupam com o assunto 

por entenderem que seus filhos 

sabem se desempenhar bem 

sozinhos; há outros que são 

excessivamente atenciosos, 

intrometem-se constantemente 

nas brincadeiras, explicam, 

mostram, colocam problemas 

e se apressam em resolvê-los 

sem dar oportunidade à criança 

de participar, esquecendo-

se dela, divertindo-se eles 

próprios; além daqueles pais 

que defendem que as crianças 

tenham muitos brinquedos e 

acabam por transformar o seu 

quartinho em verdadeira loja 

de brinquedos.

Estas atitudes não 

ajudam em nada no processo 

de ensino e aprendizagem 

das crianças com deficiência 

visual; os pais precisam ter 

consciência de que apesar 

da deficiência, são crianças 

com desejos e necessidades 

comuns às demais crianças 

e que só conseguem crescer 

e vivenciar a aprendizagem 

com outras crianças, assim, o 

ambiente da educação infantil 

pode ser bastante útil nesse 

sentido. 

Não resta dúvidas de 

que a inclusão do aluno com 

deficiência visual encontra 

inúmeras barreiras, dentre elas 

talvez a mais complexa seja 

aquela relacionada à carência 

de formação continuada para os 

professores da escola regular. 

Isso sem falar na inexistência 

de adaptações curriculares e na 

falta de ações conjuntas entre 

professor de apoio e professor 

da escola regular. Diante desta 

realidade, a situação-problema 

que se coloca é: Como trabalhar 

a prontidão em braile para 

alfabetização utilizando o tato?
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O Objetivo geral deste 

estudo é conhecer mais 

sobre a preparação para o 

sistema Braille, e assim poder 

fazer parte das equipes que 

trabalham nas escolas que 

tem educação inclusiva com 

deficientes visuais. 

Como objetivos 

específicos o estudo pretendeu: 

ampliar o conhecimento 

sobre a deficiência visual e 

sua repercussão e identificar 

formas de preparar para a 

prontidão para a alfabetização.

Para atingir os objetivos 

propostos, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica. Nesse 

tipo de pesquisa, a solução do 

problema é procurada a partir 

de material já elaborado (GIL, 

1996).

A pesquisa bibliográfica 

pode ser definida como o 

levantamento da bibliografia 

já publicada, em forma de 

livros, revistas, publicações 

avulsas e imprensa escrita. 

Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto 

com tudo aquilo que foi escrito 

sobre determinado assunto 

(LAKATOS; MARCONI, 2001).

 DEFININDO A DEFICIÊNCIA VISUAL E 
ANALISANDO SUA REPERCUSSÃO

De acordo com o manual 

de prática pedagógicas da 

CENP (1993) qualquer perda ou 

anormalidade da estrutura ou 

função psicológica, fisiológica 

ou anatômica pode resultar 

numa limitação ou incapacidade 

do desempenho normal de 

determinada atividade que, 

dependendo da idade, sexo, 

fatores sociais e culturais, pode 

constituir uma deficiência. 

Assim, uma doença 

ou trauma na estrutura e no 

funcionamento do sistema 

visual pode acarretar no 

indivíduo uma incapacidade 

de “ver” ou de “ver bem”, o 

que, numa cultura em que a 

grande maioria das atividades 

gira em tomo de estímulos 

visuais, pode constituir uma 

deficiência cuja gravidade é 

diretamente proporcional à 

limitação ou ao impedimento 

de acesso direto à palavra 

escrita, à aquisição de conceitos, 

à mobilidade independente, 

à interação e ao controle do 

ambiente (CENP, 1993). 

A deficiência visual, 

então é um impedimento total 

ou a diminuição da capacidade 

visual decorrente de imperfeição 

no órgão ou no sistema visual, 

sendo considerados deficientes 

visuais os cegos e os portadores 

de visão subnormal. 

Os portadores de 

deficiência visual apresentam 

uma variação de perdas 

caracterizada em diferentes 

graus de acuidade visual que 

vai desde perda da percepção 

luminosa até o lumiar do 

“déficit” considerado normal. 

Variam também na habilidade 

de usar funcionalmente sua 

visão residual na interação com 

o meio ambiente. A avaliação 

da condição visual depende 

sempre dos fins a que se 

destina. Uma avaliação clínica, 

através de medida objetiva e 
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quantitativa, necessária para 

fins econômicos, legais e 

administrativos, difere daquela 

com objetivos educacionais, em 

que a deficiência é classificada 

em função da eficiência visual 

(CENP, 1993, p. 13). 

É sob esse aspecto clínico 

que, para fins de classificação 

referente à Educação Especial e 

de acordo com a Resolução SE 

nº 247, republicada a 24/12/86, 

é considerada: 

- visão subnormal: 

acuidade visual de 0,3 (6/18 

ou 20/70) a 0,05 (3/60 ou 

20/400) - Escala Optométrica 

de Snellen - no melhor olho, 

com a máxima correção óptica; 

- cegueira: acuidade 

visual menor que 0,05 (3/60 

ou 20/400) no melhor olho, 

com a melhor correção óptica. 

O índice de acuidade 

representado nos números 

fracionários 6/18, 20/70, por 

exemplo, indica que o indivíduo 

vê, a uma distância de 6m ou 

20 pés, o que uma pessoa, de 

visão normal, veria à distância 

de 18m ou 70 pés. 

Na definição de Carvalho 

et al. (1992) a visão subnormal 

é vista como perda grave 

de visão que não pode ser 

corrigida por tratamento clínico 

ou cirúrgico, nem por óculos 

convencionais. Também pode 

ser descrita como qualquer 

grau de dificuldade visual que 

cause incapacidade funcional 

e diminua o desempenho 

visual. Entretanto, a capacidade 

funcional não está relacionada 

somente aos fatores visuais, mas 

também às reações da pessoa 

à perda visual e aos fatores 

ambientais que interferem 

em seu desempenho. 

A avaliação clínica se 

faz necessária não só como 

determinante de elegibilidade 

do indivíduo ao atendimento 

educacional especializado, mas 

principalmente como fonte 

valiosa de informações sobre as 

condições gerais do aluno e as 

manifestações decorrentes de 

seu quadro clínico, elementos 

imprescindíveis para o trabalho 

do professor. 

Entretanto, a comprovação, 

de que portadores do mesmo grau 

de acuidade apresentam níveis 

diferentes de desempenho visual 

e a necessidade de relacionar 

a utilização máxima da visão 

subnormal como potencial de 

aprendizagem total da criança, 

levou Barraga (APUD CENP, 

1993) a enfatizar a necessidade 

de que, complementando a 

avaliação clínica, uma outra, 

realizada pelo professor, 

através de observação 

criteriosa da capacidade visual 

da criança, pode determinar 

o desenvolvimento de uma 

programação educacional 

adequada. Sob esse aspecto e, 

portanto para fins educacionais, 

são por elas considerados:

- portadores de visão 

subnormal - aqueles que 

apresentam “desde condições 

de indicar projeção de luz 

até o grau em que a redução 

da acuidade visual interfere 

ou limita seu desempenho”. 

Seu processo educativo se 

desenvolverá, principalmente, 

por meios visuais, ainda que 

com a utilização de recursos 

específicos;

- portadores de cegueira 

- aqueles que apresentam 

“desde ausência total de visão 

até a perda da projeção de luz”. 
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Seu processo de aprendizagem 

se fará através dos sentidos 

remanescentes (tato, audição, 

olfato, paladar), utilizando o 

sistema Braille como principal 

meio de comunicação escrita 

(CENP, 1993, P. 14). 

Está seria, pois, a 

definição educacional mais 

ampla, assim como a definição 

de baixa visão que mais se 

encaixa na realidade atual é 

aquela que diz: [...] são aqueles 

que utilizam do seu pequeno 

potencial visual para explorar 

o ambiente, conhecer o mundo 

e aprender a ler e escrever” 

(BRASIL, MEC, 2002, p. 13). 

Esses alunos são diferentes 

quanto aos aspectos visuais, 

no entanto, precisam utilizar a 

visão da melhor forma possível.

O conceito acima citado 

sobre o aluno com baixa visão 

veio contribuir para uma mudança 

de paradigma no tratamento da 

mesma, porque se acreditava 

que essas pessoas deveriam 

evitar fazer uso da visão que 

possuíam para não gastá-la 

e correr o risco de adquirir a 

cegueira.

Outro dado importante 

sobre a deficiência visual 

refere-se à faixa etária em que 

a pessoa adquiriu a cegueira. 

Amiralian (1997, p. 32) destaca 

que o sujeito que nasce com 

deficiência visual aprende a 

estabelecer contato com os 

objetos de forma diferente 

daqueles que perderam a visão 

após estar desenvolvido, desta 

forma ele organiza toda sua 

estrutura cognitiva a partir da 

audição, do tato, da cinestesia, 

do olfato e da gustação.

Portanto, é necessário 

saber a época em que incidiu 

a deficiência visual do aluno, 

pois alguns nascem cegos, 

outros perdem a visão 

gradativamente em função 

de alguma patologia visual na 

infância, adolescência ou idade 

adulta; outros, ainda, sofrem 

acidentes. E essa diversidade 

de causas e fases em que a 

pessoa adquiriu a deficiência 

visual acaba por interferir no 

processo de desenvolvimento.

Amarilian (1997) 

lembrou que durante muitos 

anos pensou-se que as pessoas 

deficientes visuais graves 

deveriam ser tratadas como 

cegas totais, baseando essa 

afirmação na crença de que 

a visão deveria ser poupada, 

pois seu uso poderia ser 

prejudicial, já que aceleraria 

o processo da enfermidade 

ocular. Por conseguinte, 

exigia-se que os deficientes 

graves agissem como cegos 

sem considerar, de maneira 

alguma, seu potencial visual. 

Esta atitude provocava um 

grande mal estar provocando 

vários desajustes e atitudes 

negativas.

No entanto, em estudo 

publicado em 1986, Barraga 

(Apud PALHARES ET AL, 2002) 

demonstrou que uma criança 

com um mínimo de visão, por 

mais comprometida que esteja, 

deve ser estimulada a utilizá-la 

ao máximo. Contrariando o 

que se pensava anteriormente, 

a visão não se desgasta e, 

quanto mais motivada; maior 

a possibilidade de obter um 

melhor desempenho visual. 

A necessidade de 

proporcionar ao aluno 

portador de visão subnormal 

oportunidades em sala de aula 
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para o uso da visão residual é 

amplamente reconhecida. Por 

isso, os professores devem ser 

orientados sobre a necessidade 

e a importância dos alunos 

portadores de visão subnormal 

utilizarem, da melhor forma 

possível, a visão residual, 

a fim de obterem melhor 

desempenho visual em sala 

de aula (PALHARES et al, 2002). 

Atualmente, observa, 

se que esse termo ainda 

confunde os educadores do 

sistema regular de ensino e os 

professores especializados em 

deficiência visual sobre a melhor 

forma de alfabetização dos 

alunos que apresentam visão 

subnormal não classificados como 

“cegos legais”. Independente 

da classificação, Palhares 

et al (2002) esclareceram 

que, mesmo fazendo uso da 

melhor correção, os indivíduos 

continuam apresentando baixa 

visão e o uso de óculos nem 

sempre proporciona melhora 

na quantidade visual, mas, 

de forma geral, proporciona 

melhora na qualidade de visão. 

As autoras consideram melhora 

quantitativa como aquela que 

permite à pessoa portadora 

de visão subnormal visualizar 

objetos, símbolos ou letras 

menores. A melhora qualitativa 

é aquela que proporciona a 

visualização de objetos, símbolos 

e letras do mesmo tamanho, 

porém, com maior qualidade 

e melhor nitidez. 

Nota-se que não são 

poucas as dificuldades para 

que os profissionais se adaptem 

para receber a criança com 

a deficiência visual. Estas 

dificuldades não são menores 

para as famílias quando tomam 

ciência das deficiências de 

seus filhos. 

Esta situação é 

retratada por Bruno (1993 

apud PALHARES ET AL, 2002) 

como sendo um momento 

de grandes frustrações, pois 

não se recebeu o bebe que 

se esperava. Esta atitude é 

bastante compreensível, pois, 

trata-se de uma experiência até 

então não vivenciada; receber 

uma criança com deficiência 

visual poderá acarretar uma 

relação delicada; frágil em 

virtude da dor, da ansiedade, 

medo ou angústia em relação 

aos sentimentos ainda não 

elaborados. O choque, a 

frustração, o sentimento de 

pena ou culpa influenciam 

profundamente a interação 

mãe-filho, e podem ser, por 

si sós, responsáveis pela não 

construção de um vínculo 

saudável e pela desestruturação 

da dinâmica familiar e relação 

social.

Diferente disso, nas 

situações em que os pais 

aceitarem a deficiência do 

filho e conseguirem criar um 

âmbito familiar adequado para 

que a criança tenha uma vida 

integrada terá sido dado um 

grande passo na sua educação. 

Por isso, a forma como os pais 

percebem a deficiência visual 

irá contribuir significativamente 

para a maneira da pessoa com 

deficiência visual se perceber e 

se relacionar na sociedade, pois 

a família é o primeiro espaço 

de referência e construção de 

identidade, onde a expectativa 

dos familiares em relação a 

pessoa com deficiência visual 

irá influenciar sobremaneira 

no sucesso ou fracasso do seu 

desenvolvimento (AMIRALIAN, 
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1997), 

Quanto a essa questão, 

Amiralian (1997), comenta ser 

compreensível que a existência 

de uma criança deficiente 

altere a dinâmica familiar, 

inclusive afirma que estudiosos 

se preocupam em mostrar 

o impacto do diagnóstico 

da cegueira sobre os pais, 

encontrando as reações de 

depressão (especialmente na 

mãe) e sentimento de culpa que 

vão evoluindo para atitudes 

compensatórias de rejeição, 

superproteção ou aceitação.

Fuente (2003) destaca 

que os pais de crianças com 

deficiência visual podem 

experimentar diferentes 

sentimentos, que correspondem 

a certas etapas, até aceitar, 

em maior ou menor medida, 

a deficiência.

A primeira etapa é de 

negação e isolamento: refere-se 

ao fato de negar a deficiência 

e não dar importância ao 

problema visual do bebê; a 

seguir vem a raiva que recai 

sobre os profissionais que não 

conseguem alterar o quadro 

apresentado; oi ainda contra 

os familiares que trazem na 

genética o problema; a seguir 

vem a raiva de si mesmo por 

não ter previsto a cegueira do 

filho durante a gravidez.

A etapa seguinte é a da 

busca: tem relação com o fato 

de muitos pais, nos momentos 

iniciais, não aceitarem o 

diagnóstico do problema visual, 

procurando a solução por 

meio de consulta com vários 

médicos. Essa atitude reflete 

a necessidade de encontrar 

respostas para perguntas 

como: “O que realmente está 

acontecendo com meu filho? ”, 

“O que vai acontecer no futuro? 

”, ou “Como posso ajudá-lo?”;

A partir da constatação 

de que a deficiência visual é 

irreversível, vem a depressão: 

nessa fase, os pais costumam 

mostrar uma atitude de desânimo 

diante da situação do filho, 

em função de saberem que a 

deficiência visual é irreversível 

e de pensarem que não estão 

preparados para educar os 

filhos.

Com o tempo os pais 

passam a aceitar a situação 

e, a partir daí, passam a ver 

o filho deficiente visual como 

uma criança capaz de viver 

em sociedade como qualquer 

outra criança.

Para Fuente (2003), o 

estabelecimento destas etapas 

de aceitação da deficiência 

não ocorre de forma linear, 

podendo perpassar a infância, 

adolescência e idade adulta, 

sendo importante que os 

profissionais que atuam com 

essas famílias compreendam 

estas fases e respeitem as 

dificuldades de aceitação, visto 

se tratar de uma situação nova 

e inesperada que necessita de 

assimilação e aceitação e tudo 

isso demanda tempo. 

Por estas razões fica 

nítido que a deficiência visual 

mobiliza a estrutura familiar, 

deixando os pais fragilizados, 

com sentimentos de culpa e 

com dificuldade em aceitar 

o filho com deficiência, não 

idealizado por eles. Portanto, 

esses sentimentos e modificações 

na dinâmica familiar precisam 

ser trabalhados, de modo a 

não influenciar negativamente 

no desenvolvimento global da 

pessoa com deficiência visual.
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No Brasil existem 

centros de intervenção precoce 

e instituições de reabilitação que 

ajudam os pais na convivência 

e aceitação do filho deficiente 

visual. Estas instituições 

desenvolvam trabalhos no 

sentido de demonstrar para 

os pais que seus filhos são 

capazes de ter uma vida como 

qualquer pessoa, por isso, como 

afirma Fuente (2003, p. 171), 

“Aceitar significa aprender a 

confiar nas possibilidades do 

filho deficiente visual para 

levar uma vida normal, no 

seio da família, frequentando 

a escola com outras crianças 

de sua idade.”

A partir do momento 

em que forem dadas estas 

oportunidades às crianças com 

deficiência visual, as mesmas 

poderão construir vínculos 

e ativar o processo sensório 

motor, conseguindo um 

desenvolvimento bem próximo 

das crianças consideradas 

normais.  

Dentre as atividades 

utilizadas nos centros de 

intervenção precoce ou nas 

entidades filantrópicas esta o 

uso da discriminação tátil que 

vai, aos poucos, preparando a 

criança para a inclusão.

PREPARANDO PARA A ALFABETIZAÇÃO 
Como vimos 

anteriormente, a pessoa com 

deficiência visual tem uma 

dialética de aprendizagem 

diferente, em função do seu 

conteúdo que não é visual, 

sendo importante desenvolver 

atuações pedagógicas que 

valorizem o tato, a audição, o 

olfato e a cinestesia como vias 

de acesso para a construção 

do conhecimento.

A característica maior 

da cegueira é a carência ou 

comprometimento de um dos 

canais sensoriais de aquisição 

da informação, trazendo 

grande consequência sobre a 

aprendizagem, sendo necessário 

elaborar sistemas de ensino 

que possam transmitir, por vias 

alternativas, a informação que 

não pode ser apreendida pelos 

olhos. Com isso, a cegueira 

traz uma limitação importante 

no processo de ensino e 

aprendizagem, exigindo que 

as práticas educativas junto a 

pessoas com deficiência visual 

sejam pensadas de forma a 

contemplar suas peculiaridades, 

através das vias alternativas 

(CUTSFORTH, 1989).

Nesse caso, o tato ocupa 

um papel fundamental para a 

aprendizagem, porque, dentre 

os sistemas sensoriais, é o 

mais importante que a pessoa 

cega possui, para conhecer o 

mundo.

A visão é o primeiro 

sentido pelo qual forma, 

tamanho, altura e largura são 

distinguidos e, na sua ausência, 

a percepção tátil sofre um 

consequente retardamento. 

Sem a visão, inúmeros detalhes 

faltam à percepção tátil e a 

percepção de forma, assim 

como de extensão, não podem 

acelerar o desenvolvimento 

motor. Nenhuma criança é 

capaz de perceber o tamanho 

e reconhecer a verdadeira 
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forma de um objeto através 

do movimento de dedos 

insuficientemente controlados 

e sem coordenação. Mesmo a 

criança que enxerga parece 

ter uma localização corporal 

muito indefinida; um conceito 

vago da geografia do seu corpo. 

Não há, ainda, um meio de se 

descobrir como se desenvolvem 

os conceitos puramente táteis 

de espaço, tamanho e forma. 

Inicialmente, o corpo deve 

sentir-se indefinidamente maciço 

e extenso. Posteriormente, 

volumes menores como a 

cabeça e braços tornam-se 

perceptíveis, sem terem sido 

diferenciados a figura e a 

forma; unicamente o tamanho. 

Mais tarde, surgem as formas 

exploráveis pela boca e pela 

mão, e, finalmente aparece a 

textura e formas requintadas, 

tais como o toque lã e do linho. 

O processo continua, até o 

ponto em que mais nada pode 

ser acrescentado, em minúcia, 

através do movimento dos 

dedos delicados (CUTSFORTH, 

1989). 

O autor faz um relato 

da diferença entre a vida da 

criança que possui visão normal 

e a que apresenta deficiência 

visual:

Durante as movimentadas 

horas matinais, enquanto 

a criança, que enxerga está 

inspecionando e tomando 

conhecimento do mundo 

objetivo pela observação do 

movimento da formas ao seu 

redor, a criança cega de nada se 

apercebe, objetivamente fora do 

arco descrito pelas suas mãos 

e pés inseguros. Rapidamente, 

aprende a reconhecer as vozes e 

contatos pessoais, mas aquelas 

vêm do nada e voltam para o 

nada, assim que se extinguem. 

Enquanto a vida da criança 

normal se desenvolve ou no 

sentido de incluir um campo 

de estimulação cada vez maior, 

a criança cega deve encontrar 

a sua própria estimulação 

dentro do âmbito corporal. 

Dai em diante ela constitui a 

maior parte do seu próprio 

meio-ambiente. Encontra em si 

mesma, o que a criança dotada 

de visão encontra no meio 

ambiente visualmente objetivo: 

o estímulo e motivação para a 

ação (CUTSFORTH, 1989, p. 16).  

Nesse momento 

interessa-nos saber qual é a 

natureza do estímulo fornecido 

pelo meio ambiente tátil? 

Cutsforth (1989) explica 

que a maior parte destes 

estímulos está dentro da própria 

criança, consiste no próprio 

eu, logo que é diferenciado da 

massa inexpressiva de roupas 

e cobertores. O corpo se torna 

imediatamente a fonte e o 

objeto do estimulo. Portanto, 

os padrões para estimulação 

e manipulação corporal são 

forjados no berço e podemos 

contar com a sua continuação, 

até que outras igualmente 

adequadas formas de estimulo 

venham a substituí-los. 

Como foi possível 

perceber pelas teorias até aqui 

estudadas, é imprescindível 

que no processo de ensino 

e aprendizagem o aluno 

com deficiência visual possa 

utilizar os órgãos do sentido 

para construir conhecimento, 

sobretudo porque o tato permite 

o acesso à escrita e à leitura 

por meio do sistema braille.

Assim, o aluno com 
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deficiência visual, por meio 

da utilização do tato, irá se 

apropriar da leitura e escrita 

e, por se tratar de uma tarefa 

lenta, é importante que a 

pessoa cega entre em contato 

com o sistema braille o mais 

cedo possível. 

Em se tendo consciência 

desta situação, em que o objeto 

tocado é o único que a criança 

cega conhece, ela deve ser 

suprida com abundância de 

materiais para manusear e 

explorar. A falta de estimulação 

tátil pode ocorrer de duas 

maneiras: pela apresentação 

de objetos de padrões táteis 

demasiadamente complexos, 

ou por objetos que oferecem 

pouca variedade de forma, e 

solicitam manipulação diminuta. 

Dos dois tipos de estímulos 

aos deficientes o primeiro é o 

mais comum e mais sério. Uma 

simples bola de borracha feita 

de pneumático, por ex., tem 

maior valor educativo para a 

criança cega congênita, do que 

uma boneca de celulóide ou um 

animal de porcelana. A forma 

da bola é cheia de significados 

para a criança, ela a percebe e 

a aprecia totalmente, ao passo 

que, a boneca ou o animal 

nunca poderão, por si mesmos, 

oferecer os significados típicos 

que tem para a criança que 

enxerga. 

Um dos erros mais 

frequentes em que os pais 

incorrem na educação dos seus 

filhos cegos, é o de oferecer-lhes 

material tátil tão complexo em 

forma e, tão intrincados nos 

padrões táteis, que anulam 

a finalidade para a qual foi 

destinado. Os brinquedos 

comuns são objetos difíceis 

de serem manuseados, que a 

criança cega não tira nenhum 

significando deles. Falta-lhes 

o padrão tátil, simetricamente 

simples, no qual, qualquer 

espécie de significado está 

subordinado à exploração 

manual. 

Para que a criança 

obtenha este padrão tátil o 

ideal é fazer uso de alguns  

brinquedos que podem facilitar 

a aprendizagem através do 

conhecimento tátil.

Observa-se que a 

utilização do jogo potencializa 

a exploração e a construção 

do conhecimento, por contar 

com a motivação interna, 

típica do lúdico, mas, quando 

se trata de aprendizagem, o 

trabalho requer a oferta de 

estímulos externos e a influencia 

de parceiros bem como a 

sistematização de conceitos em 

outras situações que não jogo. 

Kishimoto (1996) entende que 

ao utilizar metaforicamente a 

forma lúdica (objeto suporte de 

brincadeira) para estimular a 

construção do conhecimento, o 

brinquedo educativo conquistou 

espaço definitivo na educação 

infantil. 

A partir do momento 

que a criança está chegando a 

idade escolar, com idade entre 

cinco e seis anos a proposta 

de Siaulys (2005) é de brincar 

com os pontinhos e aprender 

Braille. 

O primeiro passo é 

dar a criança brinquedos com 

formas geométricas, como 

retângulos, para que examine, 

manuseie, brinque, conte os 

retângulos, empilhe etc. com 

isso está se incentivando o 

reconhecimento das formas, 

texturas, tamanhos, pesos, 
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consistências, material de que 

são feitos, a perceber os orifícios, 

seu número e disposição. 

Dar a ela os pequenos 

círculos que fazem parte do 

brinquedo para que reconheçam 

a forma e a textura. Pedir que 

conte os círculos, passando-os 

de um pote para outro. Ajudar 

a fazer continhas de somar ou 

subtrair, utilizando os círculos. 

Pedir que encaixe os círculos 

no retângulo, contando-os, 

para que percebam quantos 

círculos existem em cada um. 

Apesar de ter sido colocada 

a idade como referência, cabe 

lembrar que a idade cronológica 

nem sempre é parâmetro para 

as crianças com deficiência, 

o melhor mesmo é fazer uso 

do bom senso para definir as 

brincadeiras. O importante é 

que se de oportunidade para 

que as crianças com deficiência 

visual levem uma vida ativa 

e bem próxima das crianças 

que não apresentam a mesma 

deficiência. 

As brincadeiras têm 

por objetivo desenvolver a 

coordenação motora; desenvolver 

o tato e a habilidade para 

reconhecimento de objetos 

e materiais; adquirir noções 

básicas de forma, textura, 

grandeza, peso e consistência; 

melhorar a coordenação 

motora, a pinça e o encaixe; 

trabalhar a habilidade de utilizar 

gavetas; trabalhar a habilidade 

de tampar e destampar potes; 

desenvolver o sentido de 

busca e direção; estruturar e 

organizar o espaço; aprender as 

letras do alfabeto comum e do 

alfabeto Braille e desenvolver 

o processo de alfabetização; 

adquirir o conceito de número, 

de objetos do ambiente, saber 

manejá-los e aprender tudo 

sobre eles; ter curiosidade e 

procurar objetos; fazer seriação 

e classificação; enriquecer o 

vocabulário; desenvolver o 

jogo simbólico, a brincadeira, 

o faz-de-conta. 

O estudo leva a concluir 

que não é nada fácil a aceitação 

da criança deficiente no seio da 

família, pelo contrário, é uma 

situação bastante complexa 

e desgastante, entretanto, 

atualmente já existem instituições 

que ajudam na adaptação da 

família à criança, promovendo 

assim, uma nova visão sobre 

a deficiência visual, pois, a 

partir do momento em que 

as pessoas se interam das 

dificuldades e possibilidades, a 

convivência torna-se mais fácil 

e, aos poucos, muito prazerosa, 

considerando que a criança 

deficiente visual pode e deve 

ser incluída em um contexto 

mais abrangente desde que 

se tenha condições físicas e 

materiais para suprir suas 

necessidades.  

Evidenciou-se que 

as crianças com deficiência 

visual precisam de atividades 

adaptadas e de brincadeiras que 

contemplem suas necessidades 

educacionais especiais.

Uma pré-aprendizagem 

do Braille no contexto familiar 

pode ser de grande valia para 

a inclusão desta criança em 

escolas, fazendo-se necessário 

que as escolas promovam ações 

interativas entre as pessoas 

com deficiência visual e os 

demais alunos, no sentido 

de prepará-los a aceitar não 

somente a cegueira como as 

demais deficiências que hoje 

frequentam a escola.



171OUTUBRO | 2017

É preciso conscientizar 

a todos que o problema não 

reside na cegueira, mas na 

forma que a sociedade percebe, 

relaciona-se ou evita se relacionar 

com ela. Por isso, é necessário 

conhecer as peculiaridades e 

potencialidades das pessoas 

com deficiência visual para 

evitar os estereótipos e 

preconceitos. O caminho para 

a minimização desse problema 

está no reconhecimento de que 

a diferença, por mais acentuada 

que seja, representa um dado 

a mais no universo plural em 

que vivemos, sem que isto 

signifique a perda do essencial 

da existência humana que é a 

pessoa em si.

Nestes novos tempos 

existe a urgência de desmistificar 

aquele antigo conceito de 

que a pessoa com deficiência 

visual é coitada, incompleta e 

incapaz, uma vez que a cegueira 

não incapacita a pessoa, mas 

impõe algumas limitações que 

podem ser superadas quando 

a sociedade estiver aberta 

a aceitar a deficiência como 

expressão das diferenças.

Para que isso ocorra, 

as propostas de Siaulys (2005) 

de facilitar a aprendizagem das 

crianças com deficiência visual 

através de brincadeiras pode 

ser um caminho interessante 

e oportuno na construção da 

identidade destas crianças. 

Além disso, possibilita 

que a criança com deficiência 

visual que se divirta e brinque 

com independência e autonomia. 

Desta forma, está-se trabalhando 

para que o tato seja os olhos 

do deficiente visual que busca a 

prontidão para a alfabetização. 

Dentro dessa perspectiva 

a proposta de Siaulys (2005) 

se encaixa de forma perfeita 

permitindo que as crianças com 

deficiência visual consigam se 

identificar com as brincadeiras 

e viva de forma intensa e 

profunda a complexidade 

deste momento.

Nisto é que reside a 

propriedade libertadora da 

espontaneidade, condição 

do ato criador. Desta forma 

a relação pais/crianças ou 

educador/criança vivenciada 

pelas partes acaba por capacitar 

as crianças de forma a atingir 

um progresso significativo da 

criança com o conhecimento, 

mediado por ações significativas 

em busca da aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem do 

deficiente intelectual não ocorre 

da mesma maneira do que o 

de uma criança considerada 

normal.

 Assim, é essencial 

que sejam adaptadas alternativas 

e atividades diversificadas que 

respaldem essa dinâmica da 

aprendizagem, haja vista que 

esta deve ser significativa e ter 

um significado expresso para a 

criança, independentemente das 

suas limitações e necessidades 

especiais.

 A criança tem de ser 

preparada para a alfabetização, 

ou seja, é fundamental que se 

estabeleça objetivos a serem 

traçados e uma dinâmica 

concisa do que se almeja 
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realizar e atingir, pensando 

no bem estar desta e na sua 

satisfação plena.

 Trabalhar com 

crianças que portam alguma 

necessidade especial não é 

fácil, e nem ao menos simples, 

ao contrário, requer um 

imenso trabalho por parte dos 

professores e outros membros 

escolares em prol de se atingir 

o que se almeja, uma vez que, 

apesar da inclusão escolar 

estar aí, presente em todos os 

locais, ainda há muito o que se 

fazer para que esta atinja um 

padrão mínimo de qualidade.
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Este Trabalho tem 

o objetivo de mostrar a 

importância da alfabetização e do 

letramento dentro do processo 

de aprendizagem, elencando 

ainda alguns problemas de 

alfabetização adquiridos pelos 

alunos, buscando a correção 

dos mesmos. Através da 

necessidade de compreender 

a necessidade de aprender 

da criança, busca-se sanar a 

dificuldade do professor em 

compreender o passo a passo 

da alfabetização, contribuindo 

com a otimização do processo. 

Objetiva-se ainda, incentivar a 

análise do currículo que envolve as 

diversas disciplinas possibilitando 

um maior entendimento de 

do que deve ser mudado para 

cumprir o papel da educação, 

permitindo que se leia e se 

compreenda o que se Le para 

além dos muros da escola. 

Além disto, temos a intenção 

de mostrar a importância da 

educação significativa para 

o desenvolvimento real dos 

saberes infantis numa perspectiva 

social que garanta o suporte 

adequado para a construção 

de uma sociedade cidadã.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
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INTRODUÇÃO
O presente artigo visa 

descrever as dificuldades 

encontradas durante o processo 

de alfabetização das crianças 

de maneira frequente, uma vez 

que o educador se preocupa 

em apresentar letras e fonemas 

aos educando sem observar 

e ensinar o que está escrito 

por trás das letras. Ensina-se 

a ler sem que a criança saiba 

o que está lendo, codificam-

se os símbolos sem que se 

entendam quais são seus reais 

significados, transformando o 

futuro leitores em analfabetos 

funcionais, que conseguem 

decifrar os códigos, porém 

não entendem a mensagem 

que se deseja transmitir.

  O interesse 

pelo tema surgiu após 

observar as falhas do processo 

alfabetização presente no 

dia a dia das crianças em 

fase escolar. Percebe-se que 

muitas possuem dificuldades 

em ler, entender e escrever 

o que realmente desejam 

expressar, demonstrando os 

danos psicossociais que um 

processo de alfabetização 

falho pode acrescer na vida 

do educando. 

  Desta forma, 

surge a necessidade de se 

discutir sobre a Alfabetização 

e o Letramento, analisando 

os mais diversos pontos de 

vista que contribuam para a 

reflexão sobre as dificuldades 

que a criança encontra ao ler e 

escrever, favorecendo a busca 

de caminhos que corrijam tais 

falhas no seu processo de 

alfabetização.

 O objetivo deste 

trabalho é, então, entender 

como a alfabetização pode 

ser considerada significativa, 

objetivando reduzir os problemas 

de disgrafia e favorecendo um 

desenvolvimento adequado 

dos educando que lhes 

proporcionem uma passagem 

significativa e prazerosa pela 

escola, contribuindo para o 

desenvolvimento correto de 

suas habilidades.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Conforme Azevedo 

(1998), a ideia de alfabetização 

teve início em 1789, no período 

de reforma e contrarreforma, 

no qual o lema das escolas se 

baseava em escolarizar para 

alfabetizar. Dessa forma, os 

indivíduos estariam inclusos 

na sociedade, cabendo aos 

pais das crianças ensiná-las 

a ler e escrever.

A concepção de 

alfabetização da época consistia 

basicamente em aprender a 

escrever para, em seguida, 

aprender a ler. Aprendia-se a 

ler escrevendo, não separando 

os conceitos de leitura e escrita, 

uma vez que o processo se 

dava na sequência (AZEVEDO, 

1998).

Em 1803, surge a ideia 

do ensino através de monitoria, 

que se baseava na figura do 

professor e de alunos mais 

adiantados que ajudariam a 

alfabetizar os colegas menos 
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instruídos, contribuindo para 

a facilitação do trabalho do 

professor (AZEVEDO, 1998).

No século XIX surge 

a conveniência de ensinar às 

crianças a letra manuscrita 

através de fonemas (sílabas): 

as crianças escrevem as letras 

utilizando os sons. A alfabetização 

aparece como um projeto político, 

apoiando-se em um fenômeno 

sociocultural, promovendo uma 

onda de aculturação em toda 

a sociedade para promover 

sua modernização (AZEVEDO, 

1998).

Em 1946, a expansão 

da escola pública oferecida 

não supria as necessidades da 

demanda por esta encontrar-se 

sempre em pleno e continuo 

crescimento, iniciando assim a 

questão de defasagem escolar, 

que encontramos nos tempos 

de hoje (AZEVEDO, 1998).

COMO SE DÁ O PROCESSO DA 
ALFABETIZAÇÃO

Nossa língua é carregada 

de símbolos, regras, o que a 

torna uma das mais complexas 

formas de comunicação. Logo, 

entendê-la não seria um 

processo tão fácil. Segundo 

Azevedo (1994), alfabetização 

significa instrumentalização, a 

consolidação das habilidades 

adquiridas na fase de aplicação 

destas habilidades.

         Ao iniciarmos o 

processo de alfabetização é 

muito difícil para o adulto com 

olhos treinados entender as 

situações vividas pelas crianças 

para iniciarem seu processo de 

alfabetização.  Segundo Emília 

Ferreiro (1998), ao iniciarem a 

aprendizagem, os pequenos 

criam hipóteses de como se 

lê. Durante este processo de 

construção, eles utilizam-se de 

desenhos, garatujas e símbolos 

para expressar o que estão 

lendo.

       Vigotsky (1988) 

define estes rabiscos e desenhos 

como signos que contribuem 

para que as crianças descubram 

um sistema de representação 

próprio, no caso, as letras, 

antecipando e facilitando a 

compreensão da linguagem 

escrita.

       Este processo para ser 

entendido é muito complicado, 

pois nós já temos o esquema 

de códigos interiorizados. 

Ao realizarmos a leitura, 

recebemos as informações 

e, sem percebermos ao certo 

como, já estamos lendo. 

Com a criança, o processo é 

diferenciado. Ela testa, treina, 

escreve, lê, não concorda, 

apaga, começa de novo, e 

busca informações exteriores 

para conseguir entender o 

significado do que está escrito, 

experimentando até conseguir 

construir o aprendizado que 

podemos denominar de leitura. 

(Ferreiro, 1998).

      Sendo assim, Ferreiro 

(1998) afirma que a criança 

convive com a leitura e a 

escrita em todos os momentos, 

seja manuseando um livro de 

histórias ou através de contato 

com embalagens diversas, 

ao visitar o supermercado, 

realizar passeios, observar 
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propagandas. Tudo isso 

contribui para a convivência 

da criança com o mundo das 

letras contextualizadas, muito 

importantes para o processo 

de aprendizagem.

         Sandman (2002) define 

estes leitores que conseguem 

decifrar receitas, ler outdoors, 

sinais de trânsito, etc., como 

analfabetos funcionais, pois as 

informações transmitidas entre 

eles são muito limitadas entre 

si, não favorecendo de forma 

alguma à leitura completa dos 

dados, não permitindo ao leitor 

entender o que está por trás 

das letras.

        Alfabetizar é, portanto, 

mais do que decifrar códigos, 

uma vez que ler e escrever 

baseia-se simplesmente no 

ato de unir as letras e emitir 

sons. Isso, teoricamente, nos 

permite considerar o indivíduo 

alfabetizado, uma vez que para 

tal é necessário que se conheça 

a língua utilizada (LANDSMANN, 

2002). Alfabetizar significa ensinar 

o real significado da leitura e 

da escrita, desenvolvendo o 

senso critico do aluno para 

que este consiga interpretar 

tudo o que se lê de maneira 

adequada.

       Callegari (2001, p. 

53) defende que “aprender 

primeiro a ler é muito mais 

importante que escrever. 

Escrever é decorrência do fato 

de uma pessoa saber ler”. Com 

esta informação, portanto, é 

possível afirmar que a escrita é 

construída como consequência, 

pois a leitura tem seu primeiro 

contato com a imagem, que 

desencadeia um processo de 

decodificação dos textos, que se 

resumem em um emaranhado 

de informações processadas e 

entendidas pelo cérebro.

       Em seguida, ao 

descobrirem as letras, eles 

se utilizam delas de forma 

desordenada, iniciando 

a construção do fonema, 

construindo as letras e 

oferecendo significado a eles. 

No entanto, só a imagem e o 

seu reconhecimento não é o 

suficiente para a construção 

da leitura; é preciso aprender 

a conhecer outros tipos de 

linguagem, mas para alcançá-

las é necessário exteriorizar o 

aprendizado, problematizando, 

questionando, melhorando 

o processo de produção. 

(Landsmann, 2002)

        A leitura e a escrita, 

que fazem parte do processo 

de alfabetização da criança, 

devem ser produzidas em 

condições baseadas no histórico 

individual de cada um. Percebe-

se essa noção na afirmação de 

Orlandi (2001, p. 41), que “toda 

leitura tem a sua história”; “o 

caminho percorrido por ela 

não é estanque, pois não há 

uma única forma de leitura de 

um texto, há sim vários jeitos 

de lê-lo, permitindo que se 

desenvolvam vários tipos de 

leitores”.

        O papel da escola 

se torna, então, muito mais 

importante do que possa se 

imaginar, pois os estímulos 

existem e estão presentes 

no dia-a-dia das crianças a 

serem alfabetizadas. A função 

escolar é a de organizar estes 

conhecimentos, permitindo-lhes 

apropriar-se de informações que 

oferecem novos conhecimentos. 

(Orlandi, 2001).

        É preciso, então, 

que estas teorias sejam 
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esclarecidas para a instituição 

Ed Educacional para que, assim, 

ela perceba como oferecer 

instruções para a alfabetização, 

uma vez que esta não significa 

apenas decifrar códigos para 

construir a leitura. É necessário 

permitir que nosso pequeno 

e futuro leitor percebam a 

escrita através da leitura, 

transpondo o texto, refletindo, 

adquirindo o conhecimento, e 

não simplesmente repetindo o 

que está escrito. (Soares, 2001).     

Entende-se então que 

ser alfabetizado é então uma 

prática social necessária a 

todos os indivíduos, pois, fora 

dos muros da escola, não se 

realiza a leitura apenas para 

aprender a ler; aprende-se a 

ler para entender o mundo, 

sendo este um meio de o 

indivíduo se socializar, obter 

as informações necessárias e 

se comunicar.       

A leitura além dos 

muros da escola possui um 

caráter de autonomia, de 

independência, que permite 

que a criança seja dona do seu 

saber. É assim que deveria ser a 

escola: um local de construção 

com textos que possuíssem 

sentido e valores para os alunos 

leitores e pudesse ajudar na 

construção da personalidade 

do indivíduo. 

      O problema está 

no fato de a escola ser mera 

reprodutora dos saberes 

dominante; ela não permite ao 

indivíduo pensar por si próprio, 

pois indivíduos pensantes 

criam cidadãos críticos, e 

estes causariam problemas, 

questionariam. Seria, então, 

uma população bem mais difícil 

de controlar (FREIRE, 1995).                                                                                                                             

 É difícil para o educador 

transferir as oportunidades 

oferecidas no exterior da escola 

para seu interior, pois nem 

tudo o que se experimenta fora 

pode ser reproduzido dentro 

dos muros da escola, pois, lá 

fora, a leitura apresentada 

mostra-se desafiadora. É 

assim que ela deve ser, pois 

transforma o leitor em um 

indivíduo confiante (Soares, 

2001).

O êxito do processo de 

disseminação de alfabetização 

garante o processo a todos, 

porém as metodologias oferecidas 

atingem a poucos, dificultando 

o estado de construção do 

leitor fluente (AZEVEDO, 1994).

COMO TRABALHAR A LITERATURA 
INFANTIL NO BERÇÁRIO

A escola seria o lugar 

adequado para trabalhar a 

literatura em sala criando novos 

leitores, porém o desinteresse 

pelo projeto de leitura é tão 

grande que fica difícil perceber 

a importância deste material 

para a formação de crianças e 

futuros adolescentes leitores 

(SARAIVA 2001, p. 26).

Embora pareça absurdo 

o fato de oferecer livros a 

crianças que não sabem ainda 

nem falar direito, é importante 

entender as palavras de Villardi 

(1999, p. 81) que identifica este 

contato com os livros como 

um método de permitir que a 
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criança desenvolva o gosto pela 

leitura, buscando oferecer a ela 

o prazer de estar em contato 

com o livro- brinquedo, levando 

em conta que a criança brinca, 

e que o livro é um objeto que 

para ela pode também ser 

um brinquedo, desta forma 

encantando-se com cada página 

do objeto, construindo seu 

vínculo futuro com a leitura.

Ao trabalhar em 

berçários ou séries iniciais a 

literatura infantil, estamos 

colocando a criança em contato 

com os livros e com o mundo 

imaginário de forma a contribuir 

para a construção de sua 

personalidade, uma vez que em 

fase inicial este contato com o 

imaginário, criando um laço com 

a criança e proporcionando-lhe 

momentos de lazer e contato 

com a cultura. (REVISTA NOVA 

ESCOLA, 1997, p. 5)

Os personagens 

permitem a identificação de 

seus hábitos com os hábitos 

humanos, passando por todas 

as fases da vida do ser humano, 

um exemplo vem a ser a 

Branca de Neve, que começa 

sua saga criança, até tornar-

se moça, passando por todos 

os problemas até encontrar 

seu príncipe, desta maneira 

influencia-se a construção 

do superego, do Id e do Ego 

da criança (Gillig, 1997 p. 87), 

pois ela se vê no personagem 

da história. 

É importante que a 

criança mantenha este primeiro 

contato com a leitura a partir 

dos oito meses de idade, que 

é quando ela é capaz de se 

manter sentada e começa a 

engatinhar porem este primeiro 

contato, deve ser garantido por 

diferentes tipos de materiais 

e desenhos relacionados com 

objetos que ela reconheça 

animais, cenas cotidianas, 

histórias, músicas, etc. Destaque 

maneira de acordo com o nível 

de compreensão da criança, ela 

criará novos conhecimentos, 

aumentado suas experiências 

de vida. (Villardi, 1999).

A construção inconsciente 

da criança contribui para a 

construção de seus valores, 

auxiliando através do ato 

de ouvir, sua formação na 

sociedade, contribuindo para 

a escolha de seus caminhos, 

sejam eles certos ou errados, 

através das narrações que 

encontram lições de vida 

escondidas a cada final feliz.

Contar estórias no berçário 

é, portanto muito importante, 

pois durante a narração, a 

criança, é transportada para 

o mundo irreal, construindo 

um paralelo que além de 

fornecer prazer permitindo a 

compreensão de fatos ligados ao 

cotidiano infantil que precisam 

ser compreendidos, como 

morte de um parente, o certo 

o errado, o perder alguém que 

ama etc. (Saraiva,1991, p. 29).

O fato de a criança 

manter-se atenta ao que 

estase contando, ao tom de 

voz, ao som dos personagens, 

mesmo sem saber ler, ela 

coloca-se em contato com o 

mundo letrado, construindo 

seu interesse pelos livros, e 

construindo uma ponte para 

desafios intelectuais, que com 

o passar do tempo, coloque 

as crianças em contato com a 

literatura mais elaborada e à 

mais diversa tipos de leitura. 

(COELHO, 198, p.185)

Ao ouvir estes relatos 
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também as crianças conseguem 

controlar e resolver conflitos 

internos, concluindo o processo 

de formação ao qual a criança se 

insere, neste processo, encontra-

se também o desenvolvimento 

da linguagem, Villardi (1999, 

p.83) afirma que o livro terá a 

função  de desenvolver a leitura 

após os dois anos de idade,  

pois o fato de escutar, abre 

caminho para que a criança crie 

outras narrativas, ampliando 

seu vocabulário, somando fala 

e linguagem contribuindo para 

a formação da escrita.

Os livros na mão das 

crianças tornam-se brinquedos, 

segundo VIGOTSKY, (1988, p.73) 

“brinquedos e brincadeiras são 

indispensáveis para a formação 

de situações imaginárias pelas 

crianças”.

Este contato, portanto, 

não serve somente de brinquedo 

ou passa tempo, coloca a 

criança em contato com sua 

cultura, contribuindo para que 

ela entenda a sociedade a qual 

ela está inserida, oferecendo 

a ela uma interiorização 

adequada dos conhecimentos 

pré-definidos.

Porém para validá-lo 

de forma a contento, é preciso 

ter em mente alguns pontos 

importantes como:

 A preparação do 

ambiente: nesta hora, é preciso 

preparar um ambiente acolhedor, 

pois desta forma acriança 

perceberá que a leitura e o livro 

são objetos importantes para 

a sua formação, e entenderá 

que não se lê somente por ler. 

(Nova Escola, 1997, p. 6).

 Este ambiente pode 

ser preparado com colchonetes 

na parede, almofadas no chão, 

utilizar também tapetes de 

sensações que favorecem 

o contato das crianças com 

diferentes texturas, bem como 

utilizar livros de pano, plástico, 

bem como outros para permitir 

e estimular o contato da criança 

com eles. Ale de livros gigantes 

que podem ser utilizados para 

que a criança interaja com a 

leitura, deitando-se em cima 

dos mesmos.

Outro fator importante 

a consideração da proposta de 

leitura a serem desenvolvidas 

no berçário, pois esta envolve 

leituras sem letras, e com livros 

que as crianças podem tocar ou 

levar a boca, os chamados livros 

objeto, que possuem vários fins 

não somente a leitura, tendo 

em vista que o contato do bebe 

com o livro é oral, e este deve 

ser preparado para este fim, 

desta forma o livro passa a ter 

mais uma função na vida da 

criança que se relaciona com 

ele. Além de ser objeto de 

transmissão de leitura ele passa 

a se promotor de inteiração 

humana, contribuindo para 

a relação pessoal da criança 

com a criança e da criança 

com o adulto.

Deve-se, portanto 

valorizar o acesso da criança 

a leitora no berçário, pois 

esta contribui diretamente na 

formação psicológica da criança. 

Contribuindo para que sejam 

desenvolvidos seus sentimentos, 

em relação ao que se ouve, 

contribuindo para que se tenha 

contato com as mais diferentes 

linguagens contribuindo para 

o desenvolvimento das suas 

diferentes linguagens.

É importante que o livro 

no berçário, venha associado a 

ideia do prazer, por exemplo na 
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hora do banho, está se tornará 

muito mais atraente com um 

livrinho de plástico dentro 

da banheira, ou utilizando 

livros convencionais bem 

coloridos, para estimular os 

sonhos na hora de dormir, ou 

ainda estando ao alcance da 

te em sala deve ser evidente e 

estratégica para que se facilite 

a utilização e adequação dos 

mesmos de acordo com que 

a criança busca durante sua 

brincadeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível comprovar que 

a criança aprende a ler através de 

ações que lhe são significativas. 

No primeiro momento, ela 

deve experimentar manipular 

e concretizar para ser capaz de 

estabelecer relações através 

de pensamentos criativos e 

autônomos, a construção destes 

pensamentos, favorecerão o 

desenvolvimento das habilidades 

necessárias para se construir 

o processo de alfabetização.

Porém, ao entrar 

no ensino fundamental, 

a mesma depara-se com 

diversos códigos linguísticos, 

diversos fonemas, que levam 

as crianças a desenvolverem 

alguns transtornos em seu 

processo de aprendizagem 

que contribuem para o 

desenvolvimento de dislexias 

e disgrafias, que dificultam a 

aprendizagem adequada da 

alfabetização, uma vez que o 

indivíduo traz consigo diversas 

falhas no desenvolvimento, 

não conseguindo acompanhar 

corretamente o desenvolvimento 

do que se pretende ensinar.

Devendo o professor 

estar sempre atento a estas 

falhas, de forma que ao 

valorizar a alfabetização e o 

letramento, dê-se um enfoque 

psicopedagógico ao processo de 

aprendizagem, estabelecendo 

uma relação de como se aprende 

a ler e escrever, enfatizando 

os problemas e buscando a 

solução destes. 

Neste enfoque, deve-

se observar que a dislexia 

e a disgrafia podem ser 

atribuídas a diagnósticos de 

problemas cerebrais ou de 

desenvolvimento, sendo possível 

que o entendimento deste 

contribua para a realização 

de intervenções e correções 

de dificuldades, uma vez que 

muitas crianças apresentam 

dificuldades na aprendizagem 

construindo uma imagem 

negativa sobre ela mesma.

O conhecimento é algo 

que se constrói à medida que 

a criança toma consciência e 

supera as suas dificuldades. A 

alfabetização e o letramento 

contribuem para esta construção 

de formas prazerosa, já que, 

ao trabalhá-los, estamos 

contribuindo para a construção 

da linguagem autônoma, 

transformando o indivíduo 

em senhor do seu saber e 

dando novo sentido ao verbo 

ler. Lê-se não pelo simples 

fato de repetir palavras, mas 

entendendo o sentido que 

estas trazem escondidos, de 

forma mais profunda.

É papel da escola de 

Ensino Fundamental e de seus 

participantes, portanto, conhecer 

os problemas e analisá-los, 
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estudando as dificuldades 

dos alunos, verificando seus 

interesses, estudando a causa 

destes, e organizando um 

trabalho que busque corrigir, 

ou, pelo menos, diminuir as 

dificuldades apresentadas 

favorecendo condições básicas 

para que o indivíduo possa 

desenvolver uma vida produtiva 

e feliz, trabalhando atividades 

dinâmicas que favoreçam 

sua participação buscando 

favorecer exercícios que lhe 

sejam importantes para toda 

a sua vida, contribuindo para 

prevenir, desenvolver e corrigir 

problemas de leitura e escrita, 

favorecendo o desenvolvimento 

da alfabetização.
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O presente artigo tem 

como objetivo apresentar 

as principais dificuldades 

observadas no processo de 

ensino-aprendizagem no ensino 

da matemática, visando encontrar 

as maiores deficiências para 

então buscar soluções para 

os problemas, mantendo o 

foco da educação no aluno, 

enfatizando a importância que 

o empenho e a dedicação do 

educando exerce sobre a sua 

aprendizagem e também da 

importância do professor em 

cada fase do aprendizado da 

criança. Em especial trabalhar 

a matemática voltada para 

as necessidades individuais 

de cada estudante dentro do 

meio social, sem deixar de lado 

a importância de trabalhar 

os conteúdos para sua vida 

profissional.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem 

como objetivo apresentar 

as principais dificuldades 

observadas no processo de 

ensino-aprendizagem no ensino 

da matemática, visando encontrar 

as maiores deficiências para 

então buscar soluções para 

os problemas.

Por meio de estudos 

e resultados de avaliações do 

desempenho de estudantes 

brasileiros da educação básica, 

percebe-se uma carência no 

aprendizado de matemática.

A matemática para alguns 

aprendizes ainda é considerada 

um “bicho de sete cabeças”. 

Muitos não compreendem 

as noções básicas desta 

ciência, aqui vista como área 

de conhecimento pedagógico. 

Pensando na quantidade 

de alunos que apresentam 

grande ou total dificuldade em 

aprendê-la, surge a necessidade 

de compreender os principais 

transtornos causadores de 

tais dificuldades e analisar as 

possibilidades de tratamento, 

principalmente no âmbito 

institucional.

Alguns estudantes 

não aprendem matemática 

da maneira esperada por 

fatores psicológicos, sociais e 

familiares onde estão inseridos 

ou apenas por não se adaptarem 

à metodologia utilizada pelo 

professor. Outros não conseguem 

aprender porque apresentam 

transtornos de aprendizagem 

matemática ou ainda porque 

existem dificuldades de 

aprendizagem em outras 

áreas, como leitura e escrita, 

que são pouco exploradas nas 

salas de aulas.

Pretende-se neste texto 

explicitar os problemas do 

processo de ensino-aprendizagem 

por intermédio da lógica das 

dificuldades de aprendizado 

que os alunos possuem e, em 

sua maioria, os professores 

desconhecem.

É inquestionável a 

necessidade de aprender 

matemática no ensino básico, 

entretanto os contornos que 

essa aprendizagem toma ao 

longo do seu processo natural 

trazem muitas ambiguidades 

quanto à metodologia utilizada. 

Faz-se necessária uma análise 

mais aprofundada do panorama 

do processo no Brasil e no 

mundo para que, com uma 

pesquisa melhor fundamentada, 

apresentem-se mais artilharias 

contra os péssimos resultados 

conhecidos.

Não somente o objetivo 

de se aprender matemática, 

mas a maneira como isso ocorre 

são assaz importantes para 

as melhorias nos resultados 

acima citados. Tal maneira 

é outro assunto de pouco 

domínio entre os professores, 

inclusive os de matemática. 

Dominando o professor todas 

as suas atribuições, o processo 

ensino-aprendizagem torna-se 

mais favorável e consistente 

no aprendiz.

Acrescente-se aos 

resultados negativos nas 

avaliações de conhecimento e 

aos professores, sem a devida 

formação em suas áreas de 

ensino, aqueles estudantes 

que realmente não apresentam 
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predisposição para a matemática. 

Temos um cenário pedagógico 

apavorante. Eis que entram os 

conhecimentos fundamentais 

e indispensáveis ao professor 

sobre as dificuldades de 

aprendizagem. Conhecer os 

limites de seus aprendizes 

faz o ensino mais relevante e 

produtivo.

Principalmente porque, 

embora existam transtornos 

que comprometam o cognitivo 

do estudante, a maioria deles 

tem cura ou, associados a um 

acompanhamento psicológico, 

podem levar o aluno a uma 

relação sadia e tranquila com 

a matemática.

 POR QUE ESTUDAR MATEMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA?

A matemática surgiu 

da necessidade de antigos 

povos melhor articularem 

suas atividades quotidianas. 

Conhecendo a sua história, 

percebemos que as teorias 

que hoje aparecem acabadas e 

elegantes, resultaram sempre 

de desafios que os matemáticos 

enfrentaram, os quais foram 

desenvolvidos com grande 

esforço e, quase sempre, numa 

ordem bem diferente daquela 

em que são apresentados 

após todo o processo de 

descoberta. De uma forma bem 

estruturada, além de sequencial, 

a matemática tornou-se uma 

disciplina escolar obrigatória. 

E já que em algum momento 

da vida faz-se necessário o uso 

dessa ciência, é preciso alguém 

devidamente qualificado para 

ensiná-la.

Sabe-se que estudar 

Matemática desenvolve múltiplas 

capacidades, competências 

e talento, essenciais a uma 

integração consistente e bem 

sucedida no atual mercado de 

trabalho. Desenvolvem-se o 

raciocínio lógico e dedutivo, e as 

capacidades de generalização 

e abstração. Permite-se a 

modelação de situações reais 

e, por meio de seu potencial 

de representação simbólica 

(fórmulas, equações, gráficos), 

facilita a sua simulação, precisão, 

medição e controle. Desenvolve-

se a capacidade de formular e 

resolver problemas de forma 

precisa, conduzindo rapidamente 

ao cálculo, controle, decisão e 

resultados. Desenvolvem-se a 

criatividade, a versatilidade de 

adaptação a novas situações 

e domínio de novos desafios.

Para tanto, ensinar 

matemática é estimular o 

desenvolvimento de todas 

essas habilidades descritas 

acima. E é aí que começa o 

desafio, pois, ainda hoje existem 

resquícios de uma matemática 

que privilegia o pensamento 

científico e tecnológico em 

detrimento da realidade do 

aluno e da sociedade onde este 

se insere. Pois, apesar dessa 

nova visão da educação, PIRES 

(2000), D’AMBRÓSIO (1999) e 

VILLELLA (2002) entre outros, 

comentam que o ensino da 

matemática escolar continua 

acontecendo, em sua maioria, 

de forma isolada, carregada 

de conteúdos abstratos e de 

memorizações. Sem significação 
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para a maioria dos alunos e 

direcionada para poucos, a 

matemática se configura como 

um ensino em si mesmo, sem 

visualização de aplicação prática, 

sem articulação entre a aritmética, 

a álgebra e a geometria e sem 

relacionar estas com as demais 

disciplinas. FREUDENTHAL 

(1991) destaca que, na prática, 

professores se apegam ao livro 

didático para desenvolver o 

conteúdo curricular e essa 

postura, muitas vezes, impede 

o docente de se apropriar do 

contexto escolar e improvisar 

sua prática pedagógica.

Na visão de SKOVSMOSE 

(2001), ensinar uma Matemática 

mais significativa e voltada 

para aos interesses sociais é 

educar democraticamente, 

visando alcançar a todos, 

para que a sociedade possa 

participar, discutir e refletir as 

influências dessa ciência no dia-

a-dia, formando um cidadão 

crítico. A estrutura com que 

a Matemática é apresentada 

nas escolas desarticula a 

educação crítica, descartando 

a possibilidade de envolver 

aspectos políticos na educação. 

Ressignificar a matemática, 

tirando-a da memorização 

abstrata, é envolvê-la na sua 

construção e comunicação com a 

realidade, é torná-la uma ciência 

de uso cotidiano ao alcance 

de todos, democratizando 

o conhecimento. Contudo, 

isso não significa vulgarizar a 

Matemática ao ponto onde não 

se estimulem o conhecimento 

e aplicação de conteúdos mais 

avançados. Essa abordagem 

também é compartilhada pelo 

PCN Matemática:

Outra distorção 

perceptível refere-se a uma 

interpretação equivocada 

da ideia de “cotidiano”, ou 

seja, trabalha-se apenas com 

o que se supõe fazer parte 

do dia-a-dia do aluno. Desse 

modo, muitos conteúdos 

importantes são descartados 

ou porque se julga, sem uma 

análise adequada, que não são 

de interesse para os alunos, 

ou porque não fazem parte 

de sua “realidade”, ou seja, 

não há uma aplicação prática 

imediata. Essa postura leva ao 

empobrecimento do trabalho, 

produzindo efeito contrário 

ao de enriquecer o processo 

ensino-aprendizagem. (PCN-03 

Matemática, 1997, p.23).

 COMO E POR QUE A MATEMÁTICA É TÃO 
IMPORTANTE NO ENSINO FUNDAMENTAL

Nos primeiros anos 

de estudo do educando, 

podemos notar que já estão 

sendo desenvolvidas no 

intelecto dos alunos algumas 

noções matemáticas que os 

acompanharão por toda sua vida. 

Estas noções, com o desenvolver 

da vida estudantil, devem ser 

aprofundadas de forma que 

este novo conhecimento esteja 

sempre anexado àquele antigo, 

adquirido por toda sua vida. 

A matemática comporta 

um amplo campo de relações, 

regularidades e coerências 

que despertam a curiosidade 
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e instigam a capacidade de 

generalizar, projetar, prever 

e abstrair, favorecendo a 

estruturação do pensamento 

e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico. Faz parte 

da vida de todas as pessoas 

nas experiências mais simples 

como contar, comparar e 

operar sobre quantidades. Nos 

cálculos relativos a salários, 

pagamentos e consumo, na 

organização de atividades 

como agricultura e pesca, 

a matemática se apresenta 

como um conhecimento de 

muita aplicabilidade. Também 

é um instrumento importante 

para diferentes áreas do 

conhecimento, por ser utilizada 

em estudos tanto ligados às 

ciências da natureza como 

às ciências sociais e por estar 

presente na composição musical 

na coreografia, na arte e nos 

esportes. (PCNs Matemática, 

2001, pág. 29) 

Isso ocorre porque o 

conhecimento matemático faz 

parte da vida do indivíduo, de 

forma que ele, às vezes, nem 

percebe que o está utilizando. 

A matemática é como a língua 

de um povo, ou seja, faz parte 

da cultura, das relações que o 

homem faz entre o concreto e 

o abstrato. Por isso torna-se 

mais interessante trabalhar 

de forma empírica, continua, 

para que o aluno aprenda sem 

perceber. 

O professor deve 

fortalecer esta visão comparativa 

da matemática, já nos primeiros 

anos do ensino fundamental, 

uma vez que tal conhecimento 

adquirido será base de todo o 

aprendizado nas demais fases 

da aprendizagem do aluno. A 

matemática também tem um 

papel de grande importância: 

o mercado de trabalho espera 

que o profissional possua 

todas as qualidades que são 

desenvolvidas em seu estudo.

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
A distância entre os 

objetivos previstos nos currículos 

e a realidade do aluno deve-

se, em geral, a uma forte 

abordagem mecanicista, a uma 

aprendizagem por repetição. O 

entendimento e o significado 

dessa disciplina afastam-se cada 

vez mais da sociedade escolar. 

Dessa maneira, a Educação 

Matemática perde o elo com a 

sociedade, os cidadãos deixam 

de participar criticamente 

dos diversos empregos dessa 

ciência no dia-a-dia. Paulo Freire 

defende esses pensamentos 

no trecho abaixo:

Eu acho que uma 

preocupação fundamental, 

não apenas dos matemáticos, 

mas de todos nós, sobretudo 

dos educadores, a quem cabe 

certas decifrações do mundo, 

eu acho que uma das grandes 

preocupações deveria ser 

essa: a de propor aos jovens, 

estudantes, alunos homens 

do campo, que antes e ao 

mesmo em que descobrem 

que quatro por quatro são 

16, descubram também que 

há uma forma matemática de 

estar no mundo. (FREIRE apud 

D’AMBRÓSIO, 2006, p. 4).

A educação matemática 
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tem sido a opção para tentar 

reverter a crise na busca por 

um ensino e aprendizagem 

mais prazerosos e significativos. 

Assim, o ensino de matemática 

tem se transformado, a partir da 

disciplina científica matemática, 

rigorosa e distinta das demais 

disciplinas, na educação 

matemática, uma área de 

pesquisa que envolve uma 

ciência dita “exata” e “dura” sendo 

reconstruída por seres humanos 

em profunda articulação com 

as “ciências” humanas. Todos 

esses fatores anteriormente 

descritos nos deixam cientes 

de que existe uma crise no 

ensino de matemática e que 

não são decretos e reformas 

que mudarão a educação de 

um país.

 APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
As crianças não 

aprendem com informação 

carente de sentido. Se elas 

concentram-se nas relações 

ao invés da pura memorização, 

sua aprendizagem será mais 

significativa, duradoura e prazerosa. 

A informação memorizada é 

esquecida depois de uma prova. 

É necessário compreender 

que, para a aprendizagem ser 

significativa, é preciso ser dado 

tempo ao aprendiz. De fato, a 

matemática é aprendida de 

forma gradual; é importante 

assimilar cada passo antes de 

passar ao próximo. Um tempo 

adequado para a reorganização 

do pensamento, para integrar 

novas aprendizagens às 

anteriores, é indispensável.

Quanto à aprendizagem 

ser significativa, Celso Antunes 

diz:

Quando um professor, 

após narrar um episódio ou uma 

experiência ou após exercitar 

um raciocínio, instiga seu aluno 

a dizê-lo de seu jeito próprio, 

compreendendo “o que” e 

percebendo “por que” diz ou 

faz, ele está transformando 

esse aluno e, dessa forma, 

produzindo aprendizagens 

significativas. (Celso Antunes, 

blog.educacional.com.br)

No momento de avaliar 

o processo, ou seja, quando 

se trata de analisar o que 

aprendeu, o quê e não o porquê, 

estaremos completando o 

processo e, consequentemente, 

nos preocupando em melhorar 

o ensino. Para muitos 

professores, avaliar é fazer 

provas, aplicá-las e dar notas. 

Isto é simplesmente medir ou 

qualificar o aproveitamento 

escolar.

Avaliar vai mais além, 

HOFFMANN (2009) propõe 

para a realização da avaliação, 

na perspectiva de construção, 

duas premissas fundamentais: 

confiança na possibilidade de o 

aluno construir as suas próprias 

verdades; valorização de suas 

manifestações e interesses. 

Para HOFFMANN (2009), o 

aparecimento de erros e dúvidas 

dos alunos, numa extensão 

educativa é um componente 

altamente significativo ao 

desenvolvimento da ação 

educacional, pois permitirá 

ao docente a observação e 

investigação de como o aluno 
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se coloca diante da realidade 

ao construir suas verdades. 

Ela distingue o diálogo entre 

professor e aluno como 

indicador de aprendizagem, 

necessário, à reformulação de 

alternativas de solução para que 

a construção do saber aconteça. 

A reflexão do professor sobre 

seus próprios posicionamentos 

metodológicos, na elaboração 

de questões e na análise de 

respostas dos alunos deve ter 

sempre um caráter dinâmico.

 O PROFESSOR NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

A intervenção pedagógica 

para a construção individual 

do conhecimento é necessária. 

É por meio dessa ajuda que o 

professor acompanha o aluno 

para construir significados e 

dar sentido ao que aprende. 

O verdadeiro responsável pelo 

conhecimento é o aluno; ele quem 

vai construir os significados. A 

função do professor é auxiliá-

lo nessa tarefa.

O professor tem um 

lugar importante na construção 

da aprendizagem. As atividades 

que ele realiza ajudarão na 

maturação do sistema nervoso 

central e na estruturação 

psíquica e cognitiva para que 

funcionem de acordo com as 

exigências do meio. A importância 

do professor vai além de ser 

um bom pesquisador, se faz 

necessário que seja também, 

um bom transmissor de 

conhecimentos e mediador no 

processo ensino aprendizagem.

A relação que o aluno 

tem com o professor é de 

extrema importância para o 

sucesso do processo ensino-

aprendizagem da matemática. 

Alguns alunos que possuem 

emoções negativas em relação 

aos professores e às disciplinas 

que estes ministram, tendem 

a apresentar um histórico 

escolar com baixo rendimento 

e abandonam com frequência 

o ambiente escolar.

O ensino de Matemática 

é agravado por esta situação, 

visto que o professor parece 

incorporar o rigor do saber 

matemático e, da mesma 

forma, relacionar-se com os 

demais à sua volta empregando 

a mesma austeridade. Assim, 

contribui para que a matemática 

seja uma das disciplinas do 

currículo escolar que apresenta 

um dos maiores índices de 

reprovação. Raramente uma 

pessoa consegue permanecer 

indiferente diante da matemática, 

pois esta desperta uma relação 

de amor ou ódio inesquecível. 

As pessoas costumam não 

enfatizar o seu desempenho em 

outras disciplinas, mas nunca 

se esquecem de como eram 

em matemática. Sempre que 

vão se referir às experiências 

com esta ciência, recorrem às 

lembranças dos professores 

da disciplina.

O professor precisa 

compreender as atividades que 

favorecem o desenvolvimento 

de cada aprendizagem desejada. 

Deve desenvolver no aluno 

um conjunto de habilidades 

que permita melhorar seus 

processos de raciocínio. Motivar 

os alunos a tomar consciência 

de seus próprios processos e 

estratégias mentais para poder 

controlá-los e modificá-los de 

acordo com o aprendizado em 

questão.
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 DIFICULDADES EM MATEMÁTICA.
De acordo com o 

Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais, o 

Transtorno da Matemática é 

caracterizado pelos seguintes 

critérios: 

1. Critério A - A 

capacidade matemática, medida 

por testes padronizados, 

individualmente administrados, 

de cálculo e raciocínio 

acentuadamente abaixo do nível 

esperado, considerando a idade 

cronológica, a inteligência medida 

e a escolaridade apropriada à 

idade do indivíduo.

2. Critério B - A 

perturbação na matemática 

interfere significativamente 

no rendimento escolar ou 

atividades da vida diária 

que exigem habilidades em 

matemática.

3. Critério C - Em 

presença de um déficit sensorial, 

as dificuldades na capacidade 

matemática excedem aquelas 

geralmente a este associadas.

Um grande número de 

estudantes apresenta dificuldade 

na aprendizagem da matemática 

e, uma porcentagem significativa 

considera que essa área de 

aprendizagem é um tormento. 

As dificuldades envolvidas no 

seu ensino e aprendizagem e 

os maus resultados escolares 

transformam a matemática 

numa área de preocupação, 

provocando um questionamento 

do ensino e da aprendizagem 

da matemática.

As necessidades da 

sociedade mudam e os avanços 

tecnológicos transformaram-na, 

nessa era da informação. São 

necessários mais conhecimentos 

sobre as necessidades dos 

estudantes num momento em 

que estes são bombardeados 

com informações por todos 

os lados.

 DIFICULDADES EM MATEMÁTICA.
Na atual conjuntura 

da educação brasileira, a 

matemática se apresenta como 

um grande problema. Os baixos 

resultados de desempenho dos 

alunos em exames nacionais 

e internacionais apontam que 

será necessária muita dedicação 

da sociedade brasileira para 

mudar tal cenário.

Neste presente artigo 

ponderamos a necessidade 

do ensino de matemática na 

educação básica em função de 

uma aprendizagem que permita 

ao sujeito a participação no 

mundo através do universo 

da lógica e dos números. No 

entanto o conhecimento do 

processo ensino aprendizagem 

é mais complexo do que se 

imaginava e, com as novas 

descobertas da neurociência 

sobre aprendizagem, torna-se 

possível reconhecer os limites 

de cada aluno.

A aprendizagem da 

matemática acontece por 

um método de construção 

cognitiva que Piaget expõe na 
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Epistemologia Genética como 

sendo conjunto de conhecimentos 

e habilidades que a criança 

obtém em diferentes etapas 

do seu desenvolvimento. 

Incluso a esse processo, temos 

também os estímulos que 

o educando precisa receber 

para que sua aprendizagem 

seja expressiva e os fatores 

psicossociais que interferem 

na aprendizagem matemática 

em função da construção do 

vínculo afetivo necessário para 

que o produto desse processo 

seja um indivíduo seguro de 

seu conhecimento.

O educador, como 

entendedor do processo 

ensino aprendizagem, é agente 

responsável pelo alcance dos 

conhecimentos do aluno, porém, 

não entender perfeitamente 

esse processo pode ocasionar 

problemas na aprendizagem 

desse educando.

Certos estudantes 

apresentam maiores dificuldades 

na aprendizagem matemática 

do que outros. E isso acontece 

devido a muitos fatores que 

podem variar do pedagógico 

e psicológico ao fisiológico. Os 

problemas na aprendizagem 

de matemática podem ser 

solucionados, na maioria das 

vezes, através de mudanças 

na prática pedagógica, por se 

tratarem de dificuldades em áreas 

específicas da aprendizagem, 

como memória, sentidos, 

desenvolvimento motor, etc. 

Algumas dificuldades apresentam 

maiores complicações por serem 

de origem genética ou traumas 

na região encefálica. Nestes 

casos, pode não ser possível 

a resolução do problema e 

o educador deverá oferecer 

uma atenção individualizada 

ao aluno, favorecendo-o com 

o uso de novas tecnologias, 

atividades diferenciadas e uso 

de calculadoras científicas.

A partir desse estudo, 

pode-se concluir que as 

dificuldades de aprendizagem 

aqui apontadas exigem do 

profissional de educação um 

conhecimento muito amplo sobre 

o funcionamento do cérebro 

e da mente, além de deixar 

claro que a não aprendizagem 

pode ser também, um sinal 

de descuido do sistema de 

educação
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Esta pesquisa trata 

de uma revisão bibliográfica 

com o tema voltado ao Ensino 

Superior e a sua Legislação. 

Dentro desse tema, o objetivo 

deste estudo é apresentar os 

principais aspectos da legislação 

referente ao Ensino Superior 

no Brasil e abordar os aspectos 

da formação e da prática 

docente neste nível de ensino. 

Para tanto, este estudo traz 

um retrospecto da legislação 

educacional pertinente ao tema, 

ao longo dos anos e aborda 

alguns autores que tratam da 

temática relacionada a formação 

docente, em especial no ensino 

superior. Este estudo está 

organizado em dois capítulos, 

o primeiro capítulo trata dos 

aspectos que tratam do Ensino 

Superior no Brasil e o segundo 

capítulo aborda os principais 

aspectos sobre a formação e 

a prática docente. A formação 

docente ideal seria aquela 

que conciliasse a docência 

com a pesquisa especializada 

e a pesquisa sobre a ação 

docente, temos então que a 

Universidade é um espaço 

para a busca e a construção 

do conhecimento científico, 

exigindo a indissociabilidade 

entre ensino e pesquisa, 

buscando a produção e a 

socialização do conhecimento.
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INTRODUÇÃO
Este estudo aborda os 

principais aspectos da legislação 

referente ao Ensino Superior 

no Brasil e a formação e prática 

docente neste nível de ensino. 

Para tanto, este estudo traz 

um retrospecto da legislação 

educacional pertinente ao tema, 

ao longo dos anos e aborda 

alguns autores que tratam 

da temática relacionada a 

formação docente, em especial 

no ensino superior.

No Brasil, os primeiros 

cursos superiores tiveram início 

em 1812 e se limitavam ao 

Direito, Medicina, Politécnica e 

Agricultura, em 1837, foi criado 

o Colégio Pedro II, na Corte, 

que servia como modelo para 

os demais e os professores, 

nesta época, ainda não tinham 

uma instrução específica e nem 

havia fiscalização. 

Com o apoio de 

professores estrangeiros e 

pesquisadores foi criada a 

Universidade de São Paulo, 

em 1934, reunindo faculdades 

tradicionais e faculdades 

independentes, originando a 

Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, (USP), que tornou-se 

um dos grandes centros de 

pesquisa do país.

Durante a Nova República, 

cada estado brasileiro passou a 

contar com uma universidade 

pública federal em suas capitais. 

Neste período também surgiram 

universidades religiosas, 

católicas e presbiteriana, com 

este processo surge a UNE, 

União Nacional dos Estudantes, 

como forma de organização 

dos alunos universitários.

Com a promulgação 

da Lei n° 4.024/61, a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira o modelo 

de instituições de ensino 

superior no Brasil é reforçado, 

mantendo a preocupação 

com o ensino em detrimento 

da pesquisa. A Constituição 

Federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN 9394/96) e 

a Lei nº 9.135/95, Conselho 

Nacional de Educação, definem 

a estrutura e o funcionamento 

do ensino superior, além de 

outros Decretos, Portarias e 

Resoluções. 

O sistema de pós-

graduação brasileiro está dividido 

em lato sensu e stricto sensu, 

e visa atender aos milhares de 

profissionais liberais, professores 

e estudantes que concluíram 

algum tipo de curso superior, 

e que desejam complementar 

seus conhecimentos ou formação 

acadêmica, para atividades de 

pesquisa e docência. 

A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

– LDBEN 9394/96, ao se referir 

aos profissionais da educação, 

em seu artigo 62 estabelece 

que, a formação de docentes 

para atuar na educação básica 

ocorrerá em nível superior, 

em curso de licenciatura, 

de graduação plena, em 

universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, 

como formação mínima para 

o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade 
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Normal.

De acordo com Cunha 

(2004), o que se espera dos 

docentes universitários é um 

conhecimento aprofundado 

de sua área de atuação, com 

base nas ciências e com 

profissionalismo, vinculando o 

saber com a prática docente. Seria 

de grande importância conforme 

o autor, um aprofundamento 

nos conhecimentos pedagógicos 

e uma preocupação neste 

sentido, mesmo em se tratando 

de alunos de nível superior, 

fato este que não encontra-se 

como uma preocupação na 

história do ensino superior.

ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO SOBRE O 
ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

As primeiras faculdades 

brasileiras foram a de Medicina, 

de Direito e Politécnica e 

estavam situadas em grandes 

cidades e tinham como base 

de orientação um propósito 

voltado à elite. Baseavam-se 

nos modelos franceses que 

eram voltados muito mais 

ao ensino do que a pesquisa. 

O cargos eram vitalícios e o 

responsável pelo campo de 

saber, tinha o poder de escolher 

seus assistentes e mantinha 

essa posição ao longo da vida. 

No Brasil, os primeiros 

cursos superiores tiveram início 

em 1812 e se limitavam ao 

Direito, Medicina, Politécnica 

e Agricultura, as aulas eram 

avulsas ou particulares, e com 

o tempo foram agrupadas nos 

liceus provinciais. Em 1837, foi 

criado o Colégio Pedro II, na 

Corte, que servia como modelo 

para os demais. Os professores, 

nesta época, ainda não tinham 

uma instrução específica e nem 

havia fiscalização. 

A primeira universidade 

brasileira foi criada em 1920 

no Rio de Janeiro, resultante 

do Decreto n° 14.343, desta 

universidade faziam parte 

faculdades profissionais que 

eram voltadas ao ensino em 

detrimento da pesquisa e 

mantinham a sua autonomia. 

Em 1931, o Decreto N° 

19.852/31 de Getúlio Vargas, 

estabeleceu o Estatuto das 

Universidades Brasileiras, 

elevando a formação dos 

professores secundários ao nível 

superior. Foi, então, criada, a 

Faculdade de Educação, Ciências 

e Letras, com a finalidade de se 

ampliarem os conhecimentos 

das ciências “puras”. A Faculdade 

de Ciências e Letras foi criada 

porém não foi instalada, no 

entanto, instalaram-se modelos 

de organizações responsáveis 

pela formação docente, 

em 1934, pela então criada 

Universidade de São Paulo, e, 

em 1935, pela Universidade 

do Distrito Federal.

O Ministério de Educação 

e Saúde foi criado em 1930 

e em 1931 foi aprovado o 

Estatuto das Universidades 

Brasileiras, definindo que as 

universidades poderiam ser 

públicas (federal, estadual 

ou municipal) ou particular e 

deveria incluir ao mínimo três 

dos seguintes cursos: Direito, 

Medicina, Engenharia, Educação, 
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Ciências e Letras. 

Com o Decreto n° 8.681, 

de 15/03/1946, surge a primeira 

universidade católica do país, 

tendo o título de Pontífica, 

introduzindo nos currículos 

escolares a frequência a cultura 

religiosa. No mesmo período o 

estado de São Paulo construía 

um projeto de criação de 

uma universidade com alto 

padrão acadêmico. Fernando 

de Azevedo com o apoio do 

governo estadual, liderou a 

criação de uma universidade 

pública estadual na cidade. 

Com o apoio de professores 

estrangeiros e pesquisadores 

foi criada a Universidade de 

São Paulo, em 1934, reunindo 

faculdades tradicionais e 

faculdades independentes, 

originando a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, 

(USP), que tornou-se um dos 

grandes centros de pesquisa 

do país, conforme idealizado 

pelos seus fundadores. 

Com a promulgação 

da Lei n° 4.024/61, a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira o modelo de 

instituições de ensino superior 

no Brasil é reforçado, mantendo 

a preocupação com o ensino 

em detrimento da pesquisa. 

O órgão responsável 

pelo planejamento, orientação, 

coordenação e supervisão da 

Política do Ensino Superior é a 

(Sesu) Secretaria de Educação 

Superior, além da responsabilidade 

de manutenção, supervisão 

e desenvolvimento das (Ifes) 

Instituições Públicas Federais de 

Ensino Superior e da supervisão 

das instituições privadas de 

educação superior.

A LDB não concebe a 

docência universitária como 

um processo de formação, 

mas sim como de preparação 

para o exercício do magistério 

superior, que deverá ser 

realizada prioritariamente (não 

exclusivamente) nos cursos de 

pós-graduação stricto sensu. 

Nestes, ou mesmo nos cursos 

de pós-graduação lato sensu, 

em geral, essa preparação vem 

ocorrendo por meio de uma 

disciplina de 45 a 60 horas, com 

diferentes características. Apesar 

de restritas, conferem alguma 

possibilidade de crescimento 

pedagógico aos docentes do 

ensino superior. No entanto, 

é importante que se considere 

a exiguidade desse tempo 

para profissionalizar qualquer 

profissional, incluindo, portanto, 

a profissionalização para a 

docência na Universidade. 

(PIMENTA,2003, p.273).

A Constituição Federal 

de 1988, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9394/96) e a Lei nº 

9.135/95, Conselho Nacional 

de Educação, definem a 

estrutura e o funcionamento 

do ensino superior, além de 

outros Decretos, Portarias e 

Resoluções. 

A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9394/96) traz em seu 

Art. 43: A educação superior 

tem por finalidade: 

I - estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento 

do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; II - formar 

diplomados nas diferentes 

áreas de conhecimento [...] 

III - incentivar o trabalho 
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de pesquisa e investigação 

científica [...] IV - promover a 

divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da 

humanidade [...] (LDBEN 9394, 

1996, p.15).

Nos cursos de Graduação, 

Licenciatura Plena, a Resolução 

CNE/CP 02/2002, define em seu 

artigo 1º, que a carga horária 

dos cursos de Formação de 

Professores da Educação Básica, 

em nível superior, em curso 

de licenciatura, de graduação 

plena, será efetivada mediante 

a integralização de, no mínimo, 

2800 (duas mil e oitocentas) 

horas, nas quais a articulação 

teoria-prática garanta, nos 

termos dos seus projetos 

pedagógicos, as seguintes 

dimensões dos componentes 

comuns: 

I - 400 (quatrocentas) horas 

de prática como componente 

curricular, vivenciadas ao longo 

do curso; II - 400 (quatrocentas) 

horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início 

da segunda metade do curso; 

III - 1800 (mil e oitocentas) horas 

de aulas para os conteúdos 

curriculares de natureza científico-

cultural; IV - 200 (duzentas) 

horas para outras formas de 

atividades acadêmico-científico-

culturais. Parágrafo único. Os 

alunos que exerçam atividade 

docente regular na educação 

básica poderão ter redução 

da carga horária do estágio 

curricular supervisionado até 

o máximo de 200 (duzentas) 

horas. (RESOLUÇÃO CNE/CP 

02, 2002, p.1)

O sistema de pós-

graduação brasileiro está dividido 

em lato sensu e stricto sensu, 

e visa atender aos milhares de 

profissionais liberais, professores 

e estudantes que concluíram 

algum tipo de curso superior, 

e que desejam complementar 

seus conhecimentos ou formação 

acadêmica, para atividades de 

pesquisa e docência. 

No campo educacional, 

com a expansão das Instituições 

de ensino superior privadas, e 

com a exigência da qualificação 

do corpo docente na pós-

graduação como critério na 

Avaliação Institucional e como 

referencial de qualidade da 

educação, os programas stricto 

sensu vêm se tornando uma 

necessidade competitiva para 

os profissionais que atuam 

na área. 

Com base na legislação 

vigente temos que os cursos 

de pós-graduação lato sensu 

com duração mínima de 360 

horas, geralmente têm um 

formato semelhante ao dos 

cursos tradicionais, com aulas, 

seminários e conferências, ao 

lado de trabalhos de pesquisa 

sobre os temas relativos ao 

curso. O critério de seleção para 

o ingresso no curso de pós-

graduação lato sensu é definido 

de forma independente em 

cada instituição, e é geralmente 

composta de uma avaliação e 

de uma entrevista, no qual a 

única exigência formal a ser 

cumprida pelo interessado se 

refere à posse de um diploma 

de nível superior.

Os cursos de Stricto 

Sensu são direcionados para 

a continuidade da formação 

científica e acadêmica, como 

mestrado e doutorado, de alunos 
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com nível superior. O curso 

de mestrado tem a duração 

de até 24 meses, período no 

qual o aluno desenvolve a 

dissertação e cursa as disciplinas 

relativas à sua pesquisa. No 

doutorado, com duração de 

até 48 meses, o aluno deve 

cumprir um número mínimo 

de disciplinas, estipulado 

em cada programa, além da 

elaboração de uma tese.

A FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR

A década de 1980 

caracterizou-se por eventos 

locais e nacionais envolvendo 

a formação do professor. 

Consolidavam-se as instituições 

democráticas; fortaleciam-

se os direitos à cidadania, 

e elevava-se à educação a 

responsável pela superação 

das desigualdades nacionais. 

Nos anos 1990 ocorreram 

profundas modificações no 

sistema educacional brasileiro, 

a LDBEN 9394/96 enfatiza as 

dimensões sociais e políticas 

da atividade educativa, 

incluindo a dinâmica escolar, 

o relacionamento da escola 

com seu entorno mais amplo, 

a avaliação e a gestão. 

[...] a pedagogia constituiu-

se, especialmente, tributária da 

psicologia do desenvolvimento 

e da aprendizagem ou da 

antropologia filosófica. Trouxe 

consigo, ainda, a herança de ser 

um campo feminino, decorrente 

da “natural” vocação das mulheres 

para educar as crianças. Nessa 

perspectiva, pouco dialogava 

com as estruturas de poder 

do conhecimento científico de 

outras áreas. [...] Outro aspecto 

da desqualificação da pedagogia 

universitária refere-se a sua 

condição instrumental e não 

raras vezes entendida como 

um conjunto de normas e 

prescrições que, na perspectiva 

da racionalidade técnica, 

teria um efeito messiânico 

na resolução de problemas. 

(CUNHA, 2004, p. 528)

A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

– LDBEN 9394/96, ao se referir 

aos profissionais da educação, 

em seu artigo 62 estabelece 

que, a formação de docentes 

para atuar na educação básica 

ocorrerá em nível superior, 

em curso de licenciatura, 

de graduação plena, em 

universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, 

como formação mínima para 

o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade 

Normal. 

Com base nas ideias 

de Veiga (2006) temos que a 

docência universitária exige 

a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, 

buscando a produção e a 

socialização do conhecimento. 

A indissociabilidade prevê a 

articulação de componentes 

curriculares e projetos de 

pesquisa e de intervenção, 
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levando em conta que a 

realidade social não é objetivo 

de uma disciplina e isso exige 

o emprego de uma pluralidade 

metodológica. A pesquisa da 

docência necessita interrogar e 

investigar aquilo que está além 

do campo de visão buscando 

um conhecimento não apenas 

para divulgação mas para 

melhoria da sociedade.

Um docente de ensino 

superior não pode prescindir 

da pesquisa de seu campo de 

especialidade, tanto no sentido 

de manter-se atualizado, como 

no sentido de participar da 

construção dessa atualização, 

pois os conhecimentos estão 

sempre em construção. Para 

o bom exercício da docência 

universitária não se dispensa 

a interação intensa entre 

produção de conhecimento e 

atividades de ensino. (GATTI, 

2003, p.79).

Na década de 1960, 

quando da criação da Universidade 

de Brasília, a formação de 

professores passa para a 

Faculdade de Educação. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

de 1961, com o Parecer N° 

292/62 do Conselho Federal 

de Educação estabeleceu que 

a preparação pedagógica não 

deveria mais se restringir ao 

último ano do curso, convivendo 

com disciplinas pertinentes 

à formação específica. As 

disciplinas oferecidas para a 

formação pedagógica eram: 

Psicologia da Educação, 

Elementos da Administração 

Escolar, Didática e Prática de 

Ensino, sob a forma de estágio 

supervisionado. 

De acordo com Cunha 

(2004) o que se espera dos 

docentes universitários é um 

conhecimento aprofundado 

de sua área de atuação, com 

base nas ciências e com 

profissionalismo, vinculando o 

saber com a prática docente. Seria 

de grande importância conforme 

o autor, um aprofundamento 

nos conhecimentos pedagógicos 

e uma preocupação neste 

sentido, mesmo em se tratando 

de alunos de nível superior, 

fato este que não encontra-se 

como uma preocupação na 

história do ensino superior. 

Nessa perspectiva é 

importante fazer uma reflexão 

mais rigorosa da formação 

do professor universitário. 

Diferentemente dos outros 

graus de ensino, esse professor 

se constituiu, historicamente, 

tendo como base a profissão 

paralela que exerce ou exercia 

no mundo do trabalho. A ideia 

de que quem sabe fazer sabe 

ensinar deu sustentação à lógica 

do recrutamento dos docentes. 

Além disso, a Universidade, pela 

sua condição de legitimadora 

do conhecimento profissional, 

tornou-se tributária de um 

poder que tinha raízes nas 

macroestruturas sociais do 

campo do trabalho, dominadas, 

fundamentalmente, pelas 

corporações. A ordem “natural” 

das coisas encaminhou para 

a compreensão de que são os 

médicos que podem definir 

currículos de medicina, assim 

como os economistas o farão 

para os cursos de economia, os 

arquitetos para a arquitetura 

e etc. O pedagogo, quando 

chamado a atuar nesses campos, 

é um mero coadjuvante [...] 
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(CUNHA, 2004, p.526).

Segundo Pimenta 

(2003) temos três aspectos 

que podem contribuir para o 

desenvolvimento profissional 

do professor universitário, 

as questões relacionadas a 

sociedade, como seus valores 

e as formas de organização; o 

avanço da ciência no decorrer 

dos anos; a consolidação de 

uma ciência da educação, que 

possibilite o acesso aos saberes 

fundamentais no campo da 

Pedagogia. 

Com base nas ideias de 

Pimenta (2003) temos que é 

preciso que o professor do ensino 

superior aprenda a pensar e 

refletir coletivamente, expondo 

as suas ideias, abandonando o 

hábito de executar processos 

de planejamento, execução e 

avaliação de suas atividades 

de forma individual, tanto as 

relacionadas a pesquisa quanto 

aquelas relacionadas ao ensino. 

Essa mudança de concepção e 

prática docente deve ocorrer 

de maneira processual com 

a construção de vínculos e 

com análise das situações 

vivenciadas, partindo assim 

para o envolvimento com o 

grupo de trabalho. 

Segundo Cunha (2004) 

a carreira universitária se 

estabelece na ideia de que a 

formação do professor requer 

esforços apenas na dimensão 

científica do docente, ou seja, 

com a pós-graduação strictu-

sensu, nos níveis de mestrado 

e doutorado, desta forma 

temos que para ser professor 

universitário, o importante é o 

domínio do conhecimento de 

sua especialidade e das formas 

acadêmicas de sua produção. 

De acordo com Gatti 

(2003) para que a profissão e 

a formação docente fossem 

satisfatórias seria necessário 

que os mestrados, ao invés 

de aprofundar-se somente 

na especialização e nos 

conhecimentos das áreas, 

tivessem uma formação didática, 

para assim, poder articular 

a docência com a pesquisa, 

levando a “indissociabilidade 

de ensino e pesquisa”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no conteúdo 

abordado neste estudo pode-se 

afirmar que com a promulgação 

da Lei n° 4.024/61, a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira o modelo de 

instituições de ensino superior 

no Brasil é reforçado, mantendo 

a preocupação com o ensino 

em detrimento da pesquisa. 

De acordo com a 

legislação vigente o órgão 

responsável pelo planejamento, 

orientação, coordenação e 

supervisão da Política do Ensino 

Superior é a (Sesu) Secretaria 

de Educação Superior, além da 

responsabilidade de manutenção, 

supervisão e desenvolvimento 

das (Ifes) Instituições Públicas 

Federais de Ensino Superior e 

da supervisão das instituições 

privadas de educação superior.

O sistema de pós-

graduação brasileiro está dividido 

em lato sensu e stricto sensu, 

e visa atender aos milhares de 
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profissionais liberais, professores 

e estudantes que concluíram 

algum tipo de curso superior, 

e que desejam complementar 

seus conhecimentos ou formação 

acadêmica, para atividades de 

pesquisa e docência. 

No campo educacional, 

com a expansão das Instituições 

de ensino superior privadas, e 

com a exigência da qualificação 

do corpo docente na pós-

graduação como critério na 

Avaliação Institucional e como 

referencial de qualidade da 

educação, os programas stricto 

sensu vêm se tornando uma 

necessidade competitiva para 

os profissionais que atuam 

na área. 

Com base nos elementos 

pesquisados temos que a 

década de 1980 caracterizou-se 

por eventos locais e nacionais 

envolvendo a formação do 

professor, assim consolidavam-

se as instituições democráticas; 

fortaleciam-se os direitos 

à cidadania, e elevava-se à 

educação a responsável pela 

superação das desigualdades 

nacionais. 

Nos anos 1990 ocorreram 

profundas modificações no 

sistema educacional brasileiro, 

a LDBEN 9394/96 enfatiza as 

dimensões sociais e políticas 

da atividade educativa, 

incluindo a dinâmica escolar, 

o relacionamento da escola 

com seu entorno mais amplo, 

a avaliação e a gestão. 

Pode-se afirmar que 

a formação docente ideal 

seria aquela que conciliasse 

a docência com a pesquisa 

especializada e a pesquisa 

sobre a ação docente, temos 

então que a Universidade é 

um espaço para a busca e a 

construção do conhecimento 

científico. De acordo com 

os autores pesquisados, a 

docência universitária exige 

a indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa, buscando 

a produção e a socialização 

do conhecimento.

Com base nas referências 

deste artigo pode-se concluir 

que espera-se dos docentes 

universitários um conhecimento 

aprofundado de sua área de 

atuação, com base nas ciências 

e com profissionalismo, 

vinculando o saber com a 

prática docente, neste sentido 

seria de grande importância, 

um aprofundamento nos 

conhecimentos pedagógicos 

e uma preocupação neste 

sentido, mesmo em se tratando 

de alunos de nível superior.
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As investigações e análises 

dos problemas encontrados nas 

aulas de Língua Portuguesa têm 

por finalidade compreender o 

que está imbricado ao nível 

insatisfatório do ensino da 

mesma. Foi por meio dessas 

análises e das referências 

teóricas que foi se construindo 

um raciocínio que conduzirá 

a compreensão e a eventuais 

propostas de soluções às 

questões veiculadas aos 

desafios em lecionar a Língua 

Portuguesa diante de tantos 

problemas encontrados. No 

contexto, em que a disciplina 

de Língua Portuguesa está 

inserida podemos verificar vários 

fatores que colaboram para 

um nível insatisfatório, como 

por exemplo, o baixo nível de 

conhecimento linguístico que a 

maioria dos alunos possuem. 

Isso contribui para um ensino 

com nível inferior ao que se 

almeja, pois o professor não 

consegue ampliar os conteúdos 

por causa da deficiência que os 

alunos possuem em aprender 

a Língua Portuguesa.
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Graduação em Letras pela Faculdade Federal de Alagoas (2014); Especialista em Práticas de Ensino de 
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INTRODUÇÃO
O ensino de Língua 

Portuguesa é de extrema 

importância, pois por meio da 

leitura conseguimos expressar 

e interpretar um texto e 

com a escrita construímos e 

registramos nossos pontos de 

vista, definições, pensamentos, 

nossos conhecimentos adquiridos 

no mundo no qual vivemos. 

Logo, concluímos que a busca 

pelo domínio em Língua 

Portuguesa é imprescindível a 

qualquer pessoa, seja criança, 

jovem ou adulto.

Mas os desafios que 

compõem o ensino de LP 

trazem consigo diversos fatores 

negativos, por exemplo, ensino 

focado somente na gramática, 

não contextualização dos 

conteúdos, inadequações 

em relação à metodologia de 

ensino em LP, o baixo nível de 

conhecimento dos alunos em LP, 

entre outros; fatores os quais 

prevalecem em comparação 

aos fatores positivos.

Muitas vezes a LP é 

vista como disciplina muito 

difícil, as produções textuais 

são praticadas como castigo 

disciplinar e um fardo para 

o aluno, acarretando numa 

perspectiva de ensino totalmente 

desvinculada da verdadeira 

função da LP como prática 

social. Isso precisa ser avaliado 

não somente pelos professores 

e alunos, mas também pela 

sociedade.  

Esta pesquisa tem como 

objetivo avaliar os aspectos 

negativos no ensino de LP, 

desafios que compõem a 

metodologia de ensino para 

um aprendizado adequado, 

e também aborda cada fator 

correspondente a má qualidade 

de ensino de LP. Esse estudo 

pode favorecer uma visão 

processual da importância da 

reforma do ensino de LP em 

todos os níveis da escolaridade 

(ensino infantil, fundamental, 

médio e até mesmo no ensino 

superior).

Dessa forma, poderemos 

obter um corpo docente 

preparado para lecionar a 

LP e um corpo discente apto 

a exercer seu papel como 

aluno detentor de domínio 

em produções textuais e uma 

boa oratória.

DESENVOLVIMENTO
O ensino de LP só poderá 

ser realmente desenvolvido com 

êxito mediante uma reflexão 

sobre a definição da língua e 

pela análise do uso da mesma.

De acordo com Antunes 

(2006, 2007), a língua é o 

componente importantíssimo na 

interação social. Interpretando 

essa teoria, abordaremos 

algumas gramáticas e suas 

funções, pois essas gramáticas 

proporcionam ferramentas 

linguísticas para a interação 

verbal. Vejamos abaixo um 

quadro demonstrativo que 

exemplifica a constituição da 

língua de acordo com Antunes 

(2007, p.40):

Uma língua é constituída 

de dois componentes:
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Conforme Antunes(2007), 

esses são os componentes 

para o uso da língua em sua 

ampla funcionalidade, mas 

a língua não é resumida em 

dois componentes, ela possui 

também o poder de comunicação 

e interação social, tanto na 

modalidade verbal como não 

verbal.

Segundo Antunes 

(2007, p.26), quando estamos 

falando de gramática,pode-se 

estar falando:

a) das regras que 

definem o funcionamento da 

língua....

b) das regras que 

definem o funcionamento de 

determinada norma....

As instituições escolares 

priorizam o ensino de LP com 

base predominantemente 

na gramática normativa e na 

descritiva. Essas gramáticas 

são valorizadas na sociedade. 

A LP se resume nesse modo 

de ensino, esse é um dos 

fatores negativos abordados 

anteriormente, que é “ensino 

focado somente na gramática”. 

É um desafio mudar esse ensino 

tradicional, pois não há uma 

visão reflexiva sobre a LP, mas 

descritiva e normativa. Antunes 

afirma” língua e gramática 

não se equivalem e, por isso, 

o ensino de línguas não pode 

constituir-se apenas lições de 

gramática.”(2007,p.44).Não 

basta limitar as aulas de LP em 

regras e normas, é necessário 

um estudo mais contextualizado 

e reflexivo para exercê-la da 

melhor forma possível,tanto o 

professor como o aluno.

Outro fator é a 

não contextualização dos 

conteúdos de LP, as aulas são 

predominantemente resumidas 

em uso de livro e escritas no 

quadro, não há atividades de 

interação, debates, trabalhos 

em grupo etc., o aluno se 

habitua numa prática de LP 

completamente desgastante e 

descontextualizada. Isso não 

favorece o pleno desenvolvimento 

no processo de ensino e 
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aprendizagem. 

Devido a isso os alunos 

têm uma convicção de que as 

aulas de LP são cansativas e 

difíceis, principalmente quando 

envolvem produções textuais, 

gerando assim a falta de interesse 

e consequentemente o baixo 

nível em produções textuais de 

diferentes gêneros textuais.

O aluno pode 

desenvolver habilidades por 

diferentes caminhos que 

levam ao conhecimento de 

uso da linguagem de forma 

mais efetiva.

Segundo Possenti 

(2006, p.36), “domínio de 

uma língua é o resultado de 

práticas efetivas, significativas, 

contextualizadas.” Portanto a 

língua não se restringe em práticas 

de exercício de memorização 

de regras, tampouco em 

descontextualização do uso 

efetivo da língua.

No tocante a isso, 

fazemos uma pergunta “Como 

se ensina a Língua Portuguesa?”. 

As aulas possuem um viés de 

ensino totalmente voltado a 

gramática tradicional.

 Sobre a gramática 

tradicional, Faraco (1975) 

acentua que:

a língua continua a ser 

vista de modo cristalizado: para 

as gramáticas tradicionais só 

existe uma língua portuguesa 

(aquela prevista por elas); as 

variantes linguísticas, em geral, 

são vistas como formas erradas, 

condenadas, não recomendáveis, 

uma espécie de corrupção da 

língua verdadeira, pura.

O indivíduo está 

inserido em práticas sociais 

que demanda a escrita e a 

oralidade, então é necessário 

que se torne fluente nas duas 

modalidades da língua mais 

formal, mas não desvincular a 

modalidade informal da LP. A 

fluência na modalidade formal 

é adquirida em aulas de LP, mas 

com inadequações no ensino 

da mesma. Pois qualquer uso 

de modalidade informal o aluno 

é taxado como errado e não 

possuidor do conhecimento 

linguístico formal. Esse tipo de 

ensino é inadequado, porque 

não aborda a língua como 

um patrimônio sócio-cultural 

de uma sociedade que usa 

diferentes recursos linguísticos 

em difrentes contextos sociais.

Na maioria das aulas de 

LP, não é abordada a importância 

das duas modalidades “escrita 

e oralidade” no uso da língua. 

Seguindo esse contexto 

Marcuschi (2003, p.17) afirma:

Oralidade e escrita são 

práticas e usos da língua com 

características próprias, mas 

não suficientemente opostas 

para caracterizar dois sistemas 

linguísticos nem uma dicotomia. 

Ambas permitem a elaboração 

de raciocínios abstratos e 

exposições formais e informais, 

variações estilísticas, sociais, 

dialetais e assim por diante.

A oralidade e escrita 

são importantíssimas no uso 

da língua, por intermédio 

delas o indivíduo se faz uso 

de recursos linguísticos sejam 

formais ou informais. Nas aulas 

de LP o que é mais valorizado 

é o ensino da escrita formal, 

deixando de lado a importância 

e o exercício da habilidade de 

se expressar oralmente.
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Em relação aos objetivos 

do ensino de LP nos anos 

finais do ensino fundamental, 

podemos verificar o seguinte de 

acordo com os PCN - Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Língua 

Portuguesa:

Objetivos de Língua 

Portuguesa para o segundo 

ciclo 

As práticas educativas 

devem ser organizadas de maneira 

a garantir, progressivamente, 

que os alunos sejam capazes de: 

• compreender o sentido 

nas mensagens orais e escritas 

de que é destinatário direto 

ou indireto, desenvolvendo 

sensibilidade para reconhecer 

a intencionalidade implícita e 

conteúdos discriminatórios ou 

persuasivos, especialmente 

nas mensagens veiculadas 

pelos meios de comunicação;

 • ler autonomamente 

diferentes textos dos gêneros 

previstos para o ciclo, sabendo 

identificar aqueles que respondem 

às suas necessidades imediatas 

e selecionar estratégias 

adequadas para abordá-los; 

• utilizar a linguagem 

para expressar sentimentos, 

experiências e ideias, 80 

acolhendo, interpretando e 

considerando os das outras 

pessoas e respeitando os 

diferentes modos de falar; 

• utilizar a linguagem 

oral com eficácia, começando 

a adequá-la a intenções e 

situações comunicativas que 

requeiram o domínio de registros 

formais, o planejamento prévio 

do discurso, a coerência na 

defesa de pontos de vista e na 

apresentação de argumentos 

e o uso de procedimentos 

de negociação de acordos 

necessários ou possíveis; 

• produzir textos escritos, 

coesos e coerentes, dentro 

dos gêneros previstos para o 

ciclo, ajustados a objetivos e 

leitores determinados; 

• escrever textos com 

domínio da separação em 

palavras, estabilidade de palavras 

de ortografia regular e de 

irregulares mais frequentes na 

escrita e utilização de recursos 

do sistema de pontuação para 

dividir o texto em frases;

 • revisar seus próprios 

textos a partir de uma primeira 

versão e, com ajuda do 

professor, redigir as versões 

necessárias até considerá-lo 

suficientemente bem escrito 

para o momento.

Vemos claramente nesses 

objetivos, compreensão, leitura 

uso da linguagem oral e escrita, 

entre outras atividades que 

podem ser contextualizadas. 

Nesse segundo ciclo, é 

importantíssimo o aluno já 

ter o conhecimento da língua 

como modalidade formal e 

informal em diferentes usos 

no contexto social.

Nas DCNEM/PCNEM 

(MEC, 1999), propõem de 

acordo com os objetivos da 

LDB 9394/96 o alcance de 

competências e habilidades 

articuladas dentro da área de 

conhecimentos, no decorrer 

do Ensino Médio, que são: 

· Confrontar opiniões 

e pontos de vista sobre as 

diferentes manifestações da 

linguagem verbal;

 · Compreender e usar 

a língua Portuguesa como 

língua materna, geradora de 

significação e integradora da 

organização do mundo e da 
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própria identidade; 

· Aplicar as tecnologias 

de comunicação e da informação 

na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes da 

vida (estas três competências 

compõem mais precisamente 

o eixo de representação e 

comunicação);

 · Analisar os recursos 

expressivos da linguagem verbal, 

relacionando textos/contextos, 

mediante a natureza, função, 

organização, estrutura, de acordo 

com as condições de produção, 

recepção (intenção, época, local, 

interlocutores participantes 

da criação e propagação das 

ideias e escolhas, tecnologias 

disponíveis); 

· Recuperar, pelo estudo 

do texto literário, as formas 

instituídas de construção do 

imaginário coletivo, o patrimônio 

representativo da cultura e as 

classificações preservadas e 

divulgadas, no eixo temporário 

e espacial;

 · Articular as redes de 

diferenças e semelhanças entre 

a língua oral e escrita e seus 

códigos sociais, contextuais e 

linguísticos (compondo estas 

três o eixo da investigação e 

compreensão);

 · Entender a Língua 

Portuguesa como fonte de 

legitimação de acordos e condutas 

sociais e como representação 

simbólica de experiências 

humanas manifestas, nas 

formas de sentir, pensar e 

agir, na vida social; 

Nos objetivos mencionados 

anteriormente, verificamos 

o uso da LP de forma mais 

ampla, complexa e contextual, 

pois a LP deve em todo o 

contexto escolar seguir um 

processo de análise, aplicação 

de conteúdos, conhecimentos 

adquiridos, repertório sócio-

cultural, repertório linguístico 

entre outros. Sendo assim, se 

estabelece um ensino de maneira 

mais efetiva e adequada, já 

que a LP é muito complexa.

Outra questão desafiadora 

ao ensino de LP é o baixo nível 

de conhecimento dos alunos 

em LP. Grande parte dos 

educandos não possuem um 

nível adequado de conhecimento 

na série que estudam. Muitos 

são os fatores que contribuem 

para esse baixo nível, como 

por exemplo, não há uma 

regularidade de aprendizado 

no decorrer de sua trajetória 

como aluno, não mantém um 

estudo consistente, não há 

cobrança dos pais para manter 

os estudos e a disciplina, etc. 

Tudo isso dificulta o ensino 

de LP, pois não há um retorno 

favorável do ensino em si e 

o aprendizado dos alunos. O 

professor fica inerte a esse fator, 

e não consegue achar uma 

maneira eficaz para estabelecer 

o pleno desenvolvimento no 

ensino e na aprendizagem dos 

educandos.

De acordo com Geraldi 

(2006, p.39):

No inventário das 

deficiências que podem ser 

apontadas como resultados 

do que já nos habituamos a 

chamar de “crise do sistema 

educacional brasileiro”, ocupa 

lugar privilegiado o baixo nível 

de desempenho linguístico 

demonstrado por estudantes 

na utilização da língua, quer 

na modalidade oral, quer na 

modalidade escrita. Não falta 

quem diga que a juventude de 
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hoje não consegue expressar 

seu pensamento; que, estando 

à humanidade na “era da 

comunicação”, há incapacidade 

generalizada de articular um juízo 

e estruturar linguisticamente 

uma sentença.

Está evidente, nesta 

afirmação, a presença de 

analfabetos funcionais em 

todos os níveis que compõem 

o sistema educacional. É 

extremamente importante 

estabelecer propostas para 

rever esses problemas tão 

presentes e tão desafiadores 

no ensino de LP, principalmente 

no nível médio e superior que 

exige um aluno apto a ter o 

domínio de produzir textos 

de diferentes gêneros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Lecionar Língua 

Portuguesa não é uma atividade 

fácil, o ensino da mesma sofre 

diversas modificações, pois ter 

o domínio da leitura e escrita 

é muito mais do que somente 

aprender gramática.

Atualmente, O ensino 

de LP não está usufruindo 

bons resultados em relação 

a preparação dos alunos em 

compreender e interpretar 

um texto, saber, dissertar, 

argumentar e ler corretamente.

Isso deve ser avaliado 

e deve haver mudanças 

significativas no ensino dessa 

disciplina.

A Língua Portuguesa 

possui diversos tipos de 

linguagens em circulação no 

mundo contemporâneo, isso 

faz com que o ensino da mesma 

envolva diferentes contextos 

e realidades, por isso se faz 

necessário um ensino de 

qualidade para que o aluno 

produza,com adequação,textos 

verbais,orais e escritos de 

diferentes gêneros.

Dessa forma, poderá 

haver maneiras mais eficazes de 

ensinar a LP e consequentemente 

de utilizá-la da melhor forma 

possível.
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Este artigo tem como 

objetivo descrever o transtorno 

de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) e como 

ocorre o processo de inclusão 

destas pessoas. Pretende-se 

compreender o que é este 

déficit, quais são suas causas e 

se tem cura. Pessoas que não 

se adaptavam aos padrões de 

“normalidade” estabelecidos 

sempre foram discriminados 

nas escolas, compreendendo o 

processo de inclusão escolar e 

a descoberta do TDAH busca-se 

a inserção destes indivíduos na 

sociedade. Com uma demanda 

inclusiva de todas as crianças 

em salas regulares, os docentes 

necessitam estar cada vez mais 

preparados para assumirem 

posturas eficazes de acolhimento 

e integração nas redes de 

ensino. É necessário pontuar 

que esta postura diferenciada 

é essencial para práticas que 

levam à inclusão efetiva.

DENISE BRUINI GOMES DA SILVA
Professora de matemática do Ensino Fundamental II e Médio na prefeitura de São Paulo, nas EMEFs Comandante 
Garcia D’Ávila e Angelina Maffei Vita.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM TDAH
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INTRODUÇÃO
Este tema foi escolhido 

para ressaltar a importância do 

diagnóstico adequado e precoce 

de crianças que apresentam 

o TDAH. Este diagnóstico 

é de suma importância no 

processo de escolarização das 

crianças, pois contribui para a 

reflexão do professor quanto 

as suas práticas pedagógicas. 

Em contra partida, quando o 

diagnóstico não acontece, os 

alunos acabam sendo “rotulados” 

de hiperativos, bagunceiros, 

inquietos, preguiçosos e etc., 

prejudicando ainda mais seu 

desenvolvimento escolar.

 Deve-se considerar 

que a escola é um espaço no 

qual os educandos passam boa 

parte de seu tempo, assim, a 

função dela deveria ser a de 

possibilitar aos alunos a construção 

do ensino e aprendizagem. É 

indispensável que a escola pense 

nas potencialidades dos alunos 

na sua totalidade. Entende-se 

que o professor, a escola e as 

famílias são peças chave no 

processo de integração dos 

alunos com TDAH, garantindo 

assim uma formação sólida. 

A educação e a escola devem 

atender a todos os indivíduos 

que nela estão, assim sendo os 

alunos com TDAH devem ser 

incluídos, aceitos e ajudados 

em seus déficits.

O QUE É O TDAH
O TDAH é caracterizado 

por meio de vários sintomas 

que formam um quadro clínico. 

Conforme Stone e Szobot 

(2003, p.53):  

“De acordo com a 

literatura atual, os sintomas 

do transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade (TDAH) 

são originados por disfunções 

no funcionamento cerebral”

 

 Este transtorno 

já vem sendo estudado há 

muito tempo. Teixeira (2011, 

p.16) diz que:

Um dos primeiros 

relatos médicos do transtorno 

ocorreu em 1798, quando o 

médico escocês Alexander 

Crichton descreveu a chamada 

inquietação cerebral em seu 

novo livro, e explicou como 

ela poderia prejudicar a 

aprendizagem das crianças 

na escola, denominando - a 

de doença da atenção.

 Este transtorno 

recebeu várias denominações 

ao longo do tempo, mas foi 

em 1980 que ficou conhecido 

como Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade por 

meio do manual Diagnóstico 

e Estatístico dos Transtornos 

mentais, publicado pela Associação 

Psiquiátrica Americana, segundo 

Teixeira (2011).

  O Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade 

é uma síndrome (conjunto 

de sintomas) caracterizada 

por distração, agitação e ou 
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hiperatividade, impulsividade, 

esquecimento, desorganização, 

entre outros. 

 O TDAH é um 

transtorno de “base orgânica”, 

associado a uma disfunção 

em áreas do córtex cerebral, 

conhecida como Lobo Pré-Frontal. 

Quando seu funcionamento 

está comprometido, ocorrem 

dificuldades com a concentração, 

memória, hiperatividade e 

impulsividade, originando os 

sintomas do TDAH - déficit 

de atenção, hiperatividade e 

impulsividade.

 Normalmente, 

em atividades como estudo, 

leitura ou outras que exijam 

concentração, o cérebro 

aumenta os níveis de ativação, 

justamente para dar conta das 

exigências. Nos casos típicos 

de TDAH, a característica 

psicofisiológica mais comum 

é a hipofunção / hipoativação 

do córtex pré-frontal, na qual 

uma quantidade significativa 

de neurônios pulsam mais 

devagar que o esperado, 

especialmente quando as 

circunstâncias exigem maior 

esforço mental e, portanto, 

maior ativação.

  De acordo 

com a Associação Brasileira do 

Déficit de Atenção a prevalência 

do TDAH gira em torno de 3 

a 5% da população infantil do 

Brasil e de vários países do 

mundo onde o transtorno já 

foi pesquisado. Nos adultos 

estima-se prevalência em 

aproximadamente 4%. Segundo 

o DSM-5, levantamentos 

populacionais sugerem que o 

TDAH ocorre na maioria das 

culturas em cerca de 5% das 

crianças e 2,5% dos adultos.

O TDAH AFETA QUEM?
Segundo o DSM-5 

(Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais 5ª Ed. 

2013), o TDAH é mais frequente 

no sexo masculino do que no 

feminino na população geral, 

na proporção de 2 para 1 em 

crianças e de 1,6 para 1 em 

adultos, com maiores chances 

de pessoas do sexo feminino se 

apresentarem primariamente 

com características de desatenção 

em comparação com as do 

sexo masculino. 

TIPOS DE TDAH
Segundo Rohde e 

Benczik (1999) existem três 

tipos de TDAH: o primeiro tem 

predominância de sintomas na 

desatenção, o segundo engloba 

sintomas de hiperatividade/

impulsividade e o terceiro 

mistura os tipos combinados.

 O TDAH pode se 

apresentar com sintomas de 

desatenção e de hiperatividade 

ou impulsividade. De acordo 

com a quantidade desses 

sintomas, podemos classificar 

o TDAH em três subtipos:

• Apresentação 

combinada: Se tanto os critérios 

de desatenção e hiperatividade/

impulsividade são preenchidos 

nos últimos 6 meses

• Predominantemente 
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desatento: quando os critérios 

de desatenção é preenchido 

nos últimos seis meses, mas 

os critérios de hiperatividade 

não são

• Predominantemente 

hiperativo-impulsivo: quando 

os critérios de hiperatividade 

é preenchido nos últimos seis 

meses, mas os critérios de 

desatenção não são.

 

 Em geral, para cada 

critério ser preenchido, crianças 

precisam apresentar seis ou mais 

sintomas, enquanto adultos e 

adolescentes com mais de 17 

anos podem apresentar até 

cinco para serem classificados 

dessa forma.

 Além disso, a 

pessoa pode ter três diferentes 

graus de TDAH:

• Leve: Poucos 

sintomas estão presentes 

além daqueles necessários 

para fazer o diagnóstico, e os 

sintomas resultam em não mais 

do que pequenos prejuízos 

no funcionamento social, 

acadêmico ou profissional

• Moderada: Sintomas 

ou prejuízo funcional entre 

“leve” e “grave” estão presentes

•  Grave: Muitos sintomas 

além daqueles necessários 

para fazer o diagnóstico estão 

presentes, ou vários sintomas 

particularmente graves estão 

presentes, ou os sintomas 

podem resultar em prejuízo 

acentuado no funcionamento 

social ou profissional.

CAUSA DO TDAH
O TDAH é um dos 

transtornos psiquiátricos mais 

estudados no mundo, entretanto 

não há um consenso científico 

sobre as suas possíveis causas, 

ou seja, quanto a ele ser 

inato (genético) ou adquirido 

(ambiental).

 Considerando-se 

que o TDAH é um transtorno 

que se manifesta de inúmeras 

formas e que os sintomas se 

combinam nos mais variados 

graus de intensidade, pode-se 

acreditar que esta síndrome 

tem múltiplas causas e fatores 

de risco. Não se sabe ainda 

influência e a importância 

relativa de cada fator no 

aparecimento do transtorno.

 A maioria dos 

estudiosos concorda com a 

origem multifatorial do TDAH, 

combinando componentes 

genéticos e ambientais, em 

que provavelmente vários 

genes anômalos de pequeno 

efeito em combinação com um 

ambiente hostil, formariam 

um cérebro alterado em sua 

estrutura química e anatômica.

 Pode-se dividir os 

fatores que causam o TDAH 

em fatores neurobiológicos 

(que incluem genética e 

anormalidades cerebrais) e 

fatores ambientais.

Fatores Genéticos

 

 Os fatores genéticos 

parecem ter um papel bastante 

relevante na origem do TDAH. 

As pesquisas concordam e 

mostram que a prevalência de 

TDAH é bem maior em filhos e 

familiares de pessoas com TDAH 

em relação a pessoas sem o 
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problema. A probabilidade de 

pais com esta síndrome terem 

filhos com TDAH é estimada 

em 76%.

 

Anormalidades cerebrais

 Muitos estudos 

de imagem feitos no cérebro 

mostraram evidências de 

disfunção em pessoas com 

TDAH (no córtex pré-frontal, 

núcleos da base, cerebelo e 

outras).

Fatores ambientais

 Baixo peso ao 

nascer (menos de 1.500 g) 

confere um risco 2 a 3 vezes 

maior para TDAH, embora 

a maioria das crianças que 

nascem com baixo peso não 

desenvolva o transtorno.

 Embora o TDAH 

esteja correlacionado com 

tabagismo na gestação, parte 

dessa associação reflete um 

risco genético comum.

 Uma minoria de 

casos pode estar relacionada 

a reações a aspectos da dieta.

 Pode haver história 

de abuso infantil, negligência, 

múltiplos lares adotivos, 

exposição a neurotoxinas 

(chumbo), infecções (por 

exemplo: encefalite) ou 

exposição ao álcool durante a 

gestação. Exposição a toxinas 

ambientais foi correlacionada 

com o TDAH subsequente, 

embora ainda não se saiba se 

tais associações são causais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O espaço escolar faz 

a promoção de mudanças de 

como o ensino é concebido 

e conduzido, onde haja 

compartilhamento de vivências 

entre os alunos, ao passo que 

ocorra práticas interativas e 

estas sejam embasadas no 

respeito as especificidades 

de cada aluno, visando a 

construção de um aprendizado 

consistente; pois bem, não é 

isto que ocorre na maioria das 

escolas, principalmente com 

pessoas que apresentam TDAH.

 Houve muitos 

avanços na inclusão, no 

entanto, há um longo caminho 

a se percorrer para que esta 

inclusão seja efetiva, muitas 

escolas pensam na inclusão 

apenas como social. 

 Analisando a 

inclusão de alunos com TDAH 

compreende-se que a escola é 

um espaço para estes alunos 

sanarem suas fragilidades. 

Ressalta-se neste atendimento 

a relevância dos professores 

estarem conscientes das 

necessidades destes alunos. 

Captando suas especificidades 

e capacidades. Assim sendo, 

precisa-se quebrar o paradigma 

que todos os alunos aprendem 

da mesma forma e ao mesmo 

tempo. Cada ser humano é 

único. Para que a inclusão dos 

discentes com TDAH ocorra, é 

necessário pautar a educação 

deles em construção do 

conhecimento relevante. Não 

“uniformizado” ou “engessado”. 

Cada pessoa tem aptidões 

diversificadas. 
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 As pessoas com 

TDAH, muitas vezes, são 

estigmatizadas como alunos 

problemas, preguiçosos e 

indisciplinados, porém o 

comportamento é apenas 

manifestação do transtorno. A 

escola como espaço democrático 

não pode apenas rotular, tem 

que oportunizar a aprendizagem 

para todos.

 Benczik e Bromberg 

(2003, p.209 diz que na escola 

deve-se:

1) Estabelecer uma 

rotina diária clara, com períodos 

de descanso definidos. Usar 

reforços visuais e auditivos 

para definir e manter essas 

regras e expectativas, como 

calendários, cartazes e músicas. 

As instruções devem ser dadas 

de forma direta, clara e curta. 

2) Estabelecer consequências 

razoáveis e realistas para o 

não cumprimento de tarefas 

e das regras combinadas [...] 

3) Focalizar mais o processo 

(compreensão de um conceito) 

que o produto (concluir 50 

exercícios. Certificar-se que as 

atividades são estimuladoras e 

que os alunos compreendem 

a relevância da lição. 4) Adotar 

uma atitude positiva, como 

elogios e recompensa para 

comportamento adequados.

 

 

 Cabe aos profissionais 

das escolas adequarem os 

espaços e os currículos para 

todos os alunos. A tríade entre 

escola, familiares e atendimento 

médico também é muito 

importante, pois devido o TDAH 

apresentar muitos sintomas, 

não existe fórmula mágica para 

ensinar à estas pessoas. Cada 

uma tem aspectos diferentes. 

Precisa-se romper o estigma 

dos alunos com esta síndrome, 

por serem “preguiçosos” e que 

a inclusão deve ser apenas 

“social”. todos tem direito a 

educação para que se tornem 

cidadãos plenos e inseridos na 

sociedade, que infelizmente 

ainda é muito preconceituosa 

com todos aqueles que são 

“diferentes”.
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A família é o primeiro 

elo entre o indivíduo e a 

sociedade, no qual este é 

preparado para viver no meio 

social, devendo receber do seio 

familiar todo auxílio necessário 

para sua interação e formação 

biopsicossocial. Entretanto, 

o objetivo deste artigo é 

enfatizar sobre a importância 

da interação emocional, afetiva 

e psicológica da família no 

desenvolvimento cognitivo 

infantil. O desenvolvimento das 

capacidades mentais humanas 

desde o nascimento está em 

constante processo de aquisição 

de conhecimentos, percepção 

ambiental e autoconsciência, 

sendo iniciado quando criança 

e prosseguindo durante toda 

nossa vida. Na infância somos 

orientados pelos nossos pais, 

familiares, amigos e todos que 

fazem parte das nossas redes 

de relacionamentos emocionais 

e afetivos no desenvolvimento 

dessas capacidades que é 

denominado de processo 

cognitivo ou cognição. A cognição 

é constituída de elementos 

mentais como: capacidade 

perceptiva, associação, memoria, 

raciocínio, juízo, imaginação, 

pensamento e linguagem. 

Neurologicamente, o processo 

cognitivo humano se inicia 

após a formação de todas as 

características morfofisiológicas 

do feto, durante o período 

gestacional, em que o primeiro 

contato familiar da criança 

ocorre dentro do útero materno. 

As relações afeto-emocionais 

entre a criança e membros 

do seio familiar moldam 

gradativamente percepções, 

conceitos, valores e outros 

elementos que constroem a 

psique. Podemos concluir por 

intermédio desse artigo que 

a influência familiar contribui 

positivamente ou negativamente 

no processo de formação da 

psique e capacidades mentais 

de um indivíduo contribuindo 

assim para um excelente ou 

precário desenvolvimento 

cognitivo. 
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INFLUÊNCIA FAMILIAR SOBRE O 
PROCESSO COGNITIVO INFANTIL
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INTRODUÇÃO
O tema proposto pelo 

artigo visa entender a influência 

direta e indireta da família 

sobre o desenvolvimento 

cognitivo da criança, pois as 

relações afeto-emocionais entre 

pessoas do seio familiar têm 

sido motivo de estudo para 

análise de diversas complicações 

psicossociais existentes no 

indivíduo, em que as interações 

interpessoais são afetadas no 

ambiente educacional e social 

prejudicando diretamente 

a estrutura biopsicossocial 

individual.

A família é o primeiro 

elo entre o indivíduo e a 

sociedade, no qual este é 

preparado para viver no meio 

social, devendo receber do seio 

familiar todo auxílio necessário 

para sua interação e formação 

biopsicossocial. Cada indivíduo 

existente no ambiente familiar é 

uma partícula que compõe uma 

pequena estrutura social, essa 

composição é um fragmento 

da sociedade, sendo formada 

por interações pessoais de 

consanguinidade e afetividade.

A influência familiar 

poderá determinar o papel do 

indivíduo na sociedade, tendo 

interação dos fatores sociais, 

psicológicos e cognitivos como 

participantes no desenvolvimento 

biopsicossocial, no qual o indivíduo 

será direcionado por estas 

interações e desenvolvimento 

neurológico adquirido por 

herança genética, todavia os 

fatores do meio influenciarão 

como a forma de integração 

social ocorrerá em cada pessoa.

A família tem um papel 

importante no desenvolvimento, 

sendo a base para o aprendizado 

de valores sociais (DEL PRETTE, 

FERNANDES PAIVA, & DEL PRETTE, 

2005; DESSEN & SILVA, 2004), 

além de moldar as características 

psicológicas do indivíduo e 

permitir a sobrevivência da 

criança (GOITEIN & CIA, 2011). 

Trata-se de um contexto de 

socialização especialmente 

relevante para a criança, já 

que, durante muitos anos, é 

o principal ambiente no qual 

ela cresce (GOMIDE, 2003). 

A família transmite valores, 

atitudes, cultura, conhecimento 

e habilidades para a vida, com 

base na maneira como oferece 

suporte emocional, social e 

financeiro para as crianças 

(GOITEIN & CIA, 2011).

Sendo composta por 

uma complexa e dinâmica 

rede de interações que envolve 

aspectos cognitivos, sociais, 

afetivos e culturais, a família 

não pode ser definida apenas 

pelos laços de consanguinidade, 

mas sim por um conjunto de 

variáveis incluindo o significado 

das interações e relações entre 

as pessoas (PETZOLD, 1996).

O ambiente familiar 

por ser o primeiro elo entre 

o indivíduo e a sociedade 

estimula o desenvolvimento 

biopsicossocial e cognitivo 

do indivíduo inicialmente, 

logo as influências familiares 

afetarão a pessoa no ambiente 

social. O desenvolvimento 

biopsicossocial está conectado 

com a capacidade cognitiva do 

indivíduo, devido a interação 
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dos elementos da cognição 

permitirem a integração social 

dele com outros. 

O desenvolvimento 

biopsicossocial é dado por 

intermédio de elementos 

biológicos do sistema nervoso 

como plasticidade cerebral, 

maturação dos neurônios, 

herança genética e influência 

dos fatores ambientais, e os 

elementos psicológicos pela 

formação da personalidade: 

afetividade, emoção e 

comportamento, todavia a 

interação dos elementos sociais 

do indivíduo se dá pela união 

dos elementos biológicos 

e psicológicos em relação 

aos outros na formação dos 

relacionamentos dentro de 

um determinado grupo de 

pessoas.

Este artigo apresenta 

o problema correspondente 

ao tema com as respectivas 

perguntas propostas a serem 

respondidas na procura da 

solução: Quais podem ser as 

interferências positivas e/ou 

negativas no desenvolvimento 

cognitivo advindas da família e 

meio social? Como as interações 

afeto-emocionais e sociais 

podem prejudicar a cognição 

infantil?

Entretanto, o objetivo 

geral deste artigo é enfatizar 

sobre a importância da interação 

emocional, afetiva e psicológica 

da família no desenvolvimento 

infantil. Os objetivos específicos 

deste artigo são: Demonstrar 

que o bom processo cognitivo 

infantil necessita da participação 

familiar; esclarecer que as 

relações afeto-emocionais 

interferem na cognição infantil 

e elucidar que os fatores 

biológicos herdados dos pais 

participam da formação das 

estruturas cognitivas.

METODOLOGIA
Este artigo é uma 

revisão bibliográfica, em que 

os textos selecionados foram 

correlacionados ao tema em 

questão do trabalho de conclusão 

de curso. Os assuntos abordados 

escolhidos destes textos foram 

vinculados aos temas de cognição, 

desenvolvimento cognitivo, 

influência familiar, psicologia, 

desenvolvimento infantil, 

neuroanatomia, neurofisiologia, 

neurociências, neuroeducação 

e neuropsicopedagogia.

Foi realizada uma 

análise bibliográfica sobre os 

textos dos sites Scielo, Google 

Acadêmico, Biblioteca Virtual 

em Saúde, Portal Periódicos 

CAPES e livros correlacionados 

aos temas pesquisados para 

obtenção do objetivo desejado 

pelo artigo.
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COGNIÇÃO E ESTÁGIOS DO 
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

O desenvolvimento das 

capacidades mentais humanas 

desde o nascimento está em 

constante processo de aquisição 

de conhecimentos, percepção 

ambiental e autoconsciência, 

sendo iniciado quando criança 

e prosseguindo durante toda 

nossa vida. Na infância somos 

orientados pelos nossos pais, 

familiares, amigos e todos que 

fazem parte das nossas redes 

de relacionamentos emocionais 

e afetivos no desenvolvimento 

dessas capacidades que é 

denominado de processo 

cognitivo ou cognição. A cognição 

é constituída de elementos 

mentais como: capacidade 

perceptiva, associação, memoria, 

raciocínio, juízo, imaginação, 

pensamento e linguagem. 

Para Piaget (1983), 

a cognição humana é uma 

forma de adaptação biológica 

na qual o conhecimento é 

construído aos poucos a partir do 

desenvolvimento das estruturas 

cognitivas que se organizam 

de acordo com os estágios de 

desenvolvimento da inteligência. 

Assim, desenvolvimento cognitivo 

está ligado aos processos de 

assimilação e acomodação que 

promovem o equilíbrio que 

varia de acordo com a idade. 

(FLAVELL; MILLER, P.H.; MILLER, 

S.A., 1999; STERNBERG, 2000 

apud NEVES, 2006).

Para Vygotsky (1991), a 

criança nasce apenas com as 

funções cognitivas elementares 

que se ampliam para as funções 

complexas a partir do contato 

com a cultura, o que não acontece 

automaticamente, mas sim por 

meio de intermediações de 

outros sujeitos, sendo essas 

intermediações responsáveis 

por formar significados e valores 

sociais e históricos (FERRARI, 

2014).

O desenvolvimento 

das capacidades mentais 

foi inicialmente estudado e 

classificado por Jean Piaget, 

em que o estudo dessas 

atribuições foi denominado 

de Cognitivismo. 

Piaget (1971) considerou 

quatro períodos no processo 

evolutivo do desenvolvimento do 

homem, que se desmembram 

no decorrer das faixas etárias: 

estágio da inteligência Sensório-

motora (0 – 2 anos), estágio 

Pré-operatório (2 – 6 anos), 

estágio operatório concreto (6 

– 12 anos) e estágio operatório 

formal (12 anos em diante). 

(FERRARI, 2014).
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ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR
O estágio sensório-

motor é a primeira etapa do 

desenvolvimento cognitivo 

do ser humano iniciado no 

nascimento do indivíduo, essa 

fase consiste na interação da 

sequência de ações feitas pela 

criança com o espaço físico ao 

seu redor em que os sentidos 

estão sendo desenvolvidos. Nesse 

período o desenvolvimento da 

coordenação motora, reflexos 

inatos e locomoção da criança 

são priorizados pelo sistema 

nervoso, entretanto os sentidos 

são estimulados através da 

curiosidade infantil na medida 

que ocorre a interação com 

objetos e pessoas.

ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO
A etapa do estágio 

pré-operatório é marcada por 

uma série de mudanças na 

plasticidade cerebral infantil, 

que consiste no aparecimento da 

fala, linguagem e comunicação 

da criança com outros indivíduos. 

A linguagem interfere no 

desenvolvimento mental da 

criança em que através do 

ato de questionar ocorre a 

socialização e entendimento de 

mundo, no entanto o vocabulário 

infantil está muito limitado 

necessitando auxílio dos pais na 

comunicação. O pensamento 

verbal da criança está muito 

limitado aos “porquês” não 

demonstrando um raciocínio 

lógico e concreto nesse estágio. 

Entretanto, a criança tem um 

comportamento intuitivo sobre 

as coisas, em que o simbolismo 

é utilizado para aquisição de 

conhecimentos e percepções.

Nesse estágio, a 

socialização infantil ocorre 

através da ação com trocas 

entre os indivíduos, tendo o 

questionamento como mecanismo 

de interação com os pais, sendo 

bastante artificial em seus 

diálogos. Pois, a criança não tem 

compreensão de sentimentos, 

juízos, valores morais e éticos 

que são estabelecidos pela 

sociedade e família ao qual 

está inserida.

A coordenação motora 

infantil e locomoção estão 

mais desenvolvidas não 

necessitando de ajuda de 

adultos para se locomover, pois 

a criança tem capacidade de 

interagir com ambiente, porém 

não tem noção de perigos e 

riscos de acidentes. Todavia, 

a evolução das capacidades 

mentais apresenta avanços 

significativos comparados ao 

estágio anterior, contudo é 

necessário o acompanhamento 

de adultos para ajudar no 

processo de maturação das 

capacidades cognitivas infantis.
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ESTÁGIO OPERATÓRIO CONCRETO
O estágio operatório 

concreto é a etapa da segunda 

infância, entre aproximadamente 

os 06 a 12 anos de idade, na qual 

a linguagem, fala, comunicação, 

raciocínio e pensamento estão 

mais desenvolvidos na criança. 

A plasticidade e maturação 

cerebral apresentam grandes 

níveis de desenvolvimento nessa 

fase na criança, permitindo 

a execução de operações 

concretas como: separação, 

ordenação, transformação de 

objetos e ações.

O processo de 

socialização não está baseado 

em questionamentos apenas, 

pois a criança é direcionada 

pelo sistema de juízos e valores 

éticos e morais estabelecidos 

pela família e sociedade, nessa 

fase o indivíduo se relaciona 

com outros através das regras 

sociais estabelecidas (sistema 

de permissões e negações).

Contudo, o pensamento 

operatório nesse estágio está 

vinculado as experiências e 

interação direta com objetos 

e eventos, necessitando 

sempre de algo para conectar 

as informações recebidas e 

existentes na memória.

ESTÁGIO OPERATÓRIO FORMAL
O último estágio do 

desenvolvimento cognitivo é 

iniciado aos 12 anos de idade, 

nessa etapa o pensamento lógico 

não depende da experiência 

e interação direta com os 

objetos e eventos, entretanto a 

maturação do sistema nervoso 

permite que o indivíduo 

desenvolva uma capacidade 

lógica proposicional e raciocínio 

baseado em hipóteses verbais. 

O período operatório 

formal é a fase em que a 

capacidade mental está 

mais amadurecida, na qual a 

personalidade e identidade da 

criança começa se estabelecer 

no início sendo desenvolvida até 

a fase adulta no qual o indivíduo 

terá autoconsciência de si 

mesmo. Com o desenvolvimento 

das estruturas cognitivas 

como: raciocínio, linguagem, 

emoções, atenção, memória, 

imaginação, juízo e maturação 

do sistema nervoso permitem 

um pensamento mais complexo 

e lógico, logo a criança irá se 

desenvolver até a fase adulta 

no âmbito biopsicossocial por 

toda sua vida.

O desenvolvimento 

cognitivo é um conjunto de 

fatores biológicos, psicológicos e 

sociais que permite a interação 

do indivíduo com o ambiente 

inserido, porém devemos 

ressaltar que a ordem das 

fases nunca será alterada, 

mas o tempo de duração de 

cada uma delas dependerá 

da estrutura biopsicossocial 

de cada pessoa em questão.
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SISTEMA NERVOSO E PROCESSO 
COGNITIVO

Neurologicamente, o 

processo cognitivo humano 

se inicia após a formação 

de todas as características 

morfofisiológicas do feto, 

durante o período gestacional, 

em que o primeiro contato 

familiar da criança ocorre 

dentro do útero materno. 

No período embrionário, os 

sentidos do bebê começam 

a se desenvolver conforme 

os estímulos enviados pelo 

corpo materno em que suas 

capacidades sensoriais são 

estimuladas, coexistindo uma 

interação entre as sensações e 

emoções da mãe com a criança. 

Obviamente, este processo se 

desenvolve em maior amplitude 

após o nascimento devido 

ao contato familiar e social. 

O processo cognitivo 

engloba um conjunto de etapas 

que vão desde a fase inicial 

de recepção dos estímulos 

sensoriais, por parte dos 

sentidos, passando para a fase 

de percepção e compreensão da 

informação detectada para que 

depois possa ser manipulada 

por um conjunto de funções 

cognitivas. (PEREIRA, 2011)

Segundo os estudos de 

neuroanatomia e neurofisiologia, 

o córtex cerebral é responsável 

por executar maior parte das 

funções cognitivas de um 

indivíduo, ressaltando que 

os mecanismos da cognição 

são formados pela linguagem, 

atenção, memória, assimilação, 

pensamento, imaginação, 

maturação e plasticidade cerebral, 

em conjunto do sistema límbico 

e demais órgãos do encéfalo.

 Segundo Pereira 

2011, no córtex pré-frontal há 

armazenamento de informação 

temporária para que depois possa 

ser processada e interpretada 

por outras zonas do cérebro. 

Para além disso esta área 

do córtex tem como função 

determinar qual a informação 

que deve ou não estar ativa 

num determinado momento, 

selecionando informação 

relevante e ignorando a 

informação não desejada. Já 

a região do córtex cingulado 

anterior é responsável pela 

monitorização das funções 

cognitivas e também da resposta 

do sistema neurovegetativo a 

momentos de dor e ameaça.

Segundo Guyton & 

Hall 2006, o sistema límbico 

compreende todas as estruturas 

cerebrais que estejam 

relacionadas, principalmente, 

com comportamentos emocionais 

e sexuais, aprendizagem, 

memória, motivação, mas 

também com algumas respostas 

homeostáticas. Resumindo, 

a sua principal função será 

a integração de informações 

sensitivo-sensoriais com o 

estado psíquico interno, onde é 

atribuído um conteúdo afetivo 

a esses estímulos, a informação 

é registrada e relacionada com 

as memórias pré-existentes, o 

que leva à produção de uma 

resposta emocional adequada, 
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consciente e/ou vegetativa. 

Estas formações podem 

dividir-se em componentes 

corticais e componentes 

subcorticais, estando associadas 

a esta região cerebral um 

conjunto de estruturas que, 

contribuem para a execução 

das funções deste sistema. 

O funcionamento das 

capacidades cognitivas de uma 

criança depende da herança 

genética recebida pelos pais 

que indicará como os órgãos do 

sistema nervoso se desenvolverão 

conforme as influências dos 

fatores ambientais sobre 

os sentidos e componentes 

orgânicos da cognição. Todavia, 

o desenvolvimento neurológico 

durante o período embrionário 

pode sofrer interferências 

negativas como: uso de fármacos, 

drogas lícitas (álcool e cigarro, 

por exemplo), narcóticos, 

substâncias tóxicas, radiação 

e problemas emocionais 

advindos da genitora (mãe) 

no processo gestacional no 

qual poderá acarretar em 

doenças neuropsicológicas que 

dificultarão os mecanismos 

da cognição da criança.

Dentre tais fatores 

estão a hereditariedade, pois 

existe a predisposição desses 

sujeitos nascerem com uma 

superior capacidade motora 

ou intelectual, podendo herdar 

doenças ou serem afetados 

por erros na formação de seu 

DNA durante a fecundação. 

Também temos outros fatores, 

como o crescimento orgânico, 

as características físicas, que, 

durante o crescimento, com 

aumento da altura e a formação 

do esqueleto permitem 

comportamentos de autonomia 

e descobertas. Devemos incluir 

ainda de maneira relevante a 

esses fatores influenciadores 

a maturação neurofisiológica 

do indivíduo, que permite a 

ocorrência das habilidades, 

onde, quanto mais maduras as 

estruturas cognitivas, maiores 

as capacidades que pode o 

indivíduo adquirir. Por fim, 

e de extrema importância 

temos o meio, pois este pode 

influenciar diretamente no 

desenvolvimento, sendo o 

contexto em que a pessoa vive 

o local onde ela vivencia as 

experiências. (FERREIRA, 2014).

INTERFERÊNCIAS FAMILIARES NO 
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Como mencionado 

anteriormente, a família 

exerce um papel extremante 

importante no desenvolvimento 

das capacidades cognitivas de 

um indivíduo, influenciando 

diretamente e indiretamente 

toda constituição biopsicossocial 

infantil. As relações afeto-

emocionais entre a criança 

e membros do seio familiar 

moldam gradativamente 

percepções, conceitos, 

valores e outros elementos 

que constroem a psique. 

A família é vista como 

um sistema social responsável 

pela transmissão de valores, 

crenças, ideias e significados 

que estão presentes nas 

sociedades (KREPPNER, 2000 
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apud DESSEN & POLONIA, 2007).

Como primeira 

mediadora entre o homem e 

a cultura, a família constitui a 

unidade dinâmica das relações 

de cunho afetivo, social e 

cognitivo que estão imersas 

nas condições materiais, 

históricas e culturais de um dado 

grupo social. Ela é a matriz da 

aprendizagem humana, com 

significados e práticas culturais 

próprias que geram modelos 

de relação interpessoal e de 

construção individual e coletiva 

(DESSEN & POLONIA,2007).

As relações afeto-

emocionais degenerativas no 

seio familiar induzem a formação 

precária das capacidades 

cognitivas, autoconsciência 

e percepção sobre outras 

pessoas numa criança. 

Relacionamentos familiares 

conturbados contribuem para 

problemas psiquiátricos como: 

depressão, síndrome do pânico, 

crise de ansiedade, desordens 

sociais, neuroses e outros 

transtornos comportamentais 

comprometendo a estrutura 

biopsicossocial de um indivíduo.

Na relação entre pais e 

filhos, fatores de riscos podem 

comprometer a saúde e o 

desenvolvimento das crianças 

como: pobreza; prematuridade e 

baixo peso; abuso e negligência; 

exposição a drogas e álcool na 

gestação; exposição a substâncias 

tóxicas (GURALNICK, 1998). 

Ainda estão fortemente 

associados a problemas de 

comportamento e a distúrbios 

psiquiátricos na infância, os 

seguintes fatores: discórdia 

familiar; desvio social dos 

pais de natureza criminal ou 

psiquiátrica; desvantagem 

social, incluindo baixa renda; 

habitação inadequada e um 

grande número de filhos de 

idades aproximadas; ambiente 

escolar deficiente com índices 

elevados de rotatividade 

e distanciamento entre os 

funcionários e os alunos, além 

de uma grande proporção de 

alunos de lares economicamente 

desfavorecidos (COLE & COLE, 2003).

Todavia, devemos 

ressaltar que toda família sofre 

influências do contexto sócio-

político ao seu redor, pois as 

diversas conexões inter-relacionais 

afeto-emotivas e sociais entre 

indivíduos são os elementos 

básicos na formação de um 

eixo comunitário. Portanto, os 

diversos eixos comunitários 

formam a sociedade num todo 

com seus princípios, valores e 

diretrizes impostas a todos os 

membros do grupo influenciando 

cada elemento separadamente.

As relações afeto-

emocionais benéficas ao 

desenvolvimento cognitivo 

de um indivíduo contribuirão 

grandemente para um ótimo 

processo da maturação e 

plasticidade cerebral infantil 

que influenciará em todos 

os elementos que constitui a 

cognição. Portanto, toda boa 

relação familiar em que a 

criança recebe carinho, atenção, 

orientação, apoio financeiro de 

seus pais ocorrerá influência 

positiva no desenvolvimento 

das capacidades cognitivas, 

permitindo que o indivíduo 

tenha uma amplitude maior 

nos processos cognitivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir por 

intermédio desse artigo que 

a influência familiar contribui 

positivamente ou negativamente 

no processo de formação da 

psique e capacidades mentais 

de um indivíduo contribuindo 

assim para um excelente ou 

precário desenvolvimento 

cognitivo.

Os fatores biológicos 

herdados da família contribuem 

grandemente na informação para 

estruturação dos componentes 

neuropsicológicos do indivíduo, 

ressaltando que um precário 

desenvolvimento embrionário 

na gestação influenciará a 

formação do sistema nervoso 

prejudicando a cognição.

Entretanto, os fatores 

afeto-emocionais e sociais 

em conjunto dos elementos 

biológicos interferem 

grandemente na formação 

da estrutura biopsicossocial 

de uma criança. Através das 

relações interpessoais existentes 

no seio familiar, a criança 

desenvolverá suas capacidades 

cognitivas que constituirão sua 

psique, logo a personalidade, 

autoconsciência, percepção 

de ambiente e pessoas do 

indivíduo serão norteados por 

sua experiência vivida com 

membros e pessoas conectadas 

a sua família.
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Vivemos um período 

na educação que o tema sobre 

a metodologia do ensino em 

sala de aula está sempre sendo 

citado nas diversas pesquisas 

na área da educação, o objetivo 

desse trabalho é apontar a 

música como um instrumento 

que deve fazer parte da didática 

do professor em sala de a

ula, porque ela faz 

parte do cotidiano do aluno. O 

principal objetivo dessa pesquisa 

é mostrar que o uso da música 

em sala de aula pode trazer 

uma melhor compreensão 

para o educando. O alvo desse 

artigo é a educação básica e se 

espera no final, que possamos 

contribuir na aprendizagem 

do aluno. A pesquisa será 

desenvolvida numa perspectiva 

qualitativa, tendo como objetivo: 

compreender, a importância 

da música na educação por 

ela ser um instrumento de 

aprendizagem que se faz 

presente no cotidiano do 

aluno. Embasado no enfoque 

da pesquisa bibliográfica, se 

espera como resultado, que por 

meio da utilização da música 

na didática do professor, os 

alunos possam ter uma melhor 

compreensão dos conteúdos 

que está sendo transmitido 

para eles.
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INTRODUÇÃO
A música é a linguagem 

que se traduz em formas 

sonoras capazes de expressar 

e comunicar sensações, 

sentimentos e pensamentos, 

por meio da organização e 

relacionamento expressivo entre 

o som e o silêncio. A integração 

entre os aspectos sensíveis, 

afetivos, estéticos e cognitivos, 

assim como a promoção de 

interação e comunicação social, 

conferem caráter significativo 

à linguagem musical. É uma 

das formas importantes de 

expressão humana, o que por 

si só justifica sua presença no 

contexto da educação, de um 

modo geral, e na educação 

infantil, particularmente. Essa 

pesquisa se justifica porque não 

se pode pensar na Educação 

com a simples visão reducionista 

de ensinar a ler, escrever e tão 

somente com o vislumbre da 

formação profissional. Mais 

que isso, a Escola precisa se 

comprometer com a cidadania, 

formando seres humanos plenos 

e pensantes, que certamente 

terão maiores oportunidades 

na vida dos tempos modernos.

O objetivo geral desse 

artigo é mostrar a música 

como ferramenta a ser usada 

na didática do professor em 

sala de aula e como objetivos 

específicos mostrar a música 

como linguagem musical que se 

faz presente nas diversas classes 

sociais e também nas diferentes 

manifestações religiosas e 

como auxílio para uma melhor 

compreensão dos conteúdos 

transmitidos pelo professor. 

Como objetivo específico se 

espera: Desenvolver a autoestima 

dos alunos enaltecendo seus 

valores; Perceber a importância 

da música como cultura. 

Entendemos que o grande 

desafio nos dias atuais é que a 

utilização da música na educação 

básica venha colaborar com o 

desenvolvimento dos alunos, 

não apenas como uma prática 

descontextualizada, mas como 

um complemento para melhor 

entendimento das atividades 

realizadas durante as aulas 

ministradas pelo professor. 

O presente trabalho iniciará 

com uma breve apresentação 

da música no cotidiano das 

pessoas, em seguida será 

feito um resgate histórico da 

música da antiguidade até os 

dias atuais. No terceiro capítulo 

o artigo apresentará ao leitor 

sobre a importância do estudo 

da música na escola.

No quarto capítulo 

o estudo irá apresentar ao 

leitor a inserção da música na 

educação infantil e no quinto 

capítulo qual o significado da 

música na educação e no sexto 

capítulo o leitor acompanhará o 

estudo da música na educação. 

Esse é o objetivo desse artigo, 

mostrar a necessidade da 

música na área educacional.
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A MÚSICA NO COTIDIANO
A presença da 

música na vida das pessoas 

é incontestável. Em muitas 

culturas vem acompanhando 

a história da humanidade e se 

fazendo presente em diferentes 

continentes. Ela é uma forma 

de expressão artística, tanto 

no campo popular, como no 

erudito. A linguagem musical 

faz-se presente especificamente 

no Brasil, em suas diversas 

classes sociais e também nas 

diferentes manifestações 

religiosas que se espalham 

por todo território nacional. 

Embora sua linguagem seja 

diversificada, dependendo de 

onde venha essa expressão 

cultural, a música acompanha 

o desenvolvimento e as 

relações interpessoais em 

suas comunidades, bairros e 

cidades.

Existem muitas 

possibilidades de buscar as 

contribuições da música no 

desenvolvimento da criança, 

uma vez que ela se faz presente 

em suas vidas antes de sua 

alfabetização Ela também está 

presente em nosso cotidiano 

por meio de várias formas: nos 

romances, novelas, contos e 

ensaios, por intermédio da mídia 

ela entra nas casas das pessoas 

e influencia a mentalidade das 

mesmas mudando culturas e 

formas de viver e pensar.

 Na verdade ela está 

presente 100% em nosso 

dia-a-dia, marcando épocas 

na vida das pessoas por meio 

de uma trilha sonora em um  

filme de romance ou suspense, 

também se mostra presente  

na entrada dos telejornais 

ao aparecer a imagem com 

a música de chamada, entre 

outros momentos. Ela também 

é reconhecida por muitos 

pesquisadores como uma 

modalidade que desenvolve 

a mente humana, promove o 

equilíbrio, proporcionando um 

estado agradável de bem-estar, 

facilitando a concentração e o 

desenvolvimento do raciocínio, 

em especial em questões 

reflexivas voltadas para o 

pensamento.

É normal nos finais de 

semana pessoas ir ao cinema 

para assistir um filme ou show 

de um determinado artista 

porque foram marcados por 

alguma música em algum 

período de sua vida, portanto 

A música é singular em nossas 

vidas. Se composta com ritmos 

modernos, misturados ou 

clássicos, não importa, ela 

nos acompanha, muitas vezes, 

imperceptivelmente no dia a 

dia. Música não é somente o 

que soa nos aparelhos de rádio 

ou nos aparelhos tecnológicos 

em geral. 

A música tem esse 

poder de agradar as mais 

diferentes classes, os diferentes 

gostos e de fazer com que 

todas essas extremidades 

resultem na expressão da 

emoção do indivíduo num certo 

momento. Nos dias atuais a 

música se mostra presente 

nos comércios, igrejas, praças 

sempre alegrando o dia a dia 

das pessoas, ditando regras e 

inserindo formas de vivências.
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BREVE HISTÓRICO DA HISTÓRIA DA 
MÚSICA

A música sempre esteve 

presente nos mais diversos 

povos desde a antiguidade, 

como nos gregos, egípcios e 

árabes. Na antiguidade aconteceu 

a descoberta do som, não 

como música bem planejada 

e consciente, mas aos poucos 

o homem foi plasmando e 

educando o seu som musical. 

O autor Domingos Alaleona 

(1953) destaca em seu livro 

História da Música:

Lindos são os mitos 

musicais do povo grego. Deles, 

faremos referências tão somente 

aos de Orfeu, que pode ser 

considerado pelos músicos 

mito típico, interessante ainda 

sob outros aspectos, porque os 

musicistas de todos os tempos 

guardaram-no na alma como 

fonte preferida de inspiração. 

(ALALEONA, Domingos, 1953. 

P 60).

Na citação acima o autor 

aborda que os músicos têm 

como referência e inspiração 

a mitologia dos povos antigos. 

O autor também defende que 

a “invenção dos instrumentos 

era atribuída pelos antigos 

a personagens divinas”. Ele 

continua argumentando: 

A importância da música 

na mitologia, importância 

ausente nas artes figurativas, 

por exemplo, demonstra o que 

foi, desde os tempos antigos, 

a culta pela música, e quão 

profunda foi a consciência 

da sua força expressiva e da 

sua potência sobre-humana. 

(ALALEONA, Domingos, 1953. 

P 61).

Portanto, do instrumento 

que sempre teve à sua disposição, 

de início a sua própria voz, o 

homem sempre procurou fazer 

um som agradável, cada um 

a seu tempo, mas a música 

sempre esteve presente na 

vida do ser humano.

Avançando um pouco 

mais no percurso da música 

chegamos aos povos gregos, eles 

aperfeiçoaram e trabalharam 

a música dando harmonia e 

trabalhando a letra, o autor 

Alaleona (1953) assegura:

O ritmo da música grega 

era estreitamente relacionado 

com o da poesia. O tempo era 

marcado pela duração das 

sílabas que podiam ter dois 

valores principais: a longa e o 

breve (...). Da união de vários 

pés nascia o verso, vários 

versos formavam uma estrofe, 

e estas a composição completa 

(...) (ALALEONA, Domingos, 

1953. P 78).

Na Grécia, os povos 

gregos também utilizavam o 

teatro como um fator essencial 

para a educação do povo, as 

músicas eram executadas nas 

peças teatrais, entre os gregos 

a música era considerada 

elemento integrante da vida 

e do espírito grego, fator 

fundamental da educação do 

espírito e formação do caráter, 

é o que descreve a autora 

fonterrada (2008): 

Era grande o valor atribuído 

à música, pois acreditava-se que 

ela colaborava na formação 

do caráter e da cidadania. As 
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canções não podiam ofender 

o espírito da comunidade, mas 

deviam exaltar a terra natal. Os 

cantos conferiam aos jovens 

um senso de ordem, dignidade, 

obediência às leis, além da 

capacidade para tomar decisões. 

(FONTERRADA, Marisa Trench 

de Oliveira, 2008. P. 26).

Os gregos davam valor 

à música porque ela contribuía 

para o desenvolvimento ético 

e a integração do jovem na 

sociedade, mas somente os 

cidadãos podiam praticar a 

música, os escravos e estrangeiros 

ficavam de fora porque não 

eram considerados cidadãos, 

por isso não tinham direitos. 

Platão também defendia que 

a música ocupa uma posição 

de liderança em relação às 

outras artes, a autora continua 

afirmando:

Essa visão é corroborada 

por Platão que, em muitos de 

seus textos, desenvolve uma 

ampla discussão estética e 

ética a respeito da música. 

Para Platão e todos os gregos, a 

literatura, a música e a arte têm 

grande influência no caráter, e 

seu objetivo é imprimir ritmo, 

harmonia e temperança à alma. 

Por isso deve-se preservá-

la como tarefa do Estado. 

(FONTERRADA, Marisa Trench 

de Oliveira, 2008. P. 27).

Os Romanos eram por 

natureza povos guerreiros com 

o pensamento de conquistar 

o mundo, portanto nesse 

período as artes e as letras 

começaram a florescer em 

Roma sob a influência grega 

com a conquista da Grécia 

pela Roma.

O catolicismo também 

usou a música como uma 

excelente ferramenta de 

propagar sua fé, a música era 

entoada nos cultos, conforme 

Alaleone (1953):

Com a rápida difusão da 

fé e progressiva organização do 

cristianismo, sobretudo depois 

que o Imperador Constantino, 

no ano 313, concedeu liberdade 

de culto aos cristãos, os papas, 

bispos e outras autoridades 

eclesiásticas cuidaram de 

ordenar, unificar tudo o que 

se referia não rito, inclusive, 

portanto, o canto litúrgico. Entre 

os primeiros que se ocuparam 

desses cantos figuram São 

Clemente, São Basílio, Santo 

Ilário e São Silvestre, papa. 

Mas a tradição engrandeceu 

principalmente os nomes de 

Santo Ambrósio e São Gregório. 

(ALALEONA, Domingos. 84). 

Na Idade Média, a 

música sacra se destacou, ela 

estava presente em todo meio 

social, nos países germânicos 

desenvolveu-se o trovadorismo 

com os povos nobres, a música 

também era usada pela igreja 

para alcançar os fiéis, o teatro e 

a poesia passavam mensagens 

religiosas. Segundo Fonterrada 

(2008):

O início da Idade Média 

estabeleceu um contato direto 

com a ciência musical clássica, 

embora os últimos grandes 

escritores desse período 

tenham produzido seus textos 

já na era cristã; neoplatônicos 

e neopitagóricos continuam 

a colocar a música dentro de 

um contexto mágico/cósmico, 

desenvolvendo um importante 

simbolismo especulativo. 

Teóricos cristãos, como Boécio 
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e Cassidoro, fornecem a base 

do pensamento musical da 

época, ainda extremamente 

influenciado pelos pensadores 

gregos. (FONTERRADA, Marisa 

Trench de Oliveira, 2008. P. 31).

Percebemos a influência 

dos gregos na Idade Média 

e nesse período a música 

exerceu um papel importante 

na igreja que visualizava as 

melodias como incorporação 

e expressão da devoção cristã, 

intermediária entre Deus e os 

homens.

No século XVI, período 

das Reformas religiosas a música 

também foi uma referência 

importante e uma influência na 

Reforma Protestante, Martinho 

Lutero era músico, além da 

reforma religiosa, também fez 

a reforma na música, conforme 

aponta Alaleona (1953):

Eliminou as irreverentes 

complicações dos flamengos, 

entre as quais nada ficava das 

palavras sacras e, depois de 

substituir o latim pelo alemão 

nas orações, para que fossem 

compreendidas por todos, 

adotou uma forma de canto 

simples, chã, que permitisse 

compreender claramente as 

palavras: o coral. Originariamente, 

o coral é uma dia popular de 

caráter simétrico e cadenciado. 

(ALALEONE, Domingos. 117). 

 

Esse novo modelo de 

culto provocou uma nova floração 

de músicos dedicados à nova 

modalidade de música religiosa 

inserida por Lutero. Com isso 

percebemos a força que a música 

tem na sociedade, ela provoca 

mudança sociais utilizando 

a letra como mensagem por 

meio do canto, da poesia e do 

teatro ela avança provocando 

mudanças no meio social desde 

os tempos antigos.

Em todos os períodos 

da história percebemos que o 

tema central que está sendo 

investigado nesse estudo esteve 

presente, por esse motivo deve 

ser mencionado e fazer parte 

dos trabalhos de pesquisas da 

atualidade porque ela trabalha 

as relações sociais e mudanças 

de comportamento dos seres 

humanos. O autor continua 

afirmando:

A música das grandes 

épocas refletiu o estado de 

espírito dominante num dado 

período. Para mencionar apenas 

o classicismo e o romantismo, 

lembramos que o primeiro é o 

reflexo musical da sociedade 

dominante, do conceito da 

superioridade da aristocracia, 

com suas convenções, domínio 

da aparência exterior, da forma, 

aparecendo a música numa 

ordenação sempre sujeita a 

um plano preestabelecido, 

como o das etiquetas e 

cerimônias, em função do qual 

se mantém coesos os elementos 

fundamentais da música. Já o 

romantismo, surgido após a 

Revolução Francesa, traduz a 

livre expressão do indivíduo (...). 

(ALALEONE, Domingos. 212). 

O autor explica que a 

música esteve presente em 

vários períodos da  sociedade 

fazendo parte da história 

tanto nos movimentos sociais 

quanto políticos de cada 

época. Na área da educação é 

possível trabalhar poesia nas 

diferentes disciplinas utilizando 

a música, tanto na literatura 

quanto na história, com isso, os 
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estudantes poderiam aprender 

e compreender que os povos 

antigos e sua cultura estão 

presentes em nosso meio no 

presente século.  

A música é uma ponte 

entre ideia e fenômeno, o 

principal papel da música é 

pedagógico porque por meio 

dela se compreende as relações 

humanas, e ela é responsável 

pela ética e estética. A escola 

precisa tomar posse dessa 

ferramenta didática para 

melhor compreensão de seus 

alunos. Tanto Platão como 

Aristóteles concorda que a 

música molda o caráter do 

homem, Pitágoras define a 

música como um sistema de 

sons e ritmos regidos pelas 

mesmas leis matemáticas que 

operam na criação.

A INSERÇÃO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
Como disciplina, a 

música não esteve sempre 

presente na escola, mas foram 

períodos distintos. Ela esteve 

presente nas décadas de 1930, 

1940 e meados de 1950, a Lei 

5692/71 definiu para o 1º e 2º 

graus a disciplina de Educação 

Artística.

A obrigatoriedade de se 

estudar música nas escolas no 

Brasil chegou com a nova LDBEN 

(Brasil, 1996) instituída como 

lei nº 9.394, se contemplaria o 

ensino de artes no seu Art. 26, 

da seguinte forma: “componente 

curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação 

básica, de forma que promova 

desenvolvimento cultural dos 

alunos”. A partir daí a música 

passa a ser uma linguagem 

possível na educação infantil 

já que faz parte da educação 

básica.

A construção de uma 

metodologia para trabalhar a 

música na educação infantil 

está legalmente aberta. Em 

1998, foi publicado, pelo 

Ministério da Educação (MEC) o 

Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil – RCNEI 

(Brasil, 1998). Esse documento 

torna-se orientação metodológica 

para a educação infantil, 

nele, o ensino de música está 

centrado em visões novas 

como a experimentação, que 

tem como fins musicais a 

interpretação, improvisação e 

a composição, ainda abrange 

a percepção tanto do silêncio 

quanto dos sons, e estruturas 

da organização musical.

Com base no Art. 1º A 

Lei nº 15.892, de 7 de novembro 

de 2013, que estabelece o 

ensino obrigatório de Música 

na Rede Municipal de Ensino, 

fica regulamentada nos termos 

das disposições deste decreto.

Art. 2º Fica estabelecida, 

em conformidade com o disposto 

na Lei Federal nº 11.769, de 18 

de agosto de 2008, a inclusão 

do ensino de Música em todas 

as unidades educacionais da 

Rede Municipal de Ensino, como 

conteúdo obrigatório, mas 

não exclusivo, do componente 

curricular Arte.

§ 1º No Ensino 

Fundamental, o ensino de 

Música poderá integrar outros 

componentes curriculares, bem 

como ser programado dentre as 

atividades desenvolvidas além 

do horário regular de aulas dos 
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educandos, em conformidade 

com o Programa Mais Educação 

São Paulo, instituído pelo 

Decreto nº 54.452, de 10 de 

outubro de 2013.

§ 2º Para o cumprimento 

dos dispositivos deste decreto, 

os conteúdos de Música 

poderão ser ministrados em 

agrupamento.

Percebemos que o 

professor tem amparo legal 

para inserir a música como 

metodologia de ensino em 

suas aulas.

O SIGNIFICADO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
A música tem um 

significado muito forte na vida 

do educando, ela está presente 

nas diversas atividades da vida 

do ser humano, ela também 

se apresenta na escola, pode 

ser presenciada na hora da 

chegada dos alunos na Unidade 

escolar, na hora do lanche, nos 

intervalos, ela também interagem 

os alunos na sua vivência em 

casa com as interações com 

os adultos e em outras fontes 

como rádio e televisão, em 

muitas situações do seu convívio 

social, elas vivem ou entram 

em contato com a música.

A música desenvolve o 

raciocínio da criança, a autora 

Sharon Begley (2008) citando 

dois pesquisadores da Califórnia, 

(Gordon Shaw e Frances 

Rauscher) em seu estudo sobre 

Matemática e Lógica assegura:

“Na Universidade 

da Califórnia, em Irvine, 

Gordon Shaw concluiu que 

todo pensamento de ordem 

superior é caracterizado por 

padrões similares de queima 

de neurônios.”.  Se você está 

trabalhando com crianças 

pequenas- diz Shaw- não vai 

ensinar a elas matemática de 

alto nível ou como jogar xadrez, 

pois elas estão interessadas e 

podem assimilar MÚSICA. Assim, 

Shaw e Frances Rauscher deram 

aulas de piano para 19 crianças 

em idade pré-escolar. “Depois 

de oito meses, os pesquisadores 

descobriram que as crianças 

“melhoraram significamente 

em raciocínio espacial”, 

comparadas com crianças que 

não tiveram aulas de MÚSICA” 

(BEGLEY, Sharon, 2008. P.9). 

A autora cita a 

importância da música por 

meio da pesquisa realizada 

por esses dois pesquisadores 

citado acima, percebemos a 

importância da música na vida 

escolar pedagógica da criança. 

A autora prossegue afirmando:

A participação em 

atividades MUSICAIS aumenta 

a habilidade da criança para 

aprender matemática básica 

e leitura Os estudantes que 

participam de programas 

de MÙSICAS obtêm notas 

significativamente mais altas 

nos testes padronizados e, 

ainda, desenvolvem habilidades 

cruciais para ter uma vida bem-

sucedida, como por exemplo, 

autodisciplina, capacidade para 

trabalhar em grupo e facilidade 

para a resolução de problemas, 

estudantes de ritmo aprendem 

frações mais facilmente. 

(BEGLEY, Sharon, 2008. P.17). 

A citação acima apontou 

que a música traz disciplina para 
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as crianças e também aumenta 

sua habilidade para aprender 

matemática. Sobre esse assunto 

a autora Ponso (2011) também 

concorda ao afirmar que:

No caso da música 

interagindo com a matemática, 

podemos fazer algumas relações 

que irão despertar nos alunos 

associações e ideias. A primeira 

relação a estabelecer diz 

respeito à forma como ambas 

são vistas como linguagem. 

A música e a matemática 

aparecem amplamente de 

forma prática no cotidiano da 

criança. Esta cresce ouvindo 

canções, dançando, aprendendo 

a contar, somar e subtrair 

pequenas quantidades. (PONSO, 

Caroline Cao, 2011. P. 59).

A canção colabora para 

que a criança possa desenvolver 

habilidades em matemática 

e leitura, além de melhorar 

sua disciplina, pois ela passa 

a ter autocontrole e facilidade 

para trabalhar em grupo. A 

parte emocional da criança 

também é trabalhada com a 

música, e emoção também é 

um tipo de aprendizagem e 

não deve ser desconsiderada 

pelos educadores. A autora 

Fonterrada (2008) argumenta:

 A presença da arte 

nas escolas e em outros polos 

culturais permite a emoção/ 

fricção diante da obra artística 

por parte dos alunos ou do 

público, e pode contribuir 

para o aumento da qualidade 

de vida. No entanto, a longa 

ausência provoca dificuldades 

de expressão e distanciamento, 

e uma das tarefas é investir 

na ideia de trazer a música 

para o cotidiano da escola. 

(FONTERRADA, Marisa Trench 

de Oliveira, 2008. P. 14).

A música está no 

cotidiano do aluno, faz parte de 

sua vivência, por esse motivo a 

autora defende a ideia de trazer 

a música para a sala de aula, que 

ela também faça parte da vida 

do aluno na escola, pois está 

contextualizada no seu dia a dia.

Há um intenso 

movimento na educação para 

que o professor trabalhe a 

interdisciplinaridade, mas 

existe uma resistência por 

parte dos mesmos porque 

ainda não entenderam a 

proposta. Segundo Ponso (2011):

 

Trabalhar na 

interdisciplinaridade é conhecer 

os próprios limites. Aceitar 

que se sabe algo de modo 

incompleto, que pode ser 

questionado, reformulado e 

mesmo superado. Quando 

afirmo no texto que trabalhar 

com a disciplina é trabalhar 

com segurança, evoco uma 

sala de aula que o professor 

é visto como o detentor de 

saberes: ele fala, explica, 

coordena, sugere e organiza 

a dinâmica da sala de aula 

em seu proveito. Essa é uma 

visão generalizadora, contudo 

reflete a prática docente de 

muitos professores. (PONSO, 

Caroline Cao, 2011. P. 15).

O professor precisa aceitar 

que é limitado e necessita de 

seus colegas de outras áreas 

de ensino para trabalhar de 

forma interdisciplinar, pois 

quando ele quer conduzir 

sua disciplina sozinho os 

educandos irão perder várias 

oportunidades de aprender. 

Para que possamos entender 

o trabalho interdisciplinar, se 

torna necessário ouvir o aluno, 



242 OUTUBRO | 2017

entender sua forma de pensar 

e compreender que ele é a 

peça chave para que a aula 

tenha um bom andamento. 

A autora continua afirmando:

Muitas vezes não damos 

voz aos alunos propondo 

atividades que são de nosso 

interesse e que acreditamos 

ser fundamental para sua 

formação. Entretanto, esses 

mesmos conteúdos podem 

ser abordados a partir de 

uma real necessidade ou 

curiosidade dos alunos. (PONSO, 

Caroline Cao, 2011. P. 15).

Trabalhar com música 

na educação é essencial para 

que o aluno comece a participar 

e compreender porque gera 

curiosidade ao aluno, pois o 

tema está contextualizado 

com sua vivência. A música é 

conhecimento, é substância, é 

algo palpável que está a serviço 

das demandas que surgem 

nos projetos de investigação.

O ESTUDO DA MÚSICA NA ESCOLA
A música é uma forma 

de expressão, é manifestação 

de sentimento, um meio de 

comunicação existente na vida 

dos seres humanos. Devido a sua 

importância, se torna necessário 

estar presente no contexto 

educacional. Ela não soluciona 

os problemas pedagógicos na 

escola, mas atua como uma 

ação mediadora porque leva 

a criança a refletir.  A música 

também trabalha o raciocínio, 

por meio dela a criança vai 

construindo sua identidade. 

A autora Fonterrada( 2008) 

defende que:

Como a música é 

racionalidade pura, é também a 

mais universal das linguagens. 

As diferenças entre músicas 

de diversas nações estão 

no contorno melódico, que 

depende do gosto, estando, 

portanto, ligada aos sentimentos.  

(FONTERRADA, Marisa Trench 

de Oliveira, 2008. P. 65).

No presente século 

a educação está passando 

por um momento difícil de 

compreensão, os autores 

defendem que o professor 

deve trabalhar a autonomia 

do educando, colocando ele 

como protagonista, o papel do 

professor não é apenas passar 

conteúdo para o aluno, mas 

leva-lo à reflexão e a música 

é um instrumento didático 

favorável a isso.

Na educação infantil, 

o lúdico permeia todas as 

atividades da criança, quando 

ela está criando um desenho, 

toda a sua imaginação se volta 

para aquele desenho e muitas 

vezes o ato de desenhar vem 

acompanhado por sons e 

movimentos corporais nos 

quais a criança integra suas 

percepções acerca daquela 

criação. Ela assimila o som e 

imagem porque geralmente em 

sua casa convive com o rádio e 

televisão. Sobre esse assunto 

o autor Sacristan(1998) afirma:
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Desta maneira, os meios 

de comunicação de massa, e 

em especial a televisão, que 

penetra nos mais recônditos 

cantos da geografia, oferecem 

de modo atrativo e ao alcance 

da maioria dos cidadãos 

uma abundante bagagem de 

informações nos mais variados 

âmbitos da realidade. Os 

fragmentos aparentemente 

sem conexão e assépticos de 

informação variada, que a 

criança recebe por meio dos 

poderosos e atrativos meios de 

comunicação, vão criando, de 

modo sutil e imperceptível para 

ela, incipientes, mas arraigadas 

concepções ideológicas, que 

utiliza para explicar e interpretar 

a realidade cotidiana e para 

tomar decisões quanto a seu 

modo de intervir e reagir. 

(SACRISTAN, J. Gimeno, GÓMEZ, 

A.I, Pérez 1998, p. 25).

 Podemos inferir, neste 

contexto, que o uso da música 

na educação é uma ferramenta 

didática pedagógica. Inseri-

la no contexto educacional 

provoca o desenvolvimento das 

relações afetivas, psicomotora, 

cognitivas e linguísticas.

A escola não pode ficar 

focada no ensino tradicional, 

mas deve fornecer todos os 

meios possíveis para que o 

estudante possa compreender 

o que está sendo transmitida de 

uma maneira clara, a mensagem 

deve ser contextualizada, e para 

isso não existe maior meio do 

que a música, pois ela faz parte 

do contexto de vida do aluno. 

Sacristan ( 1998) argumenta:

Assim, o problema 

pedagógico não se refere tanto 

ao êxito da motivação para 

aprender, mas sim à necessidade 

de contextualizar as tarefas 

de aprendizagem dentro da 

cultura da comunidade em que 

tais ferramentas e conteúdos 

adquirem seu significado 

compartilhado e negociado, 

ao serem utilizados na prática 

cotidiana Como pode a escola 

se transformar num contexto 

significativo para aprendizagem 

se se configura como uma 

estrutura artificial distanciada 

da vida e dos problemas 

relevantes na comunidade 

social? (SACRISTAN, J. Gimeno, 

GÓMEZ, A.I, Pérez, p.95.1998).

A escola precisa 

oferecer todas as ferramentas 

possíveis para que o aluno 

possa absorver o conteúdo e 

a música é uma ferramenta 

essencial que pode ajudar o 

aluno a assimilar o aprendizado. 

A música deve ser usada na 

didática do professor porque 

ela é um excelente veículo de 

mensagem, por meio das letras 

ele passa cultura, vivência, 

entre outras coisas. Segundo 

Moraes (1991):

 A música é, sobretudo 

considerada um veículo de 

mensagem. Todas as suas 

capacidades descritivas são 

colocadas a serviço da expressão 

tão eloquente, tão comovente (e, 

portanto, provocadora) quanto 

possível, de uma realidade que 

lhe é preexistente e que será 

finalmente a mais importante 

de apreender (...). (MORAES, J. 

Jota de, p.50. 1991).

Na citação acima, a 

autora defende que a música 

é a expressão da realidade em 

que vivemos por esse motivo 

ela é tão importante para a 

educação. 
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Música é emoção, 

quando é trabalhada na 

escola também se trabalha o 

emocional do aluno, a escola 

precisa compreender que a 

emoção da criança deve ser 

observada porque ela está 

inserida em seu cotidiano. 

As autoras Pereira e Hanas 

(2000) abordam esse fator na 

seguinte citação: 

O cérebro emocional 

está tão envolvido no raciocínio 

quanto o cérebro pensante. 

Inteligência racional e inteligência 

emocional, portanto são 

dois aspectos da inteligência 

e merecem, por parte dos 

educadores, igual atenção e 

importância (PEREIRA, Ieda 

Lúcia Lima & HANAS, Maria 

Lúcia, 2000. Pg.96).

As autoras estão 

mostrando que devemos estar 

atentos às emoções dos alunos, 

são as emoções vivenciadas 

no cotidiano deles que devem 

nortear as aulas, o professor 

não deve desconsiderar essas 

influências, mas devem ver o 

aluno como um todo. Sobre 

esse assunto o autor Gaiarsa( 

1920) também aponta a 

importância de entender a 

questão emocional da criança:

O maior buraco de 

nossa educação é que na escola 

não se fala em afetos para 

crianças, que são, acima de 

tudo, sentimentos. Ainda são 

muito pouco cabeça. São muito 

corpo, muito víscera, muito 

emoção, muito movimento. 

(GAIARSA, José Ângelo. Pg. 

38. 1920)

A música trabalha as 

emoções dos alunos porque 

ela trata de temas que são 

vivenciados por eles no 

cotidiano, a escola precisa 

compreender que devemos 

olhar os educandos como um 

todo, com isso poderemos 

alcançá-los.

Para que ocorra o 

processo de ler e escrever, as 

crianças devem entender como 

os sons são representados 

a partir da imagem do 

alfabeto. É fundamental que 

compreendam o significado e 

tenham consciência dos sons 

e dos grupos de letras que 

constituem o sistema de signos 

e símbolos que é a escrita.

É importante que a 

escola desperte para o ensino 

porque o foco da educação 

do presente século é o aluno 

e não o professor é preciso 

rever nossas didáticas porque 

o aluno deve ser o centro da 

aprendizagem, ele precisa 

aprender a aceitar essas novas 

ferramentas para que melhore 

seu resultado e consiga alcançar 

seu aluno. O autor Paulo Freire 

(1996) argumenta que:

É próprio do pensar 

certo, a disponibilidade ao risco, 

a aceitação do novo que não 

pode ser negado ou acolhido 

só porque é novo, assim como 

o critério de recusa ao velho 

não é apenas o cronológico. O 

velho que preserva sua validade 

ou que encarna uma tradição 

ou marca presença no tempo 

continua novo. (FREIRE, Paulo, 

1996, Pg. 35)

Os educadores precisam 

trabalhar com esses novos 

modelos de ensino e a música 

está inserida no cotidiano do 

aluno e é um meio que deve 

ser usado para inserir os 

conteúdos de uma forma que 

esteja contextualizado com a 
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realidade dele. Há inúmeras 

possibilidades de utilizar a 

música na educação, como 

ressalta Jorgensen (1997):

“A educação musical (...) 

é uma colagem de crenças e 

práticas. Seu papel na formação 

e manutenção dos [mundos 

musicais] – cada qual com 

seus valores, normas, crenças 

e expectativas – implicam 

formas diferentes nas quais 

ensino e aprendizagem são 

realizados. Compreender esta 

variedade sugere que pode 

haver inúmeras maneiras nas 

quais a educação pode ser 

conduzida com integridade. 

A busca por uma única teoria 

e prática de instrução musical 

aceita universalmente, pode 

levar a uma compreensão 

limitada”(1997, p.66):

A música trabalha valores 

humanos, crenças, respeito ao 

próximo, relações humanas, e 

esses conceitos são trabalhados 

em sala de aula, mas quando 

é relacionado com a música o 

educando consegue assimilar 

com maior rapidez porque está 

relacionado com um método 

que ele se identifica. A autora 

Ponso (2011) acrescenta:

A criança aprende 

de modo singular. Resta-nos 

observar e entender essa 

potencialidade. Esse aprender 

é próprio de cada sujeito e se 

manifesta através da interação 

dos alunos frente às indagações 

que eles mesmos se colocam. 

(PONSO, Caroline Cao, 2011. 

P. 15).

O professor não pode 

se considerar o dono do saber, 

mas deve se portar como 

um mediador, respeitando o 

conhecimento prévio que esse 

aluno trouxe para a sala de 

aula, a autora defendeu que o 

educando tem sua potencialidade 

e deve ser respeitado, ele tem 

o seu momento próprio de 

aprender e o educador deve 

estar atento a isso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer dessa 

pesquisa foi assinalada a 

importância da música para 

o ensino em sala de aula, foi 

desenvolvida utilizando como 

metodologia a aplicação e 

apoio de vários autores que 

trabalharam esse assunto, 

portanto foi uma pesquisa 

bibliográfica.

No presente trabalho 

procurou-se mostrar a música 

como principal ferramenta de 

ensino para o professor trabalhar 

de forma interdisciplinar e 

contextualizada e com isso, o 

conteúdo ministrado na aula 

desperte o interesse do aluno.

Os resultados obtidos 

de sua aplicação mostraram-na 

eficaz validando sua utilização 

para a atuação dos profissionais 

na área de educação, visto que 

foi demonstrado durante a 

leitura desse trabalho como a 

música é uma ótima ferramenta 

didática para ser usada pelos 

educadores nas instituições de 

ensino. Para tanto, foi buscado 

apoio em diversos autores da 

área da educação e música 

para validar e qualificar a 

obra. Percebeu-se na pesquisa 
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que a música não é uma ideia 

nova, mas que esteve presente 

em todas as sociedades nos 

diversos períodos da história 

da humanidade.

O procedimento da 

pesquisa proporcionou observar 

além das possibilidades teóricas 

ou estereotipadas do ensino 

nas escolas públicas, como 

foi apresentado nos capítulos 

anteriores. A totalidade de 

resultados alcançados com 

esse trabalho possibilitou a 

comprovação das teses de 

que é possível avançar no uso 

de diferentes didáticas para 

que o aluno seja alcançado 

e a música deve fazer parte 

dessa nova forma de ensino.

Verificou-se que a música 

faz parte da sociedade, está 

inserida em nosso cotidiano, 

é presente na vida dos alunos, 

portanto deve fazer parte das 

aulas ministradas a eles para 

que o conteúdo seja assimilado. 

Em suma, este estudo 

nos permite concluir que o 

educador precisa estar atento 

à cultura dos alunos e também 

é necessário que ele esteja 

preparado para trabalhar 

interdisciplinarmente para 

contextualizar seus conteúdo 

e alcançar seu aluno usando 

a música para transmitir seus 

conteúdos. 

Sendo assim, a obra 

chega ao fim, no entanto o 

artigo não tem a pretensão 

de trazer respostas prontas 

e encerrar a discussão, mas 

a intenção é contribuir com 

a aprendizagem oferecendo 

uma metodologia que está 

inserida no cotidiano dos 

nossos alunos: a música como 

instrumento de aprendizagem 

na educação básica.
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A atividade lúdica faz 

parte de culturas do contexto 

escolar e pode ser usada como 

instrumento pedagógico. A 

criança basicamente busca o 

brincar por natureza própria, 

que mantém certa distância 

do real. Por isso raramente as 

crianças se enganam quando 

se trata de discriminar no 

recreio uma briga de verdade 

e uma de brincadeira.  Este 

estudo analisa que o ato de 

brincar, é tão importante para 

criança, pois ela desenvolve 

importantes capacidades 

como: a atenção, a imitação, a 

memória, a imaginação, entre 

outros, verificando em que 

medida, o brincar irá possibilitar, 

à criança, a experiência de 

buscar a lógica e coerência de 

suas ações, fazendo com que 

elas pensem sobre suas ações, 

sobre o que falam e sentem, até 

mesmo para dar continuidade 

as suas brincadeiras. 
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INTRODUÇÃO 
Lúdico, em sua origem, 

significa “jogos”, “brincar”, e 

estas atividades são ferramentas 

que auxiliam no aprendizado 

infantil dentro da escola, pois 

são atividades que despertam 

interesse dos alunos e que lhes 

são significativas.

 O conhecimento 

construído pela criança acontece 

quando ela tem oportunidade 

de explorar o que lhe interessa, 

além de auxiliar o professor a 

diagnosticar as dificuldades 

encontradas em seu grupo 

e, assim, poder fazer as 

interferências.

 A criança deve 

ter, na escola, espaço e 

oportunidade de explorar, de 

criar, de perguntar, de interagir 

e de descobrir o mundo que a 

cerca por meio de atividades 

interessantes, prazerosas e 

contextualizadas, em que ela 

possa estabelece relação entre 

o que ela faz brincando e sua 

vida fora da escola.

 Sendo assim, o 

problema desta pesquisa é: 

Qual a importância da atividade 

lúdica no desenvolvimento das 

crianças da Educação Infantil?

 O objetivo geral 

da pesquisa é:

• Compreender 

como a atividade lúdica pode 

ser utilizada como ferramenta 

facilitadora do ensino escolar.

Os objetivos específicos 

são:

• Investigar a relação 

entre aprendizado e ludicidade;

• Identificar as 

dificuldades encontradas pelo 

professor em utilizar os jogos 

em sua prática de ensino;

• Compreender 

como os jogos podem auxiliar 

professor e aluno no processo 

ensino e aprendizagem.

 Para isso, este 

artigo será dividido em três 

capítulos.

 No capítulo I, será 

realizada uma abordagem sobre 

a atividade lúdica e a teoria de 

Piaget sobre a relação entre 

ludicidade e aprendizado.

 No capítulo II, 

será abordada a teoria da 

aprendizagem de Vygotsky, 

e quais as dificuldades 

encontradas pelo professor 

durante o processo.

 No capítulo III, será 

abordado como a atividade 

lúdica na Educação Infantil pode 

beneficiar a aprendizagem.

A TEORIA DE PIAGET
Jean Piaget foi um 

epistemólogo, nascido no 

ano de 1896 na Suíça, e é 

considerado um dos maiores e 

mais importantes pensadores 

do século XX. Seus estudos eram 

voltados para o entendimento 

de como a inteligência se 

desenvolve no ser humano, 

e, nestes estudos, criou um 

estudo chamado Epistemologia 

Genética, que, em suma, buscou 

compreender como se dá a 

construção do conhecimento 

humano.
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Ele acredita que o 

desenvolvimento da inteligência 

humana acontece em fases, 

sendo elas

• Período sensório-

motor: ocorre do zero aos dois 

anos de idade, e caracteriza-se 

pela inexistência do pensamento 

lógico; a criança, nessa fase, 

utiliza a repetição silábica 

(ecolalia);

• Período simbólico: 

ocorre dos dois aos quatro 

anos, e caracteriza-se pelo 

surgimento da linguagem e do 

desenho; a criança mostra-se 

muito egocêntrica e já consegue 

utilizar a imaginação para 

representar o que quer;

• Período pré-

operatório: ocorre entre os 

quatro e sete anos de idade, 

e caracteriza-se por ser o 

período em que a criança é 

muito questionadora sobre 

tudo o que a cerca; consegue 

diferenciar o real e o imaginário, 

e consegue formular frases 

completas e lógicas.

• Período operatório-

concreto: ocorre dos sete 

aos onze anos de idade, e 

caracteriza-se pela preferência 

da criança de estar em grupo 

a estar sozinha; consegue 

compreender e cumprir regras 

e consegue estabelecer diálogo.

A respeito da compreensão 

destas fases pelo professor, 

afirma LIMA (1980):

Aceitar o ponto de vista 

de Piaget, portanto, provocará 

turbulenta revolução no processo 

escolar; o professor transforma-

se numa espécie de ‘técnico 

do time de futebol’, perdendo 

seu ar de ator no palco (...) 

quem quiser segui-lo tem de 

modificar, fundamentalmente, 

comportamentos consagrados, 

milenarmente (aliás, é assim 

que age a ciência e a pedagogia 

começa a tornar-se uma arte 

apoiada, estritamente, nas 

ciências biológicas, psicológicas 

e sociológicas). Onde houver 

um professor ‘ensinando’... aí 

não está havendo uma escola 

piagetiana (LIMA, 1980, p. 131). 

Além disso, Piaget 

também acredita que, articulado 

a estas fases, a inteligência 

humana se dá em estágios, 

sendo eles:

• Assimilação: 

ocorre quando o indivíduo se 

apropria do novo conhecimento 

e o adapta ao conhecimento 

que ela já possui;

• Acomodação: 

ocorre quando a criança, 

depois de se adaptar ao novo 

conhecimento adquirido, o 

internaliza;

• Equilibração: ocorre 

quando a criança consegue, 

por fim, chegar a um equilíbrio 

entre esse conhecimento e o 

meio que a cerca.

Sobre a equilibração, 

Piaget (1976), coloca:

Todo esquema de 

assimilação tende a alimentar-se, 

isto é, a incorporar elementos 

que lhe são exteriores e 

compatíveis com a sua natureza. 

Todo esquema de assimilação 

é obrigado a se acomodar aos 

elementos que assimila, isto é, a 

se modificar em função de suas 

particularidades, mas, sem com 

isso, perder sua continuidade, 
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nem seus poderes anteriores 

de assimilação. (PIAGET, 1976, 

p. 37)

Sendo assim, pudemos 

compreender quais são os estudos 

à cerca do desenvolvimento da 

inteligência e do conhecimento 

na teoria piagetiana. Ele 

acredita que as interações 

sociais contribuem para o 

aprendizado, pois, nesta troca, 

a criança aprende.

Estas interações 

também são responsáveis pelo 

comportamento do indivíduo, 

uma vez que Piaget acreditava 

que o ser humano é um ser social, 

e que as trocas desenvolvem 

não só o comportamento, mas 

também o intelecto.

Esta socialização 

também passa por fases e 

transformações, que varia de 

quando a criança nasce e a 

acompanha pelo resto da vida, 

além de ser responsável pela 

formação da personalidade.

Portanto, ao analisarmos 

os estudos de Piaget, fica 

evidente que o conhecimento 

se constrói por meio de 

interações humanas, que vai 

se transformando de acordo 

com a evolução do indivíduo.

Vale ressaltar que, na 

teoria de Piaget, o papel do 

professor é de mediador do 

conhecimento e facilitador 

do aprendizado, uma vez que 

é o aluno que constrói seu 

conhecimento, pois não é vazio. 

O erro, portanto, não mede 

capacidade, mas é visto como 

parte do aprendizado, como 

experimentação e criação de 

hipóteses sobre algo.

O professor, desta 

forma, deve planejar aulas que 

sejam dinâmicas, interessantes 

e significativas; que consideram 

a realidade das crianças e seus 

conhecimentos prévios. Desta 

forma, além de oferecer aulas 

atrativas, o professor consegue 

sondar quais as dificuldades 

por seus alunos no processo 

educativo para poder intervir 

e estimular seus alunos.

APRENDIZADO E LUDICIDADE NA ESCOLA 
SEGUNDO PIAGET

Após compreendermos 

um pouco melhor sobre os 

estudos de Piaget de como se dá 

a construção do conhecimento 

e como a inteligência evolui, 

podemos compreender melhor 

a relação entre a ludicidade e 

o aprendizado.

Uma vez visto que o 

aprendizado se dá mediante 

a interação da criança com o 

meio, e que seu conhecimento 

deve ser considerado o ponto 

de partida do professor, 

podemos compreender um 

pouco melhor qual seu papel 

e o papel da escola.

As escolas, mais 

especificamente de Educação 

Infantil, muitas vezes 

compreendem a atividade 

lúdica como momento de 

recreação e de passatempo, 

sem finalidade educativa, e 

estas atividades, geralmente, 

se limitam a brinquedos, 

desenhos e músicas.
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Este tipo de atividade, 

quando muito direcionada, 

torna-se mecanizada e não 

oportuniza aprendizado, pois 

apenas satisfaz a vontade do 

professor. Sobre isso, cita 

MARCELINO (1996):

É fundamental que se 

assegure à criança o tempo e 

os espaços para que o caráter 

lúdico do lazer seja vivenciado 

com intensidade capaz de 

formar a base sólida para a 

criatividade e a participação 

cultural e, sobretudo para o 

exercício do prazer de viver, 

e viver, como diz a canção... 

como se fora brincadeira de 

roda...(MARCELINO, 1996, p. 38)

Portanto, considerar a 

atividade lúdica apenas como 

momento recreativo é uma 

falha por parte do professor, 

uma vez que estas atividades 

devem ser destinadas ao 

aprendizado, facilitando-o, e o 

tornando interessante, atrativo e 

significativo, e fazendo da escola 

um espaço em que a criança 

goste de estar, seja acolhedor 

e oportunize situações em que 

a criança aprenda.

A TEORIA DE VYGOTSKY
Lev Vygotsky, nascido 

em 1896, na Rússia, foi 

professor e pesquisador, e seus 

estudos eram a respeito do 

desenvolvimento do indivíduo 

a partir de sua relação com o 

meio, dando um foco especial 

para o desenvolvimento da 

linguagem.

Ele acredita que a 

relação entre pensamento e 

linguagem é responsável pela 

construção do conhecimento, e 

que, além disso, a cultura a qual 

pertence também influencia 

diretamente nessa construção. 

Para ele, o cérebro humano se 

diferenciam de um indivíduo a 

outro pela individualidade de 

cada um, que, por sua vez, é 

caracterizada pelas relações 

que tem com seu meio histórico 

e social.

Sobre isso, afirma 

OLIVEIRA (1992):

 

(...) se por um lado a 

ideia de mediação remete a 

processos de representação 

mental, por outro lado refere-

se ao fato de que os sistemas 

simbólicos que se interpõem 

entre sujeito e objeto de 

conhecimento têm origem 

social. (OLIVEIRA, 1992, p. 27)

Portanto, nesse 

processo, a linguagem assume 

um papel importante, pois é 

ela a responsável por mediar 

a relação entre o indivíduo e 

o meio, que varia de acordo 

com a cultura em que este 

indivíduo está. Ele também fala 

da zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP).

A zona de desenvolvimento 

proximal de que fala Vygotsky 

trata da distância entre o que 

a criança já sabe daquilo que 

ela ainda precisa aprender. 

Para KOSLOVISKI (1999):

Os processos de 

desenvolvimento da criança são 

independentes do aprendizado. 
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O aprendizado é considerado 

um processo puramente 

externo que não está envolvido 

ativamente no desenvolvimento. 

Ele se utiliza dos avanços do 

desenvolvimento ao invés de 

fornecer um impulso para 

modificar seu curso. 

O ponto de partida da 

discussão de Vygotsky é que 

o aprendizado começa muito 

antes de se frequentar a escola. 

Qualquer situação de

aprendizado com a 

qual a criança se defronta 

na escola tem sempre uma 

história prévia. 

Tentando estabelecer 

a relação ente processo de 

desenvolvimento e capacidade 

de aprendizado tem-se que 

determinar pelo menos dois 

níveis de desenvolvimento. 

O primeiro nível pode ser 

chamado de desenvolvimento 

real - é o nível das funções 

mentais que se estabeleceram 

como resultado de certos 

ciclos de desenvolvimento já 

completados. É o que o aprendiz 

consegue fazer sozinho. 

Outra zona refere-se 

às atividades que o aprendiz 

resolve depois que são fornecidas 

pistas, iniciada a solução ou 

com a ajuda de crianças mais 

experientes, denominada zona 

de desenvolvimento potencial 

(ZPD). 

A zona de desenvolvimento 

proximal define as funções 

que ainda não amadurecem, 

mas estão em processo de 

maturação e o estabelecimento 

dessas zonas permite ao 

professor prever o acesso a 

atividades que exercitem o 

que está embrionário. 

A mediação ocorrendo 

fora da ZPD, não produziria 

nenhum desenvolvimento, 

pois, ou o aprendiz já sabe o 

que está sendo proposto pelo 

mediador, ou não é capaz de 

entender o que o mediador 

está sugerindo, sendo sua 

determinação fundamental 

no processo de aprendizagem. 

(KOSLOVISKI, 1999, p. 52)

Sendo assim, para 

Vygotsky, o desenvolvimento 

acontece quando a criança 

estabelece relações com o 

meio histórico e cultural ao 

qual pertence e as internaliza, 

o que promove conhecimento 

sobre si mesmo e sobre o outro.

A escola, nesse processo, 

tem a função de oportunizar 

estas relações com a diversidade, 

já que a escola atende crianças 

vindas de todos os meios, 

sendo o professor mediador 

do conhecimento, fazendo as 

intervenções necessárias para 

que este aconteça.
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AS TEORIAS DE APRENDIZAGEM E O JOGO 
INFANTIL SEGUNDO VYGOTSKY

As teorias de aprendizagens 

tratam sobre o processo de 

aprendizado do indivíduo e 

as dinâmicas existentes em 

ensinar e aprender. Na teoria 

construtivista de Bruner (1999), 

por exemplo, a construção do 

conhecimento deve considerar 

o conhecimento prévio das 

crianças, permitindo-lhe criar 

suas hipóteses sobre as novas 

informações apresentadas.

Para Rogers, o 

aprendizado deve ser baseado 

em experimentações sobre o 

que lhe é significativo, uma vez 

que o aprendizado acontece 

quando ele é significativo e 

interessante ao aluno, sendo 

papel do professor facilitar o 

aprendizado, oportunizando 

a construção do saber.

A partir destes dois 

exemplos, podemos perceber 

que a aprendizagem e a 

construção do conhecimento é 

algo bastante complexo, e que 

sempre despertou interesse dos 

estudiosos. E a maioria deles 

concorda em uma coisa: quando 

o assunto é desenvolvimento e 

aprendizado infantil, os jogos 

e as brincadeiras são uma 

ferramenta facilitadora que 

tem muito a oferecer.

Os jogos infantis 

não são apenas momentos 

recreativos, mas auxilia em 

diversos aspectos, como 

desenvolver a imaginação, 

as emoções, a motricidade, o 

social e o cognitivo. Segundo 

PIAGET (1934):

É claro que, do ponto 

de vista genético, temos que 

partir da atividade da criança 

para podermos compreender 

o seu pensamento; e essa 

atividade é incontestavelmente 

egocêntrica e egotista. O instinto 

social sobre sua forma bem 

definida, só se desenvolve mais 

tarde. (VYGOTSKY, 1984, apud 

PIAGET, 1934, p. 112)

Os jogos e brincadeiras, 

além do que já foi citado acima, 

também favorece a construção 

de valores, personalidade, 

autoconfiança, regras e normas, 

além de melhorar a relação 

com o meio que a rodeia.

Vygotsky enfatiza muito 

em seus estudos sobre a relação 

do indivíduo com o meio, e 

em como isso influencia o 

aprendizado. Nesse sentido, para 

as crianças, a brincadeira é um 

facilitador, pois são momentos 

em que ela pode representar 

papéis sociais, internalizando 

valores e conceitos.

Para VYGOTSKY (1999):

Todos conhecem o 

grande papel que nos jogos 

da criança desempenha a 

imitação, com muita frequência 

estes jogos é apenas um eco 

do que as crianças viram e 

escutaram aos adultos, não 

obstante estes elementos da 

sua experiência igual e como 

acontecem na realidade. O jogo 

da criança não é uma recordação 

simples do vivido, mas sim a 

transformação criadora das 

impressões para a formação 
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de uma nova realidade que 

responda às exigências e 

inclinações da própria criança. 

(VYGOTSKY , 1999, p.12).

 Nesse sentido, a 

escola deve ser espaço para 

que estas brincadeiras e estes 

jogos possam acontecer, de 

maneira eficaz, planejada, 

organizada e com objetivos a 

serem alcançados. Claro que as 

crianças precisam de momentos 

para se expressar livremente, 

e, por isso, cabe ao professor 

criar estes momentos.

 Desta forma, a 

escola de Educação Infantil 

se torna um lugar onde as 

crianças sentem prazer em 

estar, e aprendem com algo 

tão inerente à infância que é 

o brincar.

 Brincando, ela 

aprende, se diverte, socializa e 

elabora sua própria maneira de 

resolver conflitos, representando 

papéis sociais, geralmente os 

que fazem parte de seu meio, 

sendo o professor mediador 

desse processo.

 Para Vygotsky, 

portanto, a brincadeira em papel 

fundamental no desenvolvimento 

infantil, que acontece por 

meio destas interações que 

a brincadeira proporciona, e, 

sendo algo inerente à criança e 

significativo a ela, o aprendizado 

é facilitado.

AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO 
PROFESSOR NA UTILIZAÇÃO DOS JOGOS

Como já dito 

anteriormente, a brincadeira é 

inerente à infância e à criança, 

e as escolas, principalmente de 

Educação Infantil, são espaços 

propícios ao uso do brinquedo 

e da brincadeira, o que torna 

o ambiente mais agradável 

para a criança.

 Entretanto, 

muitos professores encontram 

dificuldade em fazer desse espaço 

e desse momento do brincar 

um momento de aprendizado, 

uma vez que geralmente ele 

é utilizado como momento 

meramente recreativo, ou até 

mesmo de merecimento por 

bom comportamento.

 Fato é que muitos 

professores encontram essa 

resistência pelo receio de perder 

o controle sobre a turma, uma vez 

que são crianças pequenas, e de 

serem cobrados por atividades 

registradas em papel, muitas 

vezes interpretadas como único 

parâmetro de que a criança 

está fazendo algo produtivo 

na escola e aprendendo.

 Na verdade, essa 

resistência precisa ser quebrada, 

pois, se a criança aprende 

aquilo que lhe é significativo, 

e a brincadeira é recheada de 

significação para ela, porque 

não articular as duas coisas?

 Claro que esta 

brincadeira, quanto direcionada, 

deve pretender alcançar um 

objetivo e constar no planejamento 

do professor, que irá articulá-la 

com sua proposta de ensino 

para aquele grupo.

 As escolas de 

Educação Infantil devem promover 

o desenvolvimento integral da 

criança, e a brincadeira deve 
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ser encarada como facilitadora 

desse processo, pois todo 

aprendizado adquirido nessa 

fase servirá para facilitar, 

por sua vez, o processo de 

alfabetização posteriormente.

 O ato de brincar é, 

para a criança, algo envolvente, 

em que, sem perceber, ela 

expressa seus sentimentos 

e suas emoções, representa 

papéis sociais, principalmente 

os de sua família, como os pais. 

Além disso, envolve diversos 

aspectos como motor, cognitivo, 

afetivo e social.

 Sendo assim, a 

brincadeira é a maneira que a 

criança encontra de organizar 

seus pensamentos e suas ações, 

e momento em que incorpora 

valores e conceitos de verto e 

errado. 

 O papel do 

professor é o de facilitar o 

aprendizado, e, para que isso 

aconteça, deve oportunizar 

espaços e condições para a 

brincadeira, em que as crianças 

possam manipular diferentes 

materiais, interagirem com 

colegas e criar hipóteses de 

resolução para seus conflitos.

 A criança constrói 

seu aprendizado por meio da 

vivência, daquilo que experimenta, 

que instiga sua curiosidade, da 

leitura de mundo que realiza, e, 

a partir disso, o professor deve 

observar quais as necessidades 

de seus alunos, realizando 

as intervenções necessárias 

para que o conhecimento se 

construa.

 O professor 

também deve garantir que 

as brincadeiras realizadas 

na Educação Infantil sejam 

desafiadoras, que não tenham 

apenas cunho competitivo, mas 

que propiciem a solidariedade, 

a cooperação, o respeito a si 

e o outro. 

 O brincar na Educação 

Infantil pode ser utilizado como 

recurso pedagógico, numa 

interação entre as crianças e 

delas com o professor. Brincar 

também é, simultaneamente, 

prazer e conhecimento, daí a 

possibilidade de ser facilitadora 

do aprendizado.

A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Como já vimos, o ato 

de brincar vai muito além 

da recreação; é instrumento 

facilitador do ensino dentro das 

escolas, a partir das propostas 

criadas pelo professor para 

que isso aconteça. Desenvolve 

diversos aspectos na criança, 

que contribuirão, num outro 

momento, para sua alfabetização 

e demais aprendizados 

acadêmicos.

 Sobre os vários 

aspectos desenvolvidos na 

criança através da brincadeira, 

afirma SMITH (1982):

A brincadeira, seja 

simbólica ou de regras, não 

tem apenas um caráter de 

diversão ou de passatempo. 

Pela brincadeira a criança, sem 

a intencionalidade, estimula 

uma série de aspectos que 

contribuem tanto para o 

desenvolvimento individual 

do ser quanto para o social. 

Primeiramente a brincadeira 

desenvolve os aspectos físicos e 

sensoriais. Os jogos sensoriais, 
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de exercício e as atividades 

físicas que são promovidas 

pelas brincadeiras auxiliam 

a criança a desenvolver os 

aspectos referentes à percepção, 

habilidades motoras, força e 

resistência e até as questões 

referentes a termo-regulação 

e controle de peso. (SMITH, 

1982, p. 142). 

A brincadeira, no campo 

da psicologia, também passa 

por etapas no desenvolvimento 

infantil, da motricidade à 

aquisição da linguagem. Para 

Vygotsky (1994), a brincadeira é 

marcada pela cultura em que a 

criança está inserida, e que lhe 

permite criar, imaginar, a ter 

autoconfiança e a desenvolver 

a comunicação. A brincadeira, 

assim como o jogo, também 

tem e intenção de formar o 

indivíduo para a cidadania.

A INFLUÊNCIA E BENEFÍCIOS DO JOGO NA 
APRENDIZAGEM

A utilização dos jogos 

e das brincadeiras tem sido 

estudada há muito tempo. 

Por volta dos anos 50, os 

estudos também passaram e 

ser direcionados como forma 

de comunicação e sobre sua 

utilização no processo de 

ensino e aprendizagem. São 

classificados em categorias: jogos 

sensoriais, jogos motores, jogos 

intelectuais, jogos cooperativos, 

entre outros.

Para PIAGET (1986), o 

desenvolvimento da inteligência 

está diretamente ligado à 

brincadeira, pois é através 

dela que a criança consegue 

apropriar-se das habilidades 

propostas por ele em cada fase 

do desenvolvimento.

O ser humano, em sua 

essência, adapta-se ao meio 

em que está, por intermédio 

da cultura, e é capaz de 

transformar e ser transformado 

por ela. A motricidade, também 

desenvolvida e que evolui com 

o ato de brincar, é responsável 

pela linguagem, que, por sua 

vez, promove a comunicação 

e a interação.

Portanto, a brincadeira 

atende às necessidades dos 

indivíduos em todas as suas 

fases de desenvolvimento, 

variando de acordo com cada 

uma delas, atendendo as suas 

necessidades específicas. 

Por meio das brincadeiras, a 

criança também desenvolve 

o equilíbrio, a auto-estima e 

a confiança.
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O PROFESSOR E A APLICAÇÃO DOS JOGOS 
INFANTIS

As atividades lúdicas 

dentro das escolas, juntamente 

com o conhecimento prévio que 

a criança possui e sua leitura 

de mundo, contribui para seu 

aprendizado em diversas áreas. 

Afirma SEBER (1995)

A criança se empenha 

durante o brincar da mesma 

maneira que se esforça para 

aprender a andar, a falar, a se 

desinibir, a comer. Esse esforço 

é tão intenso que, às vezes, ela 

fica concentrada na atividade 

e em escuta quando alguém 

a chama. Essa mobilização 

presente nas condutas, 

lúdicas, por si só, deveria servir 

como indicativo a respeito da 

importância que elas tem para 

as próprias crianças. (SEBER, 

1995, p.53).

 Portanto, devemos 

lembrar que, quando falamos 

em brincadeira, estamos falando 

também do ato de experimentar; 

experimentar possibilidades, 

papéis, hipóteses. E estas 

experimentações são o que 

fazem com o conhecimento 

sejam construídos.

 Mas para validar 

este aprendizado por meio 

do uso das atividades lúdicas, 

é importante lembrar que 

deve haver uma relação de 

afetividade entre professor 

e aluno; a criança deve sentir 

que existe alguém que se 

preocupa com ela, e que torna 

seu aprendizado prazeroso.

  Esta prática, nas 

escolas, fortalece esse vínculo 

e oportuniza o aprendizado. 

Afirma SEBER (1995)

Há também instituições 

que defendem as brincadeiras, 

achando que as crianças 

aprendem muito no decorrer 

dessas atividades. No entanto 

os professores são orientados 

no sentido de estabelecer os 

temas das brincadeiras, os 

papéis que os integrantes dos 

grupos devem assumir como 

brincar, o que dizer e assim 

por diante. (SEBER, 1995, p.52)

 Na Educação 

Infantil, é imprescindível que 

o professor compreenda essa 

função facilitadora da atividade 

lúdica no desenvolvimento 

integral da criança, de maneira 

prazerosa, significativa e 

contextualizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A brincadeira é encarada, 

por muitos adultos, apenas 

como um momento recreativo 

e sem finalidade específica. 

Parece que a criança está 

“apenas brincando”.

Na verdade, o jogo e 

a brincadeira são muito mais 

do que isso. São momentos 

de extrema importância que 

concedem à criança oportunidade 

de desenvolver, de maneira 

prazerosa e significativa, 

habilidades como interagir em 

grupo, imaginação, criatividade, 
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estereótipos, regras, limites, 

expressão corporal, entre 

tantos outros.

A partir disso, a atividade 

lúdica torna-se fundamental no 

desenvolvimento de crianças da 

Educação Infantil, pois vem em 

auxílio de seu desenvolvimento 

cognitivo, social, histórico e 

emocional.

Por intermédio da 

atividade lúdica realizada na 

escola, a criança amplia seu 

repertório de possibilidade, 

tendo a possibilidade de fazer 

com que o aprendizado formal, 

articulado ao seu aprendizado 

por meio das representações, 

transpondo os muros da 

escola, vindo a ser, de fato, 

uma Educação para a vida.
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A educação musical 

vem sendo apontada como 

uma importantíssima área de 

conhecimento, em conjunto 

com as demais áreas como a 

oral e escrita, desenvolvendo os 

alunos individual e socialmente. 

O objetivo deste presente artigo é 

identificar, apresentar e analisar 

os benefícios que a musicalidade 

agrega no desenvolvimento 

de crianças que frequentam 

escolas de educação infantil, 

compreendendo a prática usada 

para o ensino da música. Para 

a realização deste presente 

artigo escolheu-se a revisão 

bibliográfica como metodologia 

de pesquisa. A coleta de dados 

foi realizada Por meio de livros e 

publicações como monografias, 

trabalhos de conclusão de curso, 

entrevistas com estudiosos 

da área, legislações e artigos. 

É possível concluir que a 

música se faz importante por 

desenvolver o cognitivo dos 

alunos, preparando-os para 

a alfabetização. Os sons e 

melodias desenvolvem também 

os relacionamentos afetivos 

e sociais, a capacidade de 

respiração, a criatividades, o 

raciocino, sendo ele lógico ou 

não, entre outras capacidades.

EULINA DOS SANTOS BARROS

Palavras-chave:Música; Educação Infantil; Criança; Educação Musical; Desenvolvimento 

Infantil.

A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO
A música sempre 

esteve presente na vida dos 

seres humanos. Sua presença 

sempre acompanhou os 

acontecimentos da história da 

humanidade, fazendo parte de 

diversas culturas. De acordo 

com Brescia  (2003, p.25), 

“a música é uma linguagem 

universal tendo participado 

da humanidade desde as 

primeiras civilizações”.

Segundo Ferreira  (2005, 

p.29), “A voz, riqueza tão natural 

de nosso corpo, é como um 

“instrumento musical” que 

carregamos conosco e que a 

maioria das pessoas não sabe 

usar (ou tocar e manter) bem”.

A música é uma linguagem 

universal, usada em todas as 

culturas e religiões. Muito antes 

de um individuo conhecer as 

letras, ele conhece a música. 

De acordo com Sekeff  (2007, 

p.20), apesar de a música ser 

uma linguagem universal, ela 

não a mesma para todos os 

países ou religiões, “pois são 

diferenciados os princípios de 

organização dos sons. E esse 

aspecto dinâmico da música é 

essencial para que possamos 

compreendê-la em toda a sua 

riqueza e complexidade”.

Esse aspecto dinâmico da 

música o faz deveras importante 

para o desenvolvimento de 

crianças em todas as etapas do 

seu crescimento, especialmente 

em relação ao seu aprendizado.

Por meio da musica, é 

possível expressar emoções, 

sentimentos e se comunicar. 

De acordo com o Referencial 

Curricular para a Educação 

Infantil (RCNEI) , 

A música é a linguagem 

que se traduz em formas 

sonoras capazes de expressar 

e comunicar sensações, 

sentimentos e pensamentos, 

por meio da organização e 

relacionamento expressivo 

entre o som e o silêncio. A 

música está presente em 

todas as culturas, nas mais 

diversas situações: festas e 

comemorações, rituais religiosos, 

manifestações cívicas, políticas 

etc. (BRASIL, 1998, p. 45).

Segundo Penna  (2008) 

a música é uma linguagem 

cultural que “consideramos 

familiar aquele tipo de música 

que faz parte de nossa vivência; 

justamente porque o fazer parte 

de nossa vivência permite que 

nós nos familiarizemos com os 

seus princípios de organização 

sonora, o que torna uma música 

significativa para nós”.

A educação musical 

vem sendo apontada como 

uma importantíssima área de 

conhecimento, em conjunto 

com as demais áreas como a 

oral e escrita, desenvolvendo os 

alunos individual e socialmente.

Para a realização deste 

presente artigo escolheu-se 

a revisão bibliográfica como 

metodologia de pesquisa. 

Segundo Gil  (2002, p.44), a revisão 

bibliográfica “é desenvolvida com 

base em material já elaborado, 

constituído principalmente 

de livros e artigos científicos”. 

Ainda de acordo com autor 

“Embora em quase todos os 

estudos seja exigido algum tipo 

de trabalho dessa natureza, 
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há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de 

fontes bibliográficas”.

A coleta de dados foi 

realizada Por meio de livros e 

publicações como monografias, 

trabalhos de conclusão de curso, 

entrevistas com estudiosos 

da área, legislações e artigos.

A escolha do tema foi 

realizada Por meio de experiências 

profissionais adquiridas como 

educadora da Educação 

Infantil. O desenvolvimento 

dos alunos em contato com a 

música foi notável em relação 

ás atividades que não havia a 

presença musical.

Segundo Joly  (2003, 

p.116), por meio do lúdico, a 

criança “relaciona-se com o 

mundo que descobre a cada 

dia e é dessa forma que faz 

música: brincando. Sempre 

receptiva e curiosa, ela pesquisa 

materiais sonoros, inventa 

melodias e ouve com prazer 

a música de diferentes povos 

e lugares”.

O objetivo deste 

presente artigo é identificar, 

apresentar e analisar os 

benefícios que a musicalidade 

agrega no desenvolvimento 

de crianças que frequentam 

escolas de educação infantil, 

compreendendo a prática usada 

para o ensino da música.

• Identificar e 

demonstrar como a musicalidade 

é utilizada na educação infantil;

• Identificar e 

apresentar o papel do professor;

• Apresentar a o 

significado da música dentro 

da educação infantil; 

• Identificar e analisar 

os benefícios da música para 

crianças da educação infantil.

A INSERÇÃO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A função essencial da 

escola é preparar os alunos para 

a vida adulta em sociedade, 

além proporcionar uma “alegria 

que seja vivida no presente 

é a dimensão essencial da 

pedagogia, e é preciso que 

os esforços dos alunos sejam 

estimulados, compensados 

e recompensados por uma 

alegria que possa ser vivida no 

momento presente” (SNYDERS, 

1992, p. 14) .

Segundo Mársico  

(1982, p.148) “uma das tarefas 

primordiais da escola é assegurar 

a igualdade de chances, para que 

toda criança possa ter acesso 

à música e possa educar-se 

musicalmente, qualquer que 

seja o ambiente sociocultural 

de que provenha”.

De acordo com a Lei 

Nº 11.769 , de 18 de agosto de 

2008, no Art. 1, 6°paragráfo “A 

música deverá ser conteúdo 

obrigatório, mas não exclusivo, 

do componente curricular de 

que trata o § 2o deste artigo”. 

Para garantir esses 

direitos, a legislação vigente 

o e o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação 

Infantil, norteiam os passos 

que as instituições de educação 

e educadores devem seguir.

De acordo com Referencial 

Curricular Nacional para a 

Educação Infantil  (l998, p. 45), 

“a música é a linguagem que 

se traduz em formas sonoras 

capazes de expressar e comunicar 
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sensações, sentimentos e 

pensamentos, por meio da 

organização e relacionamento 

expressivo entre o som e o 

silêncio”.

Os bebês e as crianças 

interagem permanentemente 

com o ambiente sonoro que os 

envolve e – logo – com a música, 

já que ouvir, cantar e dançar 

são atividades presentes na 

vida de quase todos os seres 

humanos, ainda que de diferentes 

maneiras. Podemos dizer que 

o processo de musicalização 

dos bebês e crianças começa 

espontaneamente, de forma 

intuitiva, por meio do contato 

com toda a variedade de sons 

do cotidiano, incluindo aí a 

presença da música (BRITO, 

2003, p. 35).

A música contribui 

para deixar o ambiente mais 

alegre, proporcionando uma 

atmosfera mais calma, relaxante 

e propícia para o processo de 

ensino-aprendizagem.

As atividades musicais 

dentro de sala não têm por 

objetivo tornar os alunos 

músicos ou musicistas. A sua 

utilização é realizada através 

de vivencia e também da 

compreensão da linguagem 

musical.

De acordo com Bréscia  

(2003, p.60) “a música pode 

melhorar o desempenho 

e a concentração, além de 

ter um impacto positivo na 

aprendizagem de matemática, 

leitura e outras habilidades 

linguísticas nas crianças”.

A utilização da música em 

sala de aula facilita a interação 

entre os alunos, além de ensiná-

los a lidar com suas emoções, 

no qual, é possível ensinar as 

crianças a expressarem suas 

emoções e sentimentos por 

meio da música.

De acordo com Bréscia  

(2003, p. 81) “o aprendizado 

de música, além de favorecer 

o desenvolvimento afetivo da 

criança, amplia a atividade 

cerebral, melhora o desempenho 

escolar dos alunos e contribui 

para integrar socialmente o 

indivíduo”.

Para Faria  (2001, p. 28) 

Na educação infantil a 

música se tornou um recurso 

didático um tanto comum 

entre professores. O trabalho 

desenvolvido se remete à 

ludicidade em inserir, por 

meio de diversas linguagens 

os conteúdos estabelecidos, 

como exemplo, ao ensinar 

as cores o professor faz uso 

de diversas músicas para 

reforçar a memorização do 

tema estudado.

A escola tem o dever 

de respeitar as características 

e habilidades de cada aluno, 

uma vez que alguns alunos 

apresentarão maior facilidade 

na hora de trabalhar com 

melodias ou instrumentos do 

que alguns alunos.

É necessário que a 

escola proponha atividades que 

trabalhem com os diferentes tipos 

de inteligências, e não apenas 

as inteligências matemática e 

linguística.
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O SIGNIFICADO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O grande desafio da 

educação infantil é fomentar 

práticas que “favoreçam a 

imersão das crianças nas 

diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas 

de vários gêneros e formas 

de expressão: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical” 

(BRASIL, 2010, p. 25).

De acordo com Kebach  

(2006 s/p) “escutar ativamente 

os sons organizados (ou não) 

musicalmente, ou seja, refletir 

sobre aquilo que se escuta, 

interpretando significados, 

identificando elementos da 

linguagem musical”.

Ao ouvir, produzir ou 

cantar músicas, as crianças 

são levadas a refletir sobre os 

sons, melodias, pelo timbre da 

voz. Este ato também melhora 

a capacidade física dos alunos, 

melhorando sua respiração.

Gregori  (1997 p. 

89) comenta que: “O canto 

desenvolve a respiração, aumenta 

a proporção de oxigênio que 

rega o cérebro e, portanto, 

modifica a consciência do 

emissor”. 

A música também 

proporciona o relaxamento, 

através dos diferentes tipos 

de melodias, é possível 

alterar as emoções sentidas, 

apresentando os tipos de 

emoções e sentimentos que 

podemos ter.

Segundo Barreto e Silva  

(2004, p. 64): “O relaxamento 

propicia o controle da mente 

e o uso da imaginação, dá 

descanso, ensina a eliminar 

as tensões e leva à expansão 

da nossa mente”.

Para Barreto  (2000, p. 

109) “O relaxamento depende 

da concentração e por isso só 

já possui um grande alcance 

na educação de crianças 

dispersivas, na reeducação de 

crianças ditas hiperativas e na 

terapia de pessoas ansiosas”.

Além do relaxamento, a 

música também conecta mente 

e o corpo. Por meio dos sons 

e melodias, é possível ensinar 

as crianças a se expressar por 

intermédio das expressões 

corporais.

Segundo Barreto  (2000, 

p.45):

Ligar a música e o 

movimento, utilizando a dança 

ou a expressão corporal, pode 

contribuir para que algumas 

crianças, em situação difícil 

na escola, possam se adaptar 

(inibição psicomotora, debilidade 

psicomotora, instabilidade 

psicomotora, etc.). Por isso 

é tão importante à escola se 

tornar um ambiente alegre, 

favorável ao desenvolvimento.

A música possui diversos 

significados na educação infantil, 

como aproximar os alunos uns 

dos outros, melhorar as relações 

sociais e afetivas, melhorar a 

capacidade do pulmão, ensina 

a respirar corretamente, além 

de proporcionar um bom 

relaxamento.
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A PRÁTICA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Assim como a literatura, 

a música é uma ferramenta 

pedagógica de grande importância 

no desenvolvimento infantil. 

Sua prática dentro de sala de 

aula coloca o aluno em contato 

com a cultura vigente, com as 

suas experiências emocionais e 

também o contato harmônico 

com os outros alunos. 

Infelizmente, a formação 

superior voltada para os 

docentes, não possui em 

sua grade, nenhuma matéria 

voltada para a utilização da 

música dentro de sala de aula.

A música pode ser 

trabalhada de diversas maneiras 

com os alunos, sempre 

respeitando sua faixa etária, 

suas limitações e habilidades, 

uma vez que as crianças se 

utilizam dos sons de forma 

espontânea. 

Quando a criança escuta 

uma música, ela se concentra e 

tende a acompanhá-la, cantando 

e fazendo movimentos com o 

corpo. Isso desenvolve o senso 

do ritmo nos pequeninos. 

Aprendendo a ouvir, a criança 

pode repetir uma música, 

recriando-a. É importante que 

nós, educadores, valorizemos o 

ato de criação da criança, para 

que ele seja significativo no seu 

contexto de desenvolvimento. 

(OLIVEIRA, BERNARDES e 

RODRIGUEZ, 1998, p. 104). 

Uma forma muito 

interessante de trabalhar a 

música dentro de sala de aula 

é utilizar os jogos musicais, 

que ensinam os sons e ritmos, 

além de auxilia-los em decorar 

cantigas que serão usadas 

posteriormente para sua 

alfabetização. 

Ouvir música, aprender 

uma canção, brincar de roda, 

realizar brinquedos rítmicos, 

jogos de mão, são atividades 

que despertam, estimulam 

e desenvolvem o gosto pela 

atividade musical, além de 

atenderem às necessidades 

de expressão que passam 

pela esfera afetiva, estética e 

cognitiva. (BRASIL, 1998). 

De acordo com Faria 

(2001), quando o educador 

consegue trabalhar muito 

bem a música com seus 

alunos, é possível desenvolver 

a criatividade, o raciocínio e 

muitas outras aptidões.

Por este motivo, é 

imprescindível que os educadores 

medeiem o saber e o brincar 

em relação á música, para que 

os objetivos propostos pelo 

Referencial Curricular para a 

Educação Infantil seja atingido.

Inestimável benefício para 

a formação, o desenvolvimento, 

o equilíbrio da personalidade 

da criança e do adolescente; 

o acesso à música constitui-se 

nas possibilidades de criar, 

de interpretar ou de ouvir, 

que podem ser estimuladas, 

desenvolvidas e educadas. 

(FORQUIN e GAGNARD, 1982 

apud NICOLAU, 1997, p. 251). 

Para que o educador 

desenvolva seu papel com 

emprenho é necessário que 

ele possua uma boa formação 

técnica, se a graduação não 

forneceu os subsídios necessários 
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para se trabalhar com música, 

é preciso que o professor 

procure outras fontes para 

complementar sua formação.

Além da formação 

técnica, é necessário que o 

educador também seja criativo, 

porquanto, é através do criar 

que o professor apresentará 

novas melodias e também 

instrumentos musicais.

Tais instrumentos podem 

ser comprados pela direção 

escolar ou serem construídos 

pelos professores e alunos, 

neste quesito, a criatividade se 

faz extremamente necessária.

Além da competência 

técnica, o professor deve ser 

criativo. A necessidade de criar é 

comum a todas as crianças, que, 

ao interagirem com o mundo, 

controem seu conhecimento. 

O educador não deve perder 

a oportunidade de aproveitar 

essa disposição. (JEANDOT, 

1993. p. 133).  

É preciso ressaltear, 

que a música se assemelhar 

ao brincar. Ao trabalhar com 

os sons e as melodias, os 

alunos estarão brincando e, 

consequentemente, aprendendo. 

Segundo Joly  (2003, p.116), “A 

criança, por meio da brincadeira, 

relaciona-se com o mundo 

que descobre a cada dia e é 

dessa forma que faz música: 

brincando”.

Ainda de acordo com 

Joly  (2003, p.116), a criança é 

“Sempre receptiva e curiosa, 

ela pesquisa materiais sonoros, 

inventa melodias e ouve com 

prazer a música de diferentes 

povos e lugares”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou 

identificar e apresentar a 

importância da música voltada 

para alunos da educação 

infantil, demonstrando seus 

benefícios e significados em 

relação ao seu uso como uma 

ferramenta do processo de 

ensino aprendizagem.

Foi possível concluir 

que a música é uma das 

ferramentas importantíssimas 

para o desenvolvimento de 

bebês e crianças, uma vez que 

estamos com contato com 

os sons e melodias desde o 

momento em que nascemos.

Seus benefícios e 

vantagens são visíveis, em 

relação a crianças que possuem 

pouco contato com a música. 

É possível concluir que a 

música se faz importante por 

desenvolver o cognitivo dos 

alunos, preparando-os para 

a alfabetização.

Os sons e melodias 

desenvolvem também os 

relacionamentos afetivos 

e sociais, a capacidade de 

respiração, a criatividades, o 

raciocino, sendo ele lógico ou 

não, entre outras capacidades.

Entretanto, para que 

a música seja utilizada como 

uma ferramenta pedagógica é 

necessário que os educadores 

cumpram seu papel de mediador 

dos conhecimentos e do saber.

Para que o educador 

cumpra seu papel, ele precisa 

buscar formações especificas, 

uma vez que as universidades 

de nosso país não ensinam 

como utilizar os sons e melodias 

como uma ferramenta de 

aprendizagem.
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O atendimento de 

crianças menores de cinco 

anos em estabelecimentos 

educacionais data de poucos 

anos no Brasil. Até então esse 

atendimento era basicamente 

assistencialista e tinha por 

objetivo cuidar de crianças 

cujos pais fossem absorvidos 

pelo mercado de trabalho. 

Com o passar dos anos e com 

a universalização do acesso ao 

ensino, os espaços educacionais 

voltados ao atendimento de 

crianças pequenas tem ganhado 

visibilidade e reconhecimento 

dada às contribuições para o 

processo de desenvolvimento 

infantil. Diante dessa realidade, 

vem se estruturando também 

uma forte corrente de estudiosos 

que tem realizado pesquisas 

apontando a importância dos 

trabalhos com a psicomotricidade 

na Educação Infantil. Este artigo 

tem por objetivo pontuar a 

importância da psicomotricidade 

para o desenvolvimento 

global de crianças, bem como 

reconhecer o lúdico como 

uma das ferramentas mais 

apropriadas para intervenções 

educacionais na infância.
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INTRODUÇÃO 
Situar a organização 

do ensino na modalidade 

Infantil dentro da História da 

Educação no Brasil, parece-nos 

pertinente antes de discorrer a 

respeito da Psicomotricidade. 

Para tanto este texto segue a 

seguinte organização: Em um 

primeiro momento – ainda que 

de modo sintetizado - será 

situada a Educação Infantil 

dentro do movimento histórico 

da Educação no Brasil, fazendo 

menção à Psicomotricidade 

enquanto ciência e pontuando 

as contribuições do lúdico 

para a infância. Em seguida, 

recorreremos a autores 

como: Visgotsk  (1991) David 

L. Gallahue (2005), Fátima 

Gonçalves (2010), Vitor da 

Fonseca (2008), entre outros,  

para dar substrato teórico a 

este trabalho. E por fim serão 

tecidas as considerações finais 

do texto e a condução do leitor 

a um processo de reflexão sobre 

questões afetas à temática.      

A Educação Infantil 

compreendida num sentido mais 

amplo abrange toda e qualquer 

forma de educação da criança, 

na família, na comunidade, 

na sociedade e na cultura em 

que está inserida. No entanto, 

existe um significado, mais 

preciso e restrito, aplicado na 

Constituição Federal de 1988, 

e reafirmada na Resolução 

nº 5, de 17 de dezembro de 

2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil delegando 

às instituições educacionais o 

atendimento educacional, de 

crianças de 0 a 5 anos de idade.  

No Brasil, a história da 

Educação Infantil é relativamente 

recente.  Nas últimas décadas 

é que o atendimento a criança 

menor de sete anos de idade 

em creches e pré-escolas se 

deu de modo mais significativo 

e acelerado. Esse crescimento 

deve-se às mudanças sociais 

que conduziu e possibilitou a 

inserção da mulher no mercado 

de trabalho, paralelo a isso, 

pelo aumento da demanda 

e procura por instituições de 

educação infantil que cuidasse 

das crianças pequenas durante 

a ausência da mãe.

Com a instituição da 

Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, (LDB Nº 

9394/1996), o termo Educação 

Infantil ganha forma mais 

favorável à criança pequena 

e desde então os espaços 

destinados ao atendimento 

da Educação Infantil tem-se 

distanciado – ainda que de modo 

paulatino - ao assistencialismo 

e assumido cada vez mais o 

cunho educativo. A LDB (1996), 

(Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional) declara 

que a Educação Infantil começa 

de 0 aos 3 anos de idade para 

quem precisa estar em creche, 

prosseguindo de 4 a 5 anos 

de idade como pré-escola, 

totalizando um ciclo de 5 anos 

de formação contínua passando 

a fazer parte, da Educação 

Básica brasileira. 

Entendendo as 

creches e pré-escolas como 

espaços educativos que tem 

muito a oferecer às crianças 

neles inseridos, percebe-se o 

quão importante é elaborar 



271OUTUBRO | 2017

uma abordagem didático-

pedagógica que desenvolva 

as potencialidades do aluno 

sem violar sua condição de 

criança. 

O tema deste trabalho: 

Contribuições da Psicomotricidade 

na Educação Infantil, tem a 

finalidade de conduzir o leitor 

justamente a refletir sobre a 

importância do desenvolvimento 

psicomotor como subsidio para 

o acesso do conteúdo formal 

da escola. Deste modo, pensar 

numa formação que desenvolva 

a criança de modo global, 

parece o meio mais acertado 

de proporcionar aos pequenos 

o acesso ao conhecimento de 

si e do mundo que o cerca.

No entanto, ainda é 

possível constatar abordagens 

pedagógicas que não priorizam o 

desenvolvimento psicomotor das 

crianças e isso se configura como 

um problema a ser resolvido, 

uma vez que o adiantamento 

do processo de alfabetização 

em detrimento da ausência de 

estímulos psicomotores pode 

prejudicar o desenvolvimento 

de habilidades importantes 

à aquisição da leitura e 

escrita. Neste sentido, como 

os professores da Educação 

Infantil podem superar 

antigas práticas pedagógicas 

pautadas em lápis e papel e 

reconhecer a importância dos 

estímulos psicomotores para 

o desenvolvimento global das 

crianças pequenas?  Eis aqui um 

ponto que merece atenção dos 

professores, coordenadores e 

todos os envolvidos no processo 

educativo. 

Sendo assim, o objetivo 

primeiro deste trabalho é 

pontuar a importância da 

psicomotricidade para o 

desenvolvimento global da 

criança reconhecendo desta 

forma a importância de 

intervenções educacionais 

pautadas na ludicidade. 

Este artigo é de caráter 

bibliográfico. Para tanto, 

buscou-se referencias em 

autores que são sumidade no 

assunto e que podem realmente 

trazer substrato teórico capaz 

de direcionar uma reflexão 

mais apurada sobre o tema. 

A pesquisa bibliográfica tem 

como finalidade “colocar o 

pesquisador em contato direto 

com tudo o que foi escrito, dito 

ou filmado sobre determinado 

assunto, inclusive conferências 

seguidas de debates que tenham 

sido transcritos por alguma 

forma, quer publicadas, quer 

gravadas”. (LAKATOS, MARCONI, 

2001, p. 183).

Além disso, a função 

da pesquisa bibliográfica deste 

estudo foi analisar o tema em 

questão por meio das teorias 

selecionadas, cujas bases de 

dados foram, publicações de 

livros, artigos e pesquisas, 

como: A formação social da 

mente VYGOTSKI, L. S (1991); 

Psicomotricidade & Educação 

Física: Quem quer brincar põe o 

dedo aqui. GONÇALVES (2010); 

Desenvolvimento Psicomotor 

e Aprendizagem FONSECA 

(2008), entre outros que se 

direcionam ao tema proposto.

As intervenções educativas 

atreladas à Psicomotricidade 

vêm sendo cada vez mais 

reconhecidas no meio educativo, 

uma vez que se reconhece - 

como afirma Gallahue, (2005) - a 

dissociabilidade dos aspectos 

motor, cognitivo e afetivo no 

desenvolvimento humano.
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O desenvolvimento 

motor está relacionado às 

áreas cognitivas e afetivas 

do comportamento humano, 

sendo influenciado por muitos 

fatores. Dentre eles destacam-

se os aspectos ambientais, 

biológicos, familiar, entre 

outros. Esse desenvolvimento 

é a contínua alteração da 

motricidade, ao longo do ciclo 

da vida proporcionada pela a 

interação entre as necessidades 

da tarefa, a biologia do individuo 

e as condições do ambiente. 

(GALLAHUE, 2005, p.03).  

A Psicomotricidade é 

entendida por Fátima Gonçalves 

como: “[...] uma ciência que 

estuda o indivíduo por meio do 

seu movimento”.(GONÇALVES, 

2010, p.86). Este movimento 

demonstra em sua ação 

aspectos motores, cognitivos 

e afetivos que nada mais é 

que o resultado da relação do 

sujeito com seu meio no qual 

está inserido.

Na Educação Infantil 

o movimento é diariamente 

explorado por meio das 

brincadeiras, jogos e músicas. 

Essas atividades lúdicas além de 

proporcionar prazer e alegria 

para as crianças contribuem para 

o desenvolvimento integral das 

mesmas, estimulando a criatividade 

da mente, a flexibilidade do 

corpo, à coordenação motora, 

o desenvolvimento da força 

e da velocidade, entre outros 

benefícios. (KISHIMOTO; 

FREYBERGER, 2012). Desta forma, 

este trabalho se justifica pelo 

interesse em valorizar e resgatar 

a os jogos e brincadeiras na 

educação infantil, de modo a 

promover o desenvolvimento 

psicomotor da criança, bem 

como os conhecimentos e 

habilidades adquiridos por 

meio da ludicidade.

PSICOMOTRICIDADE
A contemporaneidade 

apresenta-nos uma infância 

que muito se difere da que 

vivemos e da que viveram nossos 

pais. Para Gonçalves (2014), a 

partir da necessidade dos pais 

e responsáveis de crianças 

pequenas de se manterem no 

mercado de trabalho, é cada 

vez maior a ausência destes, 

no acompanhamento do 

processo de amadurecimento e 

desenvolvimentos das crianças.  

Ao encontro dessa 

realidade que se apresenta 

as unidades escolares de 

atendimento à infância, tornam-

se espaços cada vez mais 

procurados e reconhecidos 

como importantes, uma vez 

que as crianças inseridas neste 

ambiente toma contato com 

novas experiências e vivencias. 

Neste sentido, o Ensino Infantil 

passa a ter importância relevante 

no desenvolvimento psicomotor 

da criança constituindo o 

alicerce para aprendizagens 

futuras (GONÇALVES, 2014).

Segundo Gonçalves 

(2014) a psicomotricidade tem 

o objetivo de distinguir o ser 

humano em sua totalidade 

jamais separando o corpo, o 

sujeito e a afetividade, ou seja, 

o cinestésico, o relacional e a 

afetividade; então, por meio da 

ação motora a psicomotricidade 

procura estabelecer o equilíbrio 
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ser, possibilitando a este seu 

encontro e identificação com 

o meio ao qual pertence. 

Para que o aprendizado 

se dê segundo a perspectiva 

psicomotora o ser humano 

necessita sentir, pensar e 

agir. Neste sentido, segundo 

Gonçalves (2014), a estrutura 

básica da psicomotricidade se 

dá sobre três pilares: 

[...] o querer fazer 

(emocional – sistema límbico), 

o poder fazer (motor – sistema 

reticular) e o saber fazer 

(cognitivo- córtex cerebral). 

Qualquer desequilíbrio em um 

desses pilares pode provocar 

desestruturação no processo 

de aprendizagem das crianças. 

(GONÇALVES, 2014, p.22).

Neste sentido pode-se 

afirmar que a Psicomotricidade 

é entendida como ciência estuda 

o individuo de modo global 

pautando-se no movimento e 

na sua ação relacional de modo 

a promover uma interação que 

promova seu desenvolvimento. 

CONCEITO
Para conceituar a 

Psicomotricidade neste trabalho 

buscou-se, alguns autores 

que já há algum tempo veem 

desenvolvendo pesquisas e 

estudos a seu respeito. Diante 

dos muitos nomes foram 

selecionados alguns, os quais 

podem ser identificados a 

seguir:

Segundo Gonçalves 

(2014, p. 21) apud Fonseca 

(1993) [...] “Psicomotricidade 

é a evolução das relações 

(recíprocas, incessantes e 

permanentes dos fatores 

neurofisiológicos, psicológicos 

e sociais que intervêm na 

integração, elaboração e 

realização do movimento 

humano)”.  

Para Julian de 

Ajuriaguerra (1983), apud 

Gonçalves (2014, p.21),  [...] “a 

Psicomotricidade é a expressão 

de um pensamento pelo ato 

motor preciso, econômico e 

harmonioso”. Nas palavras de 

Simonne Ramain (1963) apud 

Gonçalves (2014, p.22):  

[...] a psicomotricidade 

deve se propor a buscar um 

desenvolvimento global do 

indivíduo, através de sua 

estruturação mental, sendo 

enfocados igualmente aspectos 

afetivos, motores e intelectuais, 

levando-o a tomar consciência 

de si pela atitude e movimentos”.  

Ante as citações que 

desenham os conceitos e definições 

sobre a Psicomotricidade, esta 

pode ser entendida como uma 

ciência que analisa o ser humano 

por meio da execução de seus 

movimentos, onde através 

de sua realização, podem 

ser identificados aspectos 

cognitivos, motores e afetivos, 

resultantes da relação do sujeito 

com a realidade social a qual 

pertence (GONÇALVES, 2014).
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DE ONDE SURGIU
A partir da identificação 

e elaboração de conceitos a 

respeito da Psicomotricidade, 

faz-se necessário buscar na 

literatura elementos históricos 

que pontuam o surgimento e o 

movimento dessa ciência, bem 

como, seu reconhecimento 

enquanto elemento fundamental 

na promoção do desenvolvimento 

integral do ser humano – de modo 

particular como é o foco deste 

trabalho - do desenvolvimento 

global infantil.

 A historia da 

psicomotricidade é tida como 

recente, remete-nos ao inicio 

do século XX. O termo parece 

segundo Coste (1981), na França 

a partir dos discursos médicos 

de Dupré

Conforme Coste (1981, 

p.10): 

[...] segundo a concepção 

que o homem tem do seu 

corpo, sua história ganha raízes 

nas origens da humanidade 

consciente. A história da 

psicomotricidade nasce com 

a história do corpo, um longo 

percurso marcado às vezes 

por cores revolucionários 

e reformulações decisivas, 

que culminaram em nossas 

concepções modernas, e 

permitiram compreende-las. 

Outro autor que comenta 

o recente surgimento da 

psicomotricidade é Meur (1984). 

Segundo ele o estudo desta 

ciência é recente, tanto que o 

tema no (início,  do século XX era 

abordado esporadicamente e 

só com o passar dos anos vem 

se firmando pouco a pouco e 

evoluindo em diversas facetas.

 Para Meur (1984, 

p.6): 

O estudo da psicomotricidade 

é recente; ainda no início deste 

século abordava-se o assunto 

apenas excepcionalmente. 

Firmou-se pouco a pouco e 

evoluiu em diversos aspectos 

que atualmente voltam a se 

agrupar.

Em uma primeira fase a 

pesquisa teórica fixou-se sobre 

tudo no desenvolvimento motor 

da criança. Depois estudou 

a relação entre o atraso do 

desenvolvimento motor e o 

atraso intelectual da criança. 

Seguiram-se estudos sobre o 

desenvolvimento da  habilidade 

manual e aptidões motoras 

em função da idade.

Hoje em dia o estudo 

ultrapassa os problemas 

motores: pesquisa também 

as ligações com a lateralidade, 

a estruturação espacial e a 

orientação temporal por um 

lado, e por outro as dificuldades 

escolares de crianças de 

inteligência normal. 

Neto (2002),  

pontua também a importante 

colaboração de Ajuriaguerra e 

de Diatkine, que no período de 

1947-1949 realizaram estudos 

referentes à psicomotricidade 

no hospital Henri-Rousselle de 

Paris. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, “Em 1925, Heuyer, 

que partiu da perspectiva de 

no Dupré, empregou o termo 

psicomotricidade a fim de 

ressaltar a associação estreita 

entre o desenvolvimento da 

motricidade, a inteligência e 

da afetividade” (NETO, 2002, 

p.13).
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PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO, 
INFANTIL: UMA DIVERTIDA ALIANÇA COM O 
LÚDICO

Segundo os Referências 

Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (1988), a 

educação infantil apresenta 

uma característica própria que a 

distingue das outras modalidades 

de ensino. Enquanto as demais 

modalidades focalizam suas 

ações pedagógicas em práticas 

que atendam o envolvimento 

cognitivo por meio de intervenções 

pautadas – na maioria das 

vezes – em aulas expositivas, a 

educação infantil parte de uma 

ação que prioriza a condição 

peculiar das crianças sob sua 

tutela, ou seja, na modalidade 

infantil o professor realiza 

intervenções onde o pano de 

fundo contemple o universo 

infantil com suas brincadeiras, 

músicas, jogos, e o faz de conta.  

Conforme Melcherts e 

Guillermo (1985) para realizar 

um trabalho significativo com 

crianças da educação infantil 

faz-se necessário que haja uma 

aproximação muito grande 

entre o professor e a criança. 

Significa saber do que ela 

gosta, quais seus anseios, e 

suas necessidades, significa 

compreende-la e entender que 

seu mundo é bem diferente 

do mundo do adulto. Para 

ambos: 

A criança vive em um 

mundo em que tudo é contato 

pessoal. Dificilmente entrará 

no campo de suas experiências 

qualquer coisa que não interesse 

diretamente seu bem estar e 

o das pessoas a quem ama e 

estima, seu mundo é um mundo 

de pessoas e de interesses 

pessoais, não um sistema de 

fatos ou leis. (MELCHERTS, 

GUILLERMO, 1985, p.26)

  Segundo Mukhina 

(1995), são nos primeiros 

anos de vida que a criança 

assimila diversos tipos de 

ações. As principais ações são 

três e acontecem durante os 

sete primeiros anos de vida. 

São elas: a comunicação, a 

ação com objetos e o jogo. A 

comunicação da criança com o 

adulto se dá pela via emotiva, 

mesmo antes de começar a 

realizar as formas mais simples 

de ações com objetos. Mesmo 

sem conhecer palavras, sem 

compreender a maneira de se 

portar do adulto que a circunda, 

a criança se mostra satisfeita 

com sua presença, consegue 

apreender os sorrisos e as 

palavras e demonstra interesse 

pela intervenção do adulto em 

relação a ela.  

É nos primeiros anos de 

vida – chamados de primeira 

infância – que a criança realiza 

a transferência de interesses, 

antes, somente o adulto é que 

se configurava como agente 

de comunicação, agora a 

criança passa a estabelecer 

uma relação com os objetos 

que a rodeiam incorporando à 

ação a estes objetos de modo 

a tornar-se mais autônoma, ou 

seja, a criança “[...] aprende a 

manejar os objetos, se torna 

mais autônoma, imita as ações 

do adulto, colabora com ele, 
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provoca intencionalmente a 

relação com o adulto (exige sua 

atenção e elogio)”. (MUKHINA, 

1995, p. 32).

Conforme Marinho 

(2007), os profissionais da 

educação que se dedicam 

a desenvolver um trabalho 

voltado ao público infantil, 

tem se utilizado cada vez mais 

de atividades lúdicas como 

forma de atingir seus objetivos 

educacionais. As brincadeiras, 

os jogos e os brinquedos podem 

variar segundo o objetivo do 

trabalho. 

Para Marinho (2007, 

p.88) muitos benefícios podem 

ser alcançados a partir das 

vivencias de jogos e brincadeiras:

Por meio das brincadeiras 

e jogos as crianças podem 

aprender muitas coisas que vã 

além do jogar, entre as quais 

podemos citar: ter persistência 

e empenhar-se para conseguir 

alcançar seus objetivos 

mesmo diante de obstáculos e 

dificuldades; procurar soluções 

para situações problemas; 

selecionar e testar estratégias 

adequadas para cada situação 

diferenciada do jogo; cooperar 

com seus colegas para que 

todos possam se beneficiar-

se e ter êxito; superar limites, 

conhecer e controlar suas 

reações diante de situações 

adversas, respeitar as opiniões 

e limitações dos colegas. 

Para Marinho (2007), 

a brincadeira ocupa papel 

importante na infância, uma 

vez que, é brincando que a 

criança aprende e se desenvolve, 

interage, relaciona-se e vivencia 

experiências individuais e 

coletivas tão necessárias para 

aquisição do conhecimento. 

Nesta perspectiva, 

[...] “a aprendizagem se dá de 

forma mais significativa se a 

criança vivenciar as situações 

pedagógicas através do movimento, 

experimentando, realizando, 

sentindo, percebendo, e tudo 

se dá pelo corpo” (MARINHO, 

2007, p.91).

Neste contexto é 

acertado dizer que:

[...] o jogo pode 

ser utilizado como recurso 

didático, em várias áreas do 

conhecimento, pois é uma 

ferramenta que oferece 

inúmeras possibilidades para 

enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, principalmente 

para motivar o aluno, pois por 

meio de materiais (brinquedo), 

d expressividade através do 

movimento, brincando e jogando, 

a criança pode incorporar 

os conhecimentos de forma 

concreta, aprendendo lúdica 

e prazerosamente. (MARINHO, 

2007, p.90).

Segundo Aguiar (AGUIAR, 

2002, p. 36) “é justamente no 

período da educação infantil 

que a criança por meio da 

fantasia e da brincadeira, 

adquire a maior porção do 

seu repertório cognitivo, 

emocionais e sociais, para ele: 

[...] “o jogo é reconhecido como 

meio de fornecer à criança um 

ambiente agradável, motivador, 

planejado e enriquecido, que 

possibilita a aprendizagem de 

varias habilidades

Nas palavras de Freire 

(1993, p. 26)  o trabalho com  a 

psicomotricidade na educação 

infantil deve primar por:

[...] possui três dimensões: 

a educação da sensibilidade, 

que se daria pela entrada 
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de estímulos; a educação da 

motricidade, que se daria e se 

expressaria pelo movimento; 

a educação do símbolo em 

que seria utilizado o universo 

da fantasia, o qual faz parte o 

mundo da criança e está mais 

próximo dela.

Assim, pode-se perceber 

que a questão motora, 

apresenta um grande alcance 

nas atividades com a criança, 

sendo muito importante que 

os professores envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem 

se esforcem cada vez mais para 

reconhecer sua real importância 

sob pena de trazer prejuízos 

ao desenvolvimento global 

das crianças. Como afirma 

Marinho: [...] “Compreender o 

caráter lúdico e expressivos das 

manifestações da motricidade 

infantil pode ajudar o professor 

a organizar melhor sua prática, 

levando em conta a necessidade 

das crianças. (MARINHO, 2007, 

p.93).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou 

a luz dos referenciais teóricos 

utilizados valorizar e reconhecer 

a importância das atividades 

psicomotoras realizados nos 

espaços educacionais destinados 

ao atendimento de crianças 

pequenas e pequenininhas.

  O texto também 

conduziu o leitor ao uma 

reflexão a cerca da necessidade 

de superar formas de pensar 

equivocadas a respeito das 

intervenções educativas 

realizadas nos espaços da 

Educação Infantil, bem como 

os próprios professores a 

repensar sua didática e superar 

possíveis posturas e formas de 

encaminhar seus trabalhos. 

Neste sentido a escola 

deve garantir e ofertar a 

todas as crianças o acesso ao 

conhecimento por meio de uma 

aprendizagem onde o lúdico 

e o emocional sejam a base 

de todo seu conhecimento 

cultural, devida .

A Educação infantil 

enquanto modalidade de 

ensino e pela sua característica 

fortemente ligada ao lúdico, 

pode com certeza contribuir 

para o desenvolvimento das 

crianças por meio de uma 

educação psicomotora, onde o 

estímulo ao desenvolvimento 

físico, psíquico e social possa 

ser reconhecido na vida adulta. 
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            Para podermos 

entender a formação desportiva, 

precisamos saber que ela nos 

traz uma gama muito grande 

de matérias diferentes a serem 

estudadas ou pelo menos 

citadas e são algumas delas: 

pedagogia das atividades físico-

desportivas, gestão esportiva, 

nutrição esportiva, acidentes e 

primeiros socorros na educação 

física, fisiologia na educação 

física e no esporte, princípios do 

treinamento esportivo, projetos 

sociais de esporte e lazer na 

educação física. Sendo assim, a 

formação desportiva pode nos 

levar a diversos caminhos onde 

a curiosidade do estudante 

ou professor vão levá-los a 

outros tantos resultados, 

pois o fenômeno esportivo 

infantil neste início de século, 

tem sido motivo de muitos 

estudos e questionamentos 

tanto no campo da função 

pedagógica, esportiva, social e 

cultural, podendo-se observar 

a influência e a participação 

dos profissionais da Educação 

Física em conjunto com os pais 

no processo de aderência, 

permanência e até mesmo o 

abandono esportivo dos jovens 

iniciantes, sabendo-se dos 

benefícios para as crianças de 

sua participação em atividades 

físico-desportivas, seja pelo 

aspecto da saúde ou um 

importante meio de interação 

social, entendidas assim como 

atividade naturais de movimento 

o jogo e as atividades físicas 

são elementos básicos para 

a educação, formação e 

desenvolvimento equilibrado 

e harmônico do ser humano.
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INTRODUÇÃO
Para iniciarmos a 

conversa sobre formação 

desportiva precisamos levar 

em consideração o seguinte: 

“O esporte é um dos meios 

e metas da Humanidade em 

seu incessantes esforços por 

superar-se. Sua unicidade 

reside na intimidade entre os 

acontecimentos físicos de nosso 

corpo e suas repercussões 

sobre nossa mente. O interesse 

da cultura física pelo cultivo e 

aperfeiçoamento dos recursos 

motores do indivíduo aplica-se 

tanto ao corpo como à mente 

da qual se originam.” (JOKL, 

1964, p. 477 e 478). Levando-se 

isso em consideração podemos 

observar que a melhora técnica-

desportiva de um indivíduo 

incide sobre parâmetros não 

físicos da pessoa alguns deles 

são: a capacidade cognitiva, a 

afetividade, a maturidade da 

personalidade, a confiança em 

si mesmo, as relações sociais, 

a canalizaçãoda agressividade, 

temos também nessa linha 

de observação os valores 

alcançados através do jogo 

desportivo alguns exemplos 

são: interiorização de regras, 

a colaboração, a aceitação 

da autoridade, a disciplina, 

a iniciativa, a superação 

de si mesmo, a inclusão e 

aceitação dos outros como 

eles são.Sabendo-se disso cada 

professor partindo de dirertrizes 

metodológicas, pode e deve 

organizar seu próprio método, 

já que a busca constante de 

um método melhor e mais 

adequado a seus alunos, 

respeitando sua realidade, o 

momento e principalmente, 

suas características individuais.

       Para que o 

professor de educação física 

saiba organizar seu próprio 

método ou o mais adequado 

para seus alunos naquele 

momento, ele precisa conhecer 

os princípios do treinamento 

esportivo que para Tubino, 

1984, são cinco: O pricípio da 

individualidade biológica, O 

pricípio da adaptação, O princípio 

da sobrecarga, O princípio da 

continuidade, O princípio da 

interdependência – volume-

intensidade, esses princípios 

não agem sozinhos, ou seja, 

um só começa quando o outro 

termina, mas todos os cinco 

princípios se interrelacionam 

em todas as sua aplicações e 

ao mesmo tempo, “Chama-

se individualidade biológica 

o fenômeno que explica a 

variabilidade entre elementos 

da mesma espécie, o que faz 

com que não existampessoa 

iguais entre si.” (TUBINO, 1984, 

p. 100), precisando saber 

principalmente que os alunos 

nas aulas de educação física 

são muito diferentes entre 

si, sendo esse o princípio da 

individualidade biológica o 

principal a ser estudado e 

conhecipo pelo professor de 

educação física que vai ministrar 

as aulas para uma sala que 

tem vários alunos e nenhum 

igual ao outro. Existem outros 

princípios que podem influenciar 

o treinamento e a capacidade do 

aluno ou atleta, podemos incluir 

alguns aspectos ainda pouco 

explorados, como emocional, 

ambiental, social, cultural, 
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entre outros, contribuindo 

assim para um olhar plural, 

indo além do programa de 

treinamentofocado somente 

nos aspectos fisiológicos do 

treinamento, observando 

também que os professores de 

educação física ou treinadores 

devem sempre se apoiar 

no bem senso para efetivar 

qualquer tipo de treinamento 

desportivo.

A VULNERABILIDADE SOCIAL E A 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Com o crescimento das 

desigualdades sociais, existentes 

no Brasil tornaram-se mais 

vísíveis a falta de apoio em todos 

os sentidos a esta população, 

cada vez mais crescente, 

seja na saúde, na educação 

ou no saneamento básico, 

entre outros, na expectativa 

de melhorar ou até mesmo 

solucionar os problemas e 

mazelas sociais, em muitas 

ocasiões a educação física, o 

esporte e o lazer, mostrando 

que se o projeto for sério 

e constante pode mudar a 

realidade dessa população tão 

sofrida, mas se ao contrário for 

só uma ação oportunista para 

se fazer por um curto período 

de tempo vai fazer com que a 

população tenha uma visão 

distorcida ou equivocada do 

esporte e da educação física, 

que é o que as pessoas sérias 

que trabalham com educação 

física não querem, acabanco 

também com o desperdício de 

investimentos que são aplicados 

nesses alguns projetos sociais 

não dão conta de atingirem os 

objetivos propostos na mudança 

da realidade local, “Prestar 

atenção a isso é importante, 

porque o esporte e o lazer 

vemsendo considerados como 

um dos principais mediadores 

do desenvolvimento humano.” 

(TABARES, 2006, p. 212), sendo os 

governos e ONGS os principais 

elaboradores e realizadores 

de projetos sociais, muitas das 

vezes não tendo profissionais de 

educação física que realmente 

estão engaijados de grupos 

sociamente vulneráveis, não 

adiantando também importar 

projetos bem-sucedidos em 

uma determinada região ou 

país para ser reproduzido 

em determinada comunidade 

alvo, sendo assim a educação 

física tem a necessidade de 

aprender conceito referentes 

à gestão de projetos para que 

seu potencial de mediador 

social não seja desperdiçado.

               Em virtude de 

a educação física, o esporte 

e o lazer serem campos 

importantes de mediação 

social, sabendo também que a 

escassez de recursos não é uma 

particularidade de nossa área, 

assim sendo, conciliar um projeto 

comprometido socialmente com 

um planejamentotecnicamente 

elaborado pode abrir caminhos 

para o surgimento de políticas 

sociais mais eficazes, efetivas 

e eficientes, os projetos sociais 

tem um caráter emergencial 

para corrigir falhas nos planos 

e políticas governamentais.
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ACIDENTES E SOCORROS DE URGÊNCIAS 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ao acontecerem 

acidentes nas aulas de educação 

física, quais procedimentos o 

professor de adotar, assim como 

a escola, em 1958 a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) de 

finiu o termo “acidente” como 

sendo um aconteciemnto 

inesperado independente 

da vontade humana, sendo 

provocada por força exterior 

que atue rapidamente sobre o 

indivíduo, causando um dano 

físico ou mental, sendo assim, 

“O profissional de educação 

física de estar preparado para 

agir de maneira eficiente, 

segura e adequada frente a 

um acidente que possa ocorrer 

em sua prática pedagógica. 

Não se pode aprender como 

se preparar para as lesões 

pelo método de tentativa e 

erro.” (FLEGEL, 2002, p. 190), 

o professor de educação física 

tem a responsabilidade de 

veririficar a segurança, embora 

a preparação e a manutenção 

da área de jogos e brincadeiras 

possam ser resposabilidade de 

outros funcionários, sujeira, 

pisos escorregadios, traves 

quebradas e quadras esportivas 

desgastadas, entre outros 

problemas podem e vão causar 

lesões nos alunos, já que com 

a ação e o passar do tempo 

grades a alambrado soltam 

pontas de arames, o que fazem 

das quadras esportivas um 

local de alto risco, devemos 

lembrar também as crianças 

que as regras existem para que 

na maioria das vezes protejam 

os praticantes da modalidade 

ou alunos de lesões que podem 

ser sérias. 

             Muitas vezes os 

pais quando falam a resopeito 

de escola, prevalece uma 

ideia de local seguro, mas as 

escadas, os corredores, o pátio 

e especialmente as aulas de 

educação física, pois nessas 

aulas são utilizados materiais 

esportivos e quadra, também 

representando o momento 

em que os alunos fazem 

movimentos ou atividades, 

onde podem ocorrer vários 

tipos de acidentes tais como: 

uso indevido de materiais, 

vestimentas inadequadas, 

aparelhos com defeito e 

mesmo contato físico. A coisa 

mais acertada é que todos 

no ambiente escolar possam 

ter aulas voltadas a socorros 

de urgências e prevenção de 

acidentes, “Uma prática muito 

adequada é que se observem 

princípios gerais com vistas 

a evitar a ocorrência de 

acidentes. Pode-se citar, entre 

outras, a periculosidade dos 

pisos escorregadios ou das 

divisões de ambiente com 

superfícies envidraçadas. “ 

(GONÇALVES, 1997, p. 155), 

capacitando e orientando os 

próprios alunos no sentido de 

não se exporem aos perigos 

nas aulas de educação física 

ou mesmo na escola, na rua e 

em sua residência. Na maioria 

das vezes é possível constatar 

que, as condições das quadras 

ou do local onde são realizadas 

as aulas de educação física 

podem ser considarados como 
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os maiores causadores de 

acidentes, já que os professores 

de educação física atribuem 

uma grande resposabilidade 

dos acidentes ao próprio 

aluno, seja por questões de 

indisciplina, brincaderaisou 

simplemente por inabilidade.

 A FORMAÇÃO DESPORTIVA OU PRÁTICAS 
COMPETITIVAS

As práticas esportivas 

competitivas, iniciadas muito 

cedo e orientadas de forma 

errada podem ocasionar muitos 

prejuízos à saúde das crianças e 

levá-las a desistiram do esporte 

ou da atividade física, o grande 

problema da especialização em 

um esporte precocemente é 

o risco que reside no impacto 

e na repetição dos gestos, 

principalmente quando nos 

referimos a crianças em pleno 

processo de desenvolvimento 

físico, motor, intelectual, sendo 

a resposta psicológica mais 

preocupante é a que certos 

autores chamam de “infância 

não vivida”, sendo este o 

resultado de muita dedicação 

aos treinamentos e esportes 

que são exigidos em algumas 

modalidades, chegando até 

há várias horas por dia, “Isto 

pode provocar uma formação 

escolar deficiente, e pior, levar 

a criança esportista a participar 

menos de brincadeira e jogos 

do mundo infantil, atividades 

estas que são indispensáveis 

ao pleno desenvolvimento de 

sua personalidade. Cabe aqui 

também lembrar, que muitos 

pais, na ânsia de satisfazerem 

suas frustrações esportivas 

de infância sobrecarregam 

emocionalmente seus, trazendo 

enormes prejuízos de ordem 

psicológica, que, por muitas 

vezes, podem levar inclusive ao 

abandono precoce esportivo.” 

(KUNZ, 1994, p. 123), pensando 

nisso, se faz necessário tomar 

cuidado e despender tempo 

para preparar atividades tendo 

em mente sempre os objetivos 

que queremos alcançar e 

desenvolver com a prática 

esportiva venham de encontro 

das necessidades e capacidades 

da criança, devendo se utilizar 

de procedimentos pedagógicos 

e eticamente corretos, “ É não só 

uma realidade desejável, como 

imprescindível, ela só ganha 

verdadeiro sentido pedagógico 

quando exprime uma metodologia 

de ensino consentânea com 

as características da atividade 

humana.” (SHIGUNOV E PEREIRA, 

1993, p. 16), pensando na 

relação professor aluno, o 

problema está no fato de não 

termos suficiente conhecimento 

teórico e de pesquisa para 

sabermos quais características 

pessoais que mais afetam a 

aprendizagem.

              Ao falarmos de 

formação desportiva precisamos 

sempre ter em mente o 

conhecimento sobre a fisiologia, 

onde termo vem do grego e 

significa “physis” = natureza, 

função ou funcionamento e 

“logos” = palavra ou estudo, 

assim, fisiologia é o ramo da 

biologia que estuda as muitas 

funções mecânicas, físicas e 

bioquímicas dos seres vivos, 

utilizando os conceitos da física 
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e da química para mostrar como 

ocorrem as diferentes funções 

vitais dos diferentes organismos 

e suas adaptações frente aos 

estímulos do meio onde vive, 

sendo assim a fisiologia do 

exercício, também chamada 

de fisiologia do esforço, é a 

área de conhecimento que 

estuda os efeitos agudos e 

crônicos dos exercícios físicos 

sobre a função e estrutura dos 

muitos sistemas orgânicos, 

entendendo-se por efeitos 

agudos: as alterações decorrentes 

de uma sessão de exercícios 

físicos que são observadas 

até vinte e quatro horas 

após os exercícios. Os efeitos 

crônicos são os denominados 

adaptações eles correspondem 

às alterações estruturais e 

funcionais decorrentes de um 

longo período de treinamento 

físico regular.

               Com a evolução 

do esporte a nutrição esportiva 

vem se aprimorando também, 

juntamente com o rendimento 

dos atletas vemos muitos 

recordes sendo quebrados 

e os esportistas de todas as 

modalidades mostram claramente 

um maior preparo físico ao lado 

desses atletas talentosos está 

a ciência, colaborando muito 

para obter as vitórias, onde os 

suplementos nutricionais e os 

alimentos vem sendo cada vez 

mais utilizados pelos atletas. 

Aliada aos avanços da medicina 

esportiva, que entra em campo 

com força total para que atletas 

possam extrair o máximo de 

suas potencialidades na prático 

dos esportes, que ao serem 

orientados de maneira correta 

quanto aos procedimentos e 

alimentos que devem utilizar 

evitam os desgastes e auxiliam 

na prevenção de problemas que 

antigamente deixavam  muitos 

atletas bons fora de muitas e 

grandes competições, pois além 

do alimento ou ingrediente fazer 

sua função básica nutricional, 

traz também benefícios à saúde, 

são os chamados alimentos 

funcionais, os quais estão 

sendo amplamente divulgados, 

como alimentos protetores 

da saúde, para pessoas 

em geral e principalmente 

para esportistas, sejam eles 

profissionais, amadores ou 

simplesmente praticantes 

regulares de atividades físicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
         Ao concluir este 

valorizamos muito positivamente, 

a capacidade educativa das 

atividades fisico-desportivas, 

no ambito da formação 

desportiva, em todas as fazes 

da vida , mas especiamente na 

infância e adolescência, por 

serem fazes mais receptivas e 

plásticas que ajudam a formar 

os comportamentos que irão 

nos seguir na vida adulta, 

consequentemente as escolas 

devem procurar integrar e 

interagir as práticas lúdicas e 

físico-desportivas de formas 

coerentes e sistemáticas, tendo 

a finalidade de promover um 

desenvolvimento harmonioso e 

saudável, deixando com que a 

criança e o adolescente tenham 

as vivências de experiências 

motorar, que são a base de um 

desenvolvimento intelectual 
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sadio, facilitando a aquisição 

de sua identidade e da própria 

imagem, perante a sociedade 

em que vive adquirindo as 

capacidades necessárias 

para dominar e resolver os 

problemas que virão ao se 

enconto em sua vida diária 

e em todos os lugares em 

que estiver, seguindo o que 

médicoe e professores de 

educação física recomendam 

para que sempre possam ter 

saúde e evitar a degeneração 

hipocinética que é a falta de 

movimento, que só será sanada 

com a prática de atividades 

fisicas e esportivar ao longo 

de sua vida. “Competência 

é um saber agir responsável 

e reconhecido que implica 

mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agregue valor 

econômico a organização 

e valor social ao indivíduo.” 

(FLEURY, 2002, p.55), precisamos 

saber quais as competências 

precisamos desenvolver como 

professores de educação 

física para podermos valorizá-

las e mostrar quais são as 

melhores para que os alunos 

se proponham a ir buscá-las 

contando sempre com nosso 

auxílio. “Não posso escapar à 

apreciação dos alunos. E amaneira 

como eles me percebem têm 

importânciaczpital para o meu 

desempenho. Dai, então, que 

uma de minhas preocupações 

centrais deve ser a de procurar 

a aproximação cada vez maior 

entre o que digo e o que faço 

entre o que pareço ser e o 

que realmente estou sendo.” 

(FREIRE, 1996, p. 96), neste 

sentido devemos realmente 

ser o que falamos que somos 

e sempre dar bons exemplos 

de conduta moral e ética a 

nossos alunos, pois eles estão 

de olho em nós, professores, 

o tempo todo.
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A educação inclusiva 

vem sendo amplamente 

debatida, porém, não basta 

apenas incluir educandos com 

necessidades educacionais 

especiais deve-se dar condições 

para que os inclusos sejam 

avaliados considerando suas 

limitações e pontuando seus 

avanços. Este artigo tem 

como propósito propiciar uma 

reflexão sobre aspectos da 

avaliação escolar dos alunos 

inclusos, que estão presentes 

no cotidiano das escolas de 

ensino fundamental. O objetivo 

deste é levar a reflexão de 

que a avaliação na escola não 

pode ser compreendida como 

algo à parte, isolado, já que é 

fundamental uma concepção 

de educação e uma estratégia 

pedagógica diferenciada que 

potencialize a aprendizagem e 

tenha a verdadeira função de 

avaliar dentro da necessidade 

apresentada por cada educando. 

A educação inclusiva é uma 

possibilidade de romper as 

barreiras que inviabilizam a 

aceitação das diferenças entre 

as pessoas. Mas, trata-se de 

um processo complexo, que 

exige capacitação, exercício 

de tolerância, conhecimento 

e que também necessita 

de avaliação permanente e 

inovadora atendendo a cada 

necessidade levantada.  Este 

estudo utilizou-se de pesquisas 

bibliográficas e específicas da 

área da educação inclusiva e 

da avaliação.
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AVALIAR NA INCLUSÃO
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INTRODUÇÃO
O direito universal à 

educação e à escola para todos 

é realidade no Brasil, bem 

como nossas escolas têm a 

obrigatoriedade legal de acolher 

a todos. Grande mudança 

tem ocorrido no interior das 

instituições escolares, o que tem 

feito com que os educadores 

envolvidos no processo de 

escolarização reflitam sobre 

padrões de avaliações, muito 

tem se argumentado e dessa 

maneira quebram-se paradigmas 

e surgem novos tentando suprir 

as necessidades dos alunos 

inclusos. 

O ambiente escolar 

sendo democrático deve 

possibilitar subsídios teóricos 

e práticos evidenciando a 

aprendizagem para todos os 

alunos, a avaliação dos alunos 

com necessidades educacionais 

especiais inclusos no ensino 

regular é um grande desafio. 

Desta forma os conceitos 

entre aprendizagem, ensino 

e avaliação devem caminhar 

juntos e ser inseparáveis 

quanto ao conhecimento novo 

e renovado.              

Compreender a 

concepção de avaliação 

escolar só é possível quando 

se estendem os sentidos e 

significados dos eixos que irão 

nortear a concepção de ciclo 

de formação. Esta, por sua 

vez, só será possível quando 

se compreendem os princípios 

de organização curricular e 

de ensino propostos, ou seja, 

conteúdos e processos, assim 

como de organização do trabalho 

pedagógico e administrativo 

da escola a organização dos 

tempos.    

O principal objetivo do 

artigo é apresentar propostas 

de como avaliar os alunos com 

necessidades educacionais 

especiais inclusos no ensino 

fundamental de nove anos, pensar 

a avaliação e seus processos 

no âmbito das reflexões acerca 

do currículo escolar e suas 

adaptações. Visando a avaliação 

da aprendizagem na escola 

cilada, sendo a mesma contínua 

e diagnóstica possibilitando e 

oportunizando a aprendizagem 

de todos os alunos, sem deixar 

de valorizar seu sentido somativo 

e formativo.      

Mesmo nos processos 

de avaliação mais simplificados, 

sabemos que para tomar 

determinadas decisões faz-se 

necessário que alguns critérios 

e princípios sejam pontuados 

e considerados seriamente 

por toda a equipe incluindo 

os familiares.

A complexidade do 

fenômeno da avaliação é 

realçada por Perrenoud (1998), 

segundo o qual não existe 

avaliação sem relação social e 

sem comunicação interpessoal, 

tratando-se de um mecanismo 

do sistema de ensino que 

converte as diferenças culturais 

em desigualdades escolares. 

Por outro lado, a análise do 

processo avaliatório mostra 

que não existem medidas 

automáticas, avaliações sem 

avaliador; nem se pode reduzir 

um ao estado de instrumento 

e o outro ao objeto. Trata-se 

de atores que desenvolvem 

determinadas estratégias, para 
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as quais a avaliação encerra uma 

aposta, sua carreira escolar, 

sua formação. (...) Professor 

e aluno se envolvem num 

jogo complexo cujas regras 

não estão definidas em sua 

totalidade, que se estende ao 

longo de um curso escolar e no 

qual a avaliação restringe-se 

a um momento. (1990, p.18).      

         Não existem medidas 

automáticas, avaliações sem 

avaliador; nem se pode reduzir 

um ao estado de instrumento 

e o outro ao objeto. Trata-se 

de atores que desenvolvem 

determinadas estratégias, para 

as quais a avaliação encerra uma 

aposta, sua carreira escolar, 

sua formação. (...) Professor 

e aluno se envolvem num 

jogo complexo cujas regras 

não estão definidas em sua 

totalidade, que se estende ao 

longo de um curso escolar e no 

qual a avaliação restringe-se 

a um momento. (1990, p.18).                      

Ensinar e avaliar crianças 

e jovens com necessidades 

educacionais especiais (NEE) 

ainda é um desafio, nas 

diferentes áreas do conhecimento 

estamos diante de grandes 

transformações educacionais, 

considerando que as crianças 

com necessidades educativas 

especiais são, antes de tudo, 

crianças e devem conviver 

com as outras em ambientes 

cotidianos com sua complexidade 

habitual.  

A avaliação é, portanto, 

uma atividade que envolve 

legitimidade técnica que 

sua função lhe confere e 

legitimidade política na sua 

realização, considerando todo o 

processo de avaliar, respeitando 

princípios e critérios refletidos 

coletivamente, referenciados 

no Projeto Político Pedagógico 

de cada instituição de ensino, 

na proposta curricular e em 

suas convicções acerca do 

papel social que desempenha a 

educação escolar inclusiva sendo 

está à legitimidade política do 

processo de avaliação e que 

envolve também o coletivo 

da escola.     

Avaliar é indispensável 

em toda atividade humana e, 

portanto, em qualquer proposta 

de educação. Quanto a isto, 

acredito, estamos de acordo, do 

contrário, não teriam sentido as 

discussões que proponho fazer 

aqui. A avaliação é inerente e 

imprescindível, durante todo 

processo educativo que se realize 

em um constante trabalho de 

ação- reflexão-ação, porque 

“educar é fazer ato de sujeito, 

é problematizar o mundo para 

recriá-lo constantemente” 

(GADOTTI, 1984, p.90).                

O avaliar na educação 

especial se insere na 

transversalidade de todos os 

níveis e modalidades de ensino. 

E as instituições de ensino 

devem atender as necessidades 

humanas, ou seja, técnicas, 

material, além disso, deve 

reorganizar os componentes 

curriculares como os objetivos, 

a metodologia e a avaliação.    

Tal artigo justifica-se por 

pensar a avaliação de alunos 

com deficiência de maneira 

dissociada das concepções que 

temos acerca de aprendizagem, 

do papel da escola na formação 

integral dos alunos e das 

funções da avaliação como 

instrumento que permite o 

replanejamento das atividades 

do professor vislumbrando 

atingir o aluno considerando 

suas necessidades educativas.
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
A inclusão prevista e 

garantida por lei, e exercida 

por muitos educadores e 

instituições escolares, tem 

oferecido vivências de sucessos 

e insucesso, acertos e equívocos, 

bem-estar e muita angústia. 

Tantas dúvidas e poucas certezas 

não só por ser uma prática 

inovadora em construção, mas 

por sua natureza bastante 

singular, já que precisa atender 

às especificidades de cada 

incluído. Assim como consta 

na Declaração de Salamanca:   

[...] as escolas regulares 

com orientação para a educação 

inclusiva são o meio mais 

eficaz no combate ás atitudes 

discriminatórias propiciando 

condições para o desenvolvimento 

de comunidade integradas, base 

da construção da sociedade 

inclusiva e obtenção de uma 

real educação para todos 

(DECLARAÇÃO ..., 1994, p. 9).   

  

O ser humano é uma 

totalidade afetiva, social, 

motor-corporal e cognitiva. 

Todas essas dimensões devem 

ter igual importância na sua 

formação. Portanto uma 

avaliação acadêmica precisa 

considerar essa totalidade e 

não apenas o cognitivo.     

A questão principal 

é trabalhar a avaliação de 

forma diferente e com outros 

objetivos que não a promoção 

ou retenção. Isto é a avaliação 

não deve ser apenas um tom 

finalizante. Ela deve fazer parte 

do processo de quem ensina 

e de quem aprende trazendo 

informações importantes 

tanto para o aluno como para 

o professor, para este deve 

servir para replanejar ou dar 

continuidade ao planejado.  

Para o aluno, deve servir 

para ajudá-lo a perceber-se 

(habilidades ou dificuldades) 

e facilitar sua participação no 

próprio processo de ensino-

aprendizagem.  

A concepção de avaliação 

que perpassa essa lógica é a de 

um processo que deve abranger 

a organização escolar como 

um todo: as relações internas 

à escola, o trabalho docente, 

a organização do ensino, o 

processo de aprendizagem do 

aluno e, ainda, a relação com 

a sociedade.

Nessa perspectiva torna-se 

fundamental a constituição de 

um conceito de avaliação escolar 

que atenda ás necessidades 

de cada educando incluso, 

pois no modelo atual estes 

tem sofrido grandes prejuízos.       

Tal avaliação exige um 

repensar sobre o planejamento 

e o trabalho em sala de aula. 

Cabe ao professor listar os 

itens realmente importantes, 

informá-los aos alunos e evitar 

mudanças sem necessidade.  

A avaliação deve ser 

formativa, humana, inclusiva 

e coerente com o dinamismo 

da sociedade contemporânea, 

considerando as implicações 

para o aluno. Pode-se afirmar 

que o ensino, a aprendizagem 

e a avaliação são partes 

integrantes de um processo, 

que é o currículo, não devendo 

ser consideradas isoladamente 

(HERNÁNDES, 2001).        

  É necessário 
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sobre tudo conhecer aspectos 

relacionados à aprendizagem, 

comportamento, interesses 

e necessidades do aluno 

que está em processo de 

inclusão, no momento de o 

planejamento incluir atividades 

ou estratégias, que possam 

atender necessidades do aluno. 

Importante ressaltar que as 

atividades devem ter relação 

com o conteúdo trabalhado 

com os demais, porque incluir 

não quer dizer fazer o aluno 

chegar ao padrão. Quando 

falamos em inclusão à ideia 

que precisa ser veiculada é da 

convivência com os diferentes 

e não da transformação do 

diferente em padrão.

Rever a concepção de 

avaliação é rever, sobretudo as 

concepções de conhecimento, 

de ensino, de educação e de 

escola. Impõe pensar em um 

novo projeto político pedagógico 

apoiado em princípios e valores 

comprometidos com a criação 

do cidadão.   

  A avaliação 

sempre teve um papel de 

destaque na educação. Muitas 

vezes, de preocupação. Na 

grande maioria das escolas, 

uma imposição. No caso de 

crianças com necessidades 

educativas especiais, quais 

são os procedimentos mais 

recomendados no que se 

refere à avaliação? Ou, como 

avaliar alunos de classes com 

educação inclusiva? Há múltiplos 

olhares, mas certamente 

há aqueles olhares que não 

abrem mão da avaliação do 

aluno. Esses olhares podem 

solapar a pretensão altiva da 

normalização, que não é mais 

do que a violenta imposição 

de uma suposta identidade, 

única, fictícia e sem fissuras, 

daquilo que é pensado como 

o normal (SILVA, 1997; SKLIAR, 

2003). 

Assim a avaliação do 

aluno incluso não deve ter 

como parâmetro algum padrão 

para grupos, pois a referência 

será o próprio aluno, cujas 

especificidades determinam 

os objetivos priorizados pelo 

educador. Para tanto esse 

avaliar deve fazer parte do 

Projeto Político Pedagógico.

A avaliação é uma 

questão político- pedagógica, e 

deve contemplar as concepções 

filosóficas de ser humano, de 

educação, de sociedade, o 

que implica em uma reflexão 

crítica e contínua da prática 

pedagógica da escola e de 

sua função social. Avaliar é 

acolher o aluno integralmente 

e, a partir de aí decidir o que 

fazer, e como fazer. A ação 

avaliadora oferece subsídios 

para o educador refletir sobre 

suas práxis. (VASCONCELOS, 

1994).

Atualmente se reivindica 

o reconhecimento e valorização 

das diferenças, nas escolas 

e demais ambientes de vida 

social, para que todos os 

alunos e as pessoas em geral 

possam deles participar, 

incondicionalmente sendo 

atendidos em suas necessidades, 

sejam elas permanentes ou 

temporárias.  Há de se atender 

às peculiaridades dos alunos, 

para que possa pleitear uma 

sociedade e uma escola justa 

decente e digna capaz de avaliar 

o aluno considerando suas 

necessidades educacionais 

especiais. Nesse sentido, Luckesi 

coloca que não podemos nos 
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esquecer de que a avaliação é 

um processo que não se dá nem 

se dará num vazio conceitual 

(Luckesi, 1996, p.28). 

É importante ressaltar 

que se considere na avaliação: 

a modificação de técnicas e 

instrumentos, introdução de 

critérios específicos, eliminação 

dos critérios de promoção.  

Realizar e entender 

uma prática avaliativa ao 

longo do processo é pautar o 

planejamento dessa avaliação, 

construir instrumentos, partindo 

das interações construídas em 

sala de aula com os estudantes 

e suas possibilidades de 

entendimentos dos conteúdos 

que estão sendo trabalhados.

Com a avaliação na 

perspectiva da inclusão, ocorre 

a proposta de uma escola 

mais democrática, inclusiva, 

que considera as infindáveis 

possibilidades de realização 

de aprendizagens por parte 

dos alunos. Essa concepção 

de avaliação parte do princípio 

de que todas as pessoas são 

capazes de aprender e de que as 

ações educativas, as estratégias 

de ensino, os conteúdos são 

planejados a partir dessas 

infinitas possibilidades de 

aprender dos estudantes.

Em termos gerais a 

avaliação é um processo de 

coleta e análise de dados, 

tendo em vista verificar se os 

objetivos propostos foram 

atingidos, sempre respeitando 

as características individuais e o 

ambiente em que o educando 

vive. A avaliação deve ser 

integral considerando o aluno 

como um ser total e integrado 

e não de forma fragmentada. 

O professor deve estabelecer 

no início do ano letivo, os 

conhecimentos que seus alunos 

devem adquirir.     

 O ato de avaliar 

fornece dados que permitem 

verificar diretamente o nível 

de aprendizagem dos alunos, 

e também indiretamente 

determina a qualidade do 

processo de ensino. Ao avaliar 

o progresso de seus alunos na 

aprendizagem, o professor pode 

obter informações valiosas sobre 

seu próprio trabalho. Nesse 

sentido a avaliação tem uma 

função de retroalimentação ou 

ainda feedback, porque fornece 

ao professor dados para que 

ele possa repensar e replanejar 

sua atuação em sala de aula 

buscando aperfeiçoa-la, para 

que seus alunos obtenham 

êxito na aprendizagem.

CONSIDERANDO O CURRÍCULO ADAPTADO 
NO PROCESSO AVALIATIVO

O conceito de currículo 

adaptado é uma resposta à 

diversidade que se apresenta 

nas salas de aula. Parte do 

pressuposto que há um currículo 

comum a todos os alunos e a 

intervenção educativa deixa 

de centrar-se nas diferenças 

individuais para focar sobre a 

capacidade de aprendizagem 

do aluno que faz parte de um 

determinado grupo. Toda 

adaptação será relacionada com 

a dificuldade de aprendizagem, 

seja qual for sua origem. Como 
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as dificuldades são distintas em 

suas formas e intensidades, 

as adaptações também serão. 

A avaliação está integrada 

ao currículo e não pode ser 

dissociada do Projeto Político 

Pedagógico, incluindo as políticas 

públicas, os projetos escolares, 

as propostas implícitas e a 

diversidade sócio- educacional. 

As adaptações curriculares 

são modificações realizadas 

a partir da programação 

dos objetivos, conteúdos, 

metodologia, atividades, 

critérios e procedimentos de 

avaliação. Atendem desta forma 

as diferenças individuais. 

Ao considerar cada 

criança como um ser único, 

com história de vida própria 

e com especificidades em 

sua necessidade educacional 

especial é injusto avaliar o 

desempenho de cada uma 

com os mesmos critérios e 

as mesmas medidas. Desta 

forma avaliar cada aluno na sua 

especificidade é fundamental 

e primordial para que tanto 

aluno, quanto professor, 

realizem o processo de maneira 

satisfatória e coerente.  

Alguns aspectos são 

avaliados formalmente como 

em atividades avaliativas, 

recuperações paralelas, 

mas outros são avaliados 

informalmente no dia-a-dia da 

sala de aula, considerando os 

aspectos formais e informais, 

avalia-se muito mais do que se 

pretende avaliar. Assim como 

afirma Luckesi, seja pontual 

ou contínua, a avaliação só 

faz sentido quando provoca o 

desenvolvimento do educando.                       

 A educação 

inclusiva permite enxergar vários 

caminhos, ou seja, repensar o 

currículo, flexibilizá-lo e avaliar 

os alunos inclusos de forma 

coerente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A meta essencial de 

uma educação inclusiva jamais 

se afasta da pessoa global e, 

portanto, se interessa pelo 

aprofundamento intelectual sem 

que o mesmo se sobreponha 

sobre o emocional, o físico, 

o espiritual, o criativo e o 

estético. Para que essa meta 

se concretize, é essencial que 

os professores não acreditem 

a inclusão como um simples 

método de trabalho, que ao 

dominarem aplicam ao seu 

cotidiano, mas como uma nova 

maneira de pensar e encarar 

sua função educativa, que 

passa a assumir a prioridade 

das relações igualitárias ás da 

velha educação marcada pela 

prepotência e pela bajulação.   

O aluno, em um paradigma de 

educação inclusiva, não é o que 

progride porque sabe mais 

coisas, mas porque cresceu, 

envolveu-se com o mundo 

e aprendeu a dar sentido ás 

coisas que o cercam.      

Se a educação é 

concebida como um direito, 

a escola e as diferenças são 

positivas e fundamentais para 

o crescimento dos sujeitos e 

do grupo do qual fazem parte, 

não caberia à escola o papel de 

classificar, excluir ou sentenciar 

os alunos. A avaliação deve 

priorizar a identificação dos 

problemas, dos avanços e 
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verificar as possibilidades de 

redimensionamentos e de 

continuidades do processo 

educativo. A avaliação se constitui 

num processo investigador e 

formativo contínuo, do qual 

professores, alunos e pais 

participam ativamente.          

  É necessário, 

nas condições culturais em 

que vivemos que todos sejam 

preparados para a inclusão, 

ou seja, o professor, outros 

funcionários da escola, os 

demais alunos da sala de aula 

e suas famílias assim como o 

aluno incluso e seus familiares, 

nesta preparação é necessário 

construir a ideia de que conviver 

com as diferenças é uma 

possibilidade de enriquecimento 

para todos. A inclusão só se 

constitui quando se trabalha 

com a diversidade.

Finalmente, a avaliação 

do aluno em inclusão deve 

acontecer de forma contínua 

e muito frequente, quando 

definimos algum objetivo e 

escolhemos uma estratégia, 

atendendo as singularidades 

do aluno a ser incluído a 

avaliação é imprescindível 

e fica mais fácil. Podemos 

elencar aqui duas maneiras 

para que a avaliação aconteça, 

ou seja, de forma globalizante 

onde estabelece com o grupo 

de alunos e o professor uma 

intercomunicação acerca dos 

conteúdos e das aprendizagens 

ou ainda de forma individualizada 

oportunizando um entendimento 

entre professor e cada um dos 

alunos. De qualquer maneira 

a avaliação configura-se como 

um facilitador para tomadas de 

decisões durante o processo. 

O processo de 

escolarização para o aluno 

incluso está calcado muito 

mais nas aprendizagens que 

levam ao desenvolvimento, 

considerando a etapa em que 

o aluno se encontra, do que 

na adequação a um padrão 

determinado pelos conteúdos 

previstos e expectativas para 

diferentes faixas etárias. E 

dessa forma a avaliação não 

tem sentido de aprovação ou 

retenção, tem o sentido de 

fornecer pontos de referências 

específicos para que o professor 

possa desenvolver um trabalho 

de qualidade com aquele 

aluno. Vale ainda ressaltar 

que todos os alunos da sala, 

se avaliados dessa forma, que 

trabalha com o monitoramento 

constante da aprendizagem e 

do desenvolvimento é certo que 

haverá um enriquecimento para 

toda a comunidade escolar. 

Então o ensinar se desenvolve 

em função do aprender, por meio 

da interação entre educador 

aluno, onde o professor é o 

estimulador e facilitador da 

aprendizagem e o aluno como 

construtor do processo.         

Vivida positivamente, a 

avaliação escolar vai qualificar 

os alunos de modo que eles 

se desenvolvem adquirindo 

identidade individual e social. É 

um movimento que coincide com 

o próprio desenvolvimento do 

homem, e que vem especificar o 

seu natureza de acordo com os 

elementos naturais e culturais 

de seu viver. Esse processo 

não é passível de mensuração 

como não o é a aprendizagem 

que dele decorre.      

A inclusão se concilia 

com uma educação para todos 

e com um ensino especializado 

ao aluno, mas não se consegue 
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implantar essa opção de 

inserção sem enfrentar um 

desafio ainda maior: o que 

recai sobre o fator humano. 

Os recursos físicos e os meios 

materiais para a efetivação 

de um processo inclusivo 

escolar de qualidade cedem 

um espaço de prioridade para 

o desenvolvimento de novas 

atitudes e formas de interação 

na escola, exigindo uma 

postura diante da aceitação 

das diferenças individuais, da 

valorização de cada pessoa, 

da convivência na diversidade 

humana, e da aprendizagem 

por meio da cooperação. 

Essas iniciativas promovem a 

adaptação das crianças, com e 

sem necessidades educativas 

especiais, enfatizando as interações 

sociais e a aprendizagem por 

meio da cooperação, na qual 

o professor é um mediador.

Para avaliar qualquer 

criança, com ou sem dificuldades, 

o mais importante é reconhecer 

nela os seus sucessos e as 

suas qualidades, antes de 

mostrar erros, para que sua 

autoestima seja assegurada.  É 

somente assim que ela supera 

as dificuldades e consolida seu 

crescimento. Dessa forma, a 

criança é avaliada e reconhecida. 

Dessa forma, a criança é 

avaliada na sua totalidade e 

promovida continuamente sem 

bloqueios e reprovações na 

sua trajetória escolar. Torna-se 

cada vez mais comprometida 

de avaliar, que acompanhe 

todo o processo e permita a 

correção de rumos, caminhos 

e caminhadas e contribua 

para o desenvolvimento das 

potencialidades humanas.

  Podemos considerar 

que a cada época a escola 

defende e aplica determinadas 

práticas, rejeita outras, perpetuam 

outras tantas diferentes 

terminologias. No entanto é 

importante perceber que, mais 

importante que incorporar 

uma ou outra corrente teórica, 

e a busca pela coerência nas 

ações educativas norteando o 

professor que estará à frente 

do trabalho pedagógico e 

enfrentando as diversidades 

de uma sala de aula, com 

alunos com necessidades 

educacionais especiais ou 

não, mas diferentes em sua 

essência e em sua maneira 

de adquirir conhecimento. 

  Portanto a 

avaliação só terá valor se for 

contextualizada possibilitando 

aos educadores traçar caminhos 

que lhe é institucionalmente 

confiada considerando a mesma 

como uma atividade orientada 

para o futuro, avaliar para 

tentar manter ou melhorar 

tanto a aprendizagem quanto 

a atuação docente ao longo 

do tempo.
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O presente artigo 

tem como objetivo analisar à 

forte influência exercida por 

comunicação em massa, nossos 

jovens e crianças tem como 

padrões de beleza, corpos 

esculpidos e sarados obtidos 

por formulas de sucesso que, 

nas entrelinhas, escondem a 

forte cultura de consumismo. 

A televisão não somente impõe 

modelos de corpos perfeitos 

e saudáveis, mas também 

padrões de comportamento 

social, estilos de vida e 

modismo impulsionado por 

uma sociedade de capitalismo 

feroz e consumismo exacerbado. 

Nos últimos anos, todo esse 

culto ao corpo atinge as mais 

diferentes classes sociais, 

faixas etárias e gênero devido 

à forte influência exercida pela 

espetacularização do corpo. 

Analisar as concepções de corpo 

e suas características através 

o processo histórico, e quais 

os fatores que contribuíram 

para tal valorização dentro da 

complexidade da nossa cultura 

com olhares sobre a questão 

estética e a compreensão da 

construção simbólica e o corpo 

e suas representações.
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INTRODUÇÃO
Torna-se necessário 

entendermos quais os aspectos 

da cultura corporal que a mídia 

enfatiza, pois hoje, modelos 

perfeitos surgem durante toda 

a programação e nos seus 

intervalos funcionando como um 

mecanismo eficaz de controle.

Não há intenção de 

demonização da Indústria 

Cultural nem a sua defesa, 

mas simplesmente possibilitar 

sua compreensão, porque é só 

através de seu conhecimento 

que se pode propor uma nova 

política educacional, cultural e 

comunicacional capaz de fornecer 

subsídios para a alteração da 

própria Indústria Cultural. É 

só por meio da informação 

de alunos críticos, de alunos 

que tenham conhecimento 

da Indústria Cultural que se 

pode ter a possibilidade de 

interferir para aperfeiçoá-la e 

melhorá-la. Não para piorá-la. 

CORPO E SOCIEDADE
Evidentemente devemos 

enxergar o corpo como ele tem 

sido vivenciado e expresso 

através das diversas culturas. 

Segundo Nizia Villaça 

e Fred Góes (1998, p.57):

 [...] através da história, 

corpo humano foi objeto de 

exaustiva atenção e fascinação, 

tendo sido adornado, mutilado, 

reverenciado, mortificado 

e interpretado... de uma 

obscena arte da carne a uma 

imagem do espírito divino.

 O corpo sofreu várias 

mutações durante os tempos. De 

acordo com Peter Burke (1994, 

p.301): “O arquivo fotográfico 

revela e confirma muitas coisas 

sobre as transformações 

físicas da condição humana 

nos tempos modernos [...]”.

Devemos compreender 

o corpo de forma integral e 

não como um olhar dualista 

perpetuando a ideia de 

corpo e mente, pensar só no 

biológico ou dar ênfase no ego, 

afinal durante os tempos, as 

modificações corporais não 

partiram apenas de uma das 

partes, mas de uma forma integral.

 De acordo com BETTO 

(2000, p. 25): “ Nunca se falou 

tanto sobre o corpo como neste 

século que tanto a profana”. 

A busca da beleza sempre foi 

uma constante na historia, 

porém a forma e o padrão 

esperado nem sempre foi o 

mesmo, através dos séculos 

foram produzidos vários 

padrões estéticos voltados ao 

corpo que sofreram algumas 

transformações até a idade 

contemporânea, considerando 

a ideia que o desejo de 

mudança começa a partir do 

momento em que se constitui 

uma cultura de mudança, de 

perfeição, que pode estar 

diretamente relacionada à 

época e também as exigências 

impostas pela sociedade.

Hoje a preocupação de 

se obter um corpo supostamente 

perfeito é geral atravessa 

todas as classes sociais, e 

faixas etárias o culto ao corpo 

está presente em todos os 

segmentos sociais bem como 

sua estratégia de construção 
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corporal, que pode estar ligada 

à individualidade de cada um, 

a escolha da forma como esse 

corpo pode ser construído pode 

se definir como a busca pela 

saúde e estética ou a mutilação 

e um falso ideal de corpo.

A valorização dos corpos 

nas sociedades contemporâneas 

está diretamente relacionada 

com a capacidade de produzir 

e de consumir bens, sejam eles 

materiais ou não. Cria-se um 

padrão de beleza atual que está 

cada vez mais estampada na TV 

com corpos magros e sarado.

A falta de disciplina em 

relação à prática de exercício 

físico e má alimentação é 

uma das barreiras a serem 

quebradas pelas pessoas 

que almejam um corpo dito 

ideal que naturalmente só 

poderia ser possível à custa de 

muito sacrifício e dedicação. 

O corpo esta nas revistas, 

canais de TV. outdoors está 

cada vez mais descoberto, 

apelativo, servindo como um 

instrumento para vendas 

de diversos produtos, isto 

é, um corpo comercializado.

E nos remete a pensar 

em todo o processo histórico 

onde a mulher já na década de 

30 era considerada bonita pela 

mídia e por todos, não por suas 

medidas e sim pela sua saúde, 

para procriarem filhos saudáveis 

e fortes para defender a sua 

pátria. Os maiores responsáveis 

por essa concepção eram 

os discursos de políticos e 

médicos, com visões higienistas.

Nesta época as mulheres 

feias eram consideradas doentes, 

que utilizavam pomadas para 

afinar a cintura e tirar pelos. 

Estes produtos eram chamados 

de remédios e não cosméticos 

como é chamado hoje. Na 

mídia dezenas de anúncios 

e promessas para corrigir os 

“defeitos das mulheres”, como 

eram dito na época, mostravam 

apenas mulheres “feias”.

Já nos anos 50 com a 

forte influência das atrizes de 

Hollywood, norte-americanas, 

aparecendo seminuas nas capas 

de revistas, subentendendo um 

forte apelo sexual, despertando 

um interesse sobre dicas de beleza, 

sexo e cuidados com o corpo. 

Nos anos 60 e 70 

aumentou o conceito de beleza 

nas indústrias publicitárias 

brasileiras, no qual não há 

mais momento especial para 

a beleza, todos os momentos 

podem estar trabalhando para 

conquistar a sua beleza desejada 

e/ou a prevenção da “feiura”. 

A aparição de mulheres 

nuas ou seminuas na mídia 

televisiva consolida a sua 

exploração corporal e faz 

uso desta imagem feminina 

ininterruptamente em seus 

anúncios de diversos produtos.
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CORPO NA MÍDIA: INDÚSTRIA CAPITALISTA 
E TIRÂNIA DE BELEZA

Nos tempos atuais com 

a globalização o corpo ganha 

outros significados. Através 

das diversas mídias o corpo 

é explorado de varias formas. 

Hoje vemos o corpo da mulher 

banalizado, explicitamente e 

diariamente nos programas 

de TV, revistas, outdoors, 

calendários, Internet, dentre 

outros. A espetacularização do 

corpo feminino provoca alteração 

no comportamento de todos. O 

produto interfere na autoimagem, 

na consciência corporal e 

individual dos seres humanos.

Segundo Silva (2001):

A partir dos desdobramentos 

do capitalismo e do processo 

de secularização que se 

afirmam na Modernidade, 

ocorre a desvinculação do 

homem com o mundo natural, 

inaugurando o princípio da 

percepção da existência do 

indivíduo no interior de seu 

funcionamento corporal; 

ainda assim, a valorização da 

dimensão corporal coexistia e 

eram secundárias as utopias 

identificadas no início desse período.

Com a chegada e a 

expansão industrial capitalista 

tornou-se necessário disciplinar 

o corpo do assalariado para 

acompanhar o ritmo das 

máquinas, com o propósito de 

aumentar os lucros dos seus 

proprietários. Com isso torna-se 

padrão homens mais magros e 

habilidosos em vez de estatura, 

força e músculos rígidos.

Os avanços da ciência 

a partir do século XIX, o 

conhecimentos em relação ao 

funcionamento do corpo animal 

e humano e a sua anatomia, 

compreende-se o corpo como 

uma máquina em ação. Assim 

o movimento corporal torna-se 

um símbolo efetivo de saúde, 

um modo fundamental de 

expressão de qualidade de vida.

Assim, a estrutura 

industrial e o discurso médico 

contribuíram para o surgimento 

de uma consciência mecânica 

do corpo, desenvolvendo assim 

uma conscientização para a 

prática de atividades esportivas. 

O corpo perde sua 

essência e acaba tornando-se 

um processo, sobre o qual se 

pode intervir para adequá-lo e 

abre-se, então, a possibilidade 

para a remodelação e 

reconstrução do corpo. Mas 

foi com o aprofundamento 

da “cultura de consumo” 

que o corpo passou a ser 

explorado como objeto rentável. 

A disseminação dos 

esportes, o fenômeno da 

moda e o cinema, este último 

favorecendo a criação de ídolos 

através de Hollywood, ajustaram 

a indústria de cosméticos à 

indústria cultural o que, por sua 

vez, contribuiu decisivamente 

nesse processo de valorização 

de ideais e padrões de beleza.

Segundo COURTINE (1995):

A superprodução 

industrial de mercadorias 

sustentando o american way of 

life (estilo de vida americano) 

e aprofundando a “cultura 

do consumo” de massas se 

lançou, após a segunda metade 

do século XX, ao mercado de 

bens e serviços destinados à 

manutenção do corpo. “Impérios 
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industriais”, com atividades 

diversificadas, invadiram o 

mercado, produzindo aparelhos 

de ginástica, suplementos 

nutricionais, vitaminas ou ainda 

publicando revistas especializadas 

sobre boa forma, saúde, regimes 

alimentares e cuidados corporais. 

Novas bases são 

criadas para uma colonização 

do corpo. Antes os meios de 

sanar os problemas físicos era a 

utilização de roupas e produtos 

adequados, buscando uma 

“camuflagem”, após a “liberação 

do corpo” e da exposição do 

corpo nu, essa dissimulação foi 

substituída pela ênfase em torno 

da construção de uma beleza 

autêntica, oferecidas pelas mais 

diversas intervenções cirúrgicas.

Conforme explica 

Sant’Anna (2001):

Ao ideal do corpo 

máquina, produtor de energia, 

peculiar às sociedades 

industriais, acrescentou-se a 

imagem do corpo produtor de 

informações. Transformados 

em equivalentes gerais de 

riqueza, células, órgãos, genes, 

embriões, corpos humanos e 

não humanos começaram a 

gerar lucros elevados servindo 

ao utilitarismo biotecnológico.

A concepção de corpo 

atual está diretamente ligada ao 

desenvolvimento da medicina 

que, deste o século XIX, atribuiu 

conotações positivas à magreza, 

correlacionando o excesso de 

peso a inúmeras doenças. No 

entanto, mercados como os 

da publicidade, da estética, da 

moda são hoje os principais 

divulgadores de um corpo ideal. 

Procura-se, assim, instituir 

uma excelência corporal, 

que constitui o resultado do 

que deve ser atingido, ou do 

qual se procura aproximar-se.

Cuidar do corpo tendo em 

vista a melhor aparência vai se 

tornando, gradativamente, uma 

necessidade para os indivíduos. 

Estrutura-se, dessa forma, 

um mercado das aparências, 

representado por inúmeros 

profissionais especializados 

em tratamentos de pele, 

cabelo, gordura, unhas etc. 

OO instrumentos de atuação 

que se encontra em livre 

desenvolvimento (instrumentos 

e produtos para modelar e 

alisar os cabelos, aparelhos de 

eletro - choque para fortalecer 

o abdômen, raio-laser para 

remover pelos, máquinas 

de bronzeamento, agulhas 

contra celulite, shakes para 

emagrecer, entre muitos outros).

Desta forma, as relações 

que o mercado estabelece 

com a expectativa de corpo 

são múltiplas, criando sempre 

demandas corporais e novas 

exigências aos indivíduos. A 

ciência assim como os meios 

de comunicação, por meio 

de sua suposta neutralidade, 

também influenciou a cultura 

de consumismo e os padrões 

de beleza hoje impostos pela 

sociedade. Além da poderosa 

tarefa de normalizar o corpo, 

oferecem os mais diversos 

meios para sua fabricação.

De acordo com a filósofa 

norte-americana Susan Bordo (1993):

 [...] a fantasia de 

construir um corpo perfeito, 

esteticamente belo, magro 

e jovem é alimentada pelo 

capitalismo consumístico, pela 

ideologia moderna do interesse 

por si que se cristalizou na 
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cultura de massa americana. 

(...) o extremo dessa fantasia 

localiza-se na ciência e na 

tecnologia ocidentais que, 

originariamente vinculadas 

ao mau funcionamento, gerou 

uma indústria e uma ideologia 

alimentada pela fantasia do 

remodelamento, transformação 

e correção; uma ideologia do 

melhoramento e da mudança 

sem limites que representa 

um desafio à historicidade, 

à moralidade e à própria 

materialidade do corpo [...]. 

O corpo feminino hoje 

exposto na mídia é desprovido 

de subjetividade e torna-se alvo 

do capitalismo que o coloca 

na condição de um bem de 

consumo. Utiliza também o 

sexo como um bem de consumo 

se torna um instrumento nas 

divulgações publicitárias. Com 

isso encontramos erotização 

precoce de crianças, antecipando 

a sua vida sexual, ocasionando 

maior índice de jovens grávidas, 

baixam a autoestima entre as 

mulheres, que não se identificam 

com as outras apresentadas 

pela mídia, queda do nível 

cultural na TV e o machismo 

generalizado. Este processo 

pode ser chamado de alienação 

da cultura de massa. Este corpo 

banalizado, explicitamente e 

diariamente nos programas de TV, 

revistas, outdoors, calendários, 

Internet, dentre outros.

Outra problemática 

enfatizada na mídia televisiva 

é o padrão de magreza que 

aumenta os índices de anorexia 

e bulimia, ainda mais nos 

jovens na sociedade atual. 

Assim, o culto à magreza que 

se insere dentro da ditadura 

da beleza, cria um projeto de 

existência, associado à saúde 

e ao esteticamente belo.

O domínio sobre o desejo 

no interior dessa “cultura do 

consumo” que o mercado institui 

está associado ao ideal cultivado 

da fabricação de um ser perfeito.

Nesse sentido, os 

valores direcionados ao corpo 

nesta sociedade merece um 

amplo debate, que resgate a 

possibilidade de transformação 

social, para que se possa impedir 

que a aparência e imagem 

corporal se sobreponham ao 

que, de fato, é o ser humano em 

suas potencialidades e através 

de práticas emancipatórias e 

combater a tirania da beleza.

Por fim, a tarefa de 

investigar a supremacia 

do corpo-aparência na 

sociedade contemporânea é 

inesgotável. É evidente que 

essa problemática necessita de 

um aprofundamento em várias 

perspectivas, contudo, neste 

espaço, apenas foi apontado, de 

forma geral e sucinta, algumas 

reflexões que nos parecem 

relevantes em relação ao 

presente fenômeno do culto 

ao corpo e do imperativo da 

magreza que o acompanha.



304 OUTUBRO | 2017

MÍDIA E EDUCAÇÃO
A mídia, especialmente 

a televisão tem um poder 

muito forte no cotidiano das 

pessoas principalmente dos 

jovens que ainda estão em sua 

fase de formação integral, de 

identidade e de hábitos em seu 

cotidiano que ainda não são 

sólidos. Encarando a mídia como 

um veículo de manipulação de 

massa, podemos supor que 

o jovem que possui o habito 

de ficarem horas enfrente 

a televisão, estará sujeito a 

transformações mediadas 

por ela, transformações essas 

que não podemos prever 

sejam elas boas ou ruins.

 A grande maioria 

dos programas exibidos pela 

mídia televisiva hoje foca 

muito o corpo e de uma forma 

exagerada e também bastante 

apelativa. A televisão é uma 

produção humana assim como 

as instituições de ensino, mas 

ela entra em todos os lares, 

confundindo o público e o 

privado; a realidade e a ficção; o 

próximo e o distante; o passado, 

o presente e o futuro, desse 

modo nós educadores devemos 

pensar em possibilidades 

de utilizar a mídia televisiva 

como mais um instrumento de 

ensino e de conhecimento e 

utilizá-la como um mecanismo 

para uma reflexão crítica 

sobre os acontecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições de 

ensino sejam elas escolas ou 

universidades, devem discutir 

a influência dos meios de 

comunicação na educação e 

consequentemente na formação 

integral do indivíduo.     A 

escola não deve induzir os 

indivíduos a se sujeitarem 

aos prazeres da televisão, ou 

melhor, ela deve apresentar 

subsídios para que o aluno 

seja emancipado quanto às 

representações da mídia em 

seu cotidiano, quanto aos 

conteúdos apresentados mesmo 

considerando a diferença entre 

informação e conhecimento, 

constatamos que na maioria 

das vezes o que é passado 

através da televisão é uma 

informação de cunho não 

formal ou cultural e muitas 

vezes como senso comum.

A pratica docente 

e mídia televisiva poderia 

ser utilizada como um meio 

para transformação de um 

pensamento critico e emancipado 

e educar para a mídia, para 

que haja a compreensão dos 

alunos para uma apreciação 

crítica e reflexiva do conteúdo.

A questão da educação 

não é tarefa exclusiva das 

instituições de ensino, mas 

de todos aqueles participam 

direta ou indiretamente desse 

processo, ou seja, de todas as 

instituições existentes, criadas 

pela própria sociedade em que 

vivemos e das quais fazemos 

parte ou tenhamos acesso.

Muitas vezes ela serve 

de babá eletrônica para as 
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crianças de todas as idades, 

considerando os adultos, que se 

tornam alienadas frente a esse 

instrumento de entretenimento, 

passando horas a sua frente e 

esquecendo que há uma vida 

lá fora, talvez por ser uma 

forma de lazer imposto pela 

sociedade capitalista onde 

o indivíduo em sua hora de 

folga só pensa em descansar 

e consequentemente acaba se 

tornando mais um refém da TV. 

A mídia opera uma 

reconstrução cultural que, 

gradativamente, modifica 

identidades e ideologias por 

estereótipos e padrões impostos, 

quase sempre regidos pela lógica 

do mercado econômico e pelas 

manipulações políticas. Através 

desta perspectiva podemos utilizar 

a mídia como um instrumento 

para práticas pedagógicas e 

desmistificar diversos fatores 

acerca desta temática sobre 

o corpo nesta perspectiva. 

A educação e os seus 

conteúdos da cultura corporal 

inserida neste contexto podem 

utilizar a linguagem midiática 

televisiva, sempre presente e 

formando opiniões, criando 

modelos esteticamente 

perfeitos e transmitindo 

ideologia, como um meio de 

transformação para que os 

educadores possam interagir 

nas realidades dos jovens se 

aproximando do seu cotidiano.

Devido à mídia explorar o 

corpo e transforma-lo em ideais 

de uma sociedade neoliberal 

onde são ditados padrões, a 

Educação Física escolar se torna 

fundamental para disseminar 

questões acerca desta temática 

e auxiliar na construção de uma 

formação autônoma dos jovens.
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Este trabalho visa, 

mostrar um pouco como a 

Literatura infantil iniciou, bem 

como a importância de inclui-la 

no trabalho em sala de aula.   

A infância é um momento rico, 

já que oferece a criança, o 

descobrimento, a observação, 

a imitação, e é neste momento 

que a Literatura Infantil pode 

vir de acordo com os objetivos 

de formação da criança, uma 

vez que é capaz de estimular o 

imaginário, emoções, sonhos, 

fantasias, medos e anseios, 

contribuindo com a formação 

da personalidade, compreensão, 

criticidade,  oportunizando o 

desenvolvimento da consciência 

de mundo, ampliando os 

horizontes e conhecimento da 

realidade, e enriquecimento 

de suas experiências de vida.
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INTRODUÇÃO
Visto que a Instituição 

escolar, tem uma tarefa muito 

difícil e desafiadora, que é a 

de formação do cidadão, em 

todos os seus aspectos: social, 

político, ético, emocional, 

cultural, entre outros, falaremos 

como este trabalho pode ser 

realizado através da Literatura 

infantil em sala de aula.

        Em uma sociedade 

moderna, completamente 

estruturada em meios de 

comunicações rápidas, como no 

caso da internet, fica cada vez 

mais difícil a escola, incentivar e 

despertar o hábito pela leitura.

         Tarefa esta que 

com um Projeto Político 

Pedagógico estruturado, 

explorando as diversidades 

da leitura, introduzindo no 

dia-a-dia, dos estudantes 

assuntos relevantes aos seus 

interesses, podem se colher bons 

frutos no trabalho realizado.

        E é este o objetivo 

desta pesquisa, explorar 

os aspectos da Literatura 

infantil, que possa contribuir 

para a formação de um 

sujeito crítico, possibilitando 

o exercício da reflexão e 

conhecimento da realidade.

ORIGENS DA LITERATURA INFANTIL
Literatura infantil brasileira

          Durante muito 

tempo não existia infância, as 

crianças eram consideradas 

adultos em miniaturas. A 

revolução da concepção da 

criança ocorreu em meio a Idade 

Moderna, quando a família 

passou a ser organizada em um 

“núcleo celular”, ou podemos 

dizer “família nuclear”, na 

linguagem atual família funcional.

        Nesta transformação, 

a criança passou a ser considerada 

um membro da família que 

deveria ser distanciada da vida 

dos mais velhos, recebendo 

uma educação especial, sendo 

cuidada e protegida, a fim que 

tivesse boas condições de 

vida e não tivesse uma morte 

prematura, preparando a 

criança assim para a vida adulta. 

        Segundo Zilberman 

(1985): A Literatura Infantil seria 

um “gênero incompreensível sem 

a presença de seu destinatário, 

a Literatura Infantil não poderia 

surgir antes da infância”.

         A Literatura 

infantil surgiu do século XVII 

e durante o século XVIII, os 

primeiros livros direcionados 

para a criança foram escritos 

por Pedagogos, por isso este 

gênero está muito ligado com 

a Educação, porém mesmo 

com esta ligação, a Literatura 

infantil não deve ser considerada 

somente um instrumento 

pedagógico, didático ou para 

incentivar hábito de leitura.

        A Literatura infantil 

é um campo que ainda deve 

ser muito explorado, porque 

muitas capacidades que os 

adultos podem ter, podem 

ser desenvolvidas durante a 

infância, através deste gênero.

        Ainda existe uma 

discussão em meio a Literatura 
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brasileira, que coloca em dúvida, 

se existe ou não Literatura 

infantil.  Há quem defenda que 

a Literatura infantil é uma Arte 

literária menor, ou que não 

existe Literatura infantil, porém 

um bom livro não é destinado 

somente para as crianças, e 

sim para quem se identifique 

com este tipo de leitura.

                Carlos Drummond 

de Andrade (1989), escreveu que:

O gênero Literatura 

Infantil tem a meu ver existência 

duvidosa. Haverá música infantil? 

Pintura infantil? A partir de 

que ponto uma obra literária 

deixa de ser alimento para a 

alma de uma criança ou um 

jovem e se dirige ao espírito do 

adulto? Qual o bom livro para 

crianças que não seja lido com 

interesse pelo homem feito? 

(...) observados alguns cuidados 

de linguagem e decência, a 

distinção preconceituosa se 

desfaz. Será a criança um ser 

à parte? Ou será a Literatura 

Infantil algo de mutilado, de 

reduzido, de desvitalizado – 

Porque coisa primária, fabricada 

na persuasão de que a imitação 

da infância é a própria infância? 

         Mais afinal de 

contas o que é Literatura infantil?

         Segundo Antônio 

Cândido (1976): “O papel 

da Literatura é a apreensão 

da realidade brasileira”.

       Pode-se dizer que a 

“Literatura é a arte da palavra”.  

A literatura infantil é uma 

forma de comunicação, não 

há povo que não se orgulhe 

de suas histórias, tradições e 

lendas, e é isto que a Literatura 

representa, ela consegue em seu 

contexto expressar a realidade 

da sociedade, bem como os 

seus contextos históricos- 

cultural, retratando a vida, 

épocas, costumes e ideias.

         A Literatura 

infantil Brasileira teve um 

aparecimento tardio, ela surgiu 

quase no século XX, no final do 

século XIX. É muito pequena a 

história da Literatura infantil, 

este início aconteceu nos 

arredores da Proclamação da 

República, em um momento 

que o Brasil passava por muitas 

transformações, neste momento 

aconteceu um aglomerado 

de massas urbanas desde 

mulheres, homens e crianças, 

que passaram a consumir 

produtos industrializados.

        Como os livros 

literários como qualquer outra 

matéria comercial, ele passou a 

ser consumido pelas populações.

        As obras que 

iniciaram este novo gênero 

no Brasil, foram editadas pela 

editora Imprensa Régia, em 1808 

que foi a primeira a publ.8icar 

livros para o público infantil.

        Até a década dos 

anos 70, os livros infantis 

eram traduções de alguns 

clássicos estrangeiros, que eram 

traduzidos para o Português, 

alguns exemplos: As aventuras 

pasmosas do barão de 

Munkausen (1808), Coletâneas 

de José Saturnino da Costa 

Pereira (1818), O patinho feio, 

Histórias de Grimm entre outras.

        Como não poderia 

ser de outra forma, a Literatura 

infantil estava sendo escrita 

conforme a ideologia dos 

dominantes, fazendo com 

que as crianças tivessem 

conceitos de obediência, 

submissão, caridade, enfim 
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passando aspectos morais 

que deveriam ser seguidos.

        Neste início da 

Literatura infantil, existiam dois 

tipos de crianças leitoras: as 

crianças da nobreza que liam 

grandes clássicos, e as crianças 

da classe baixa que liam histórias 

de cavalaria e aventuras, 

demonstrando a desigualdade 

cultural entre as classes. 

        O gênero de 

Literatura infantil, é uma forma 

de comunicação, que tem a 

capacidade de criar e recriar 

o imaginário, os livros infantis 

conseguem em seu enredo, 

conquistar os seus leitores, 

expressando a realidade, 

brincando com as palavras, 

proporcionando momentos de 

emoções, encanto e sedução.

GÊNEROS DA LITERATURA INFANTIL
        Dentro da Literatura 

infantil encontram-se outros 

gêneros são eles: as fábulas, 

contos de fadas, lendas e poesia.

        As fábulas expressam 

conceitos de moralidade, 

geralmente os personagens 

são representados por animais, 

que oferecem para as crianças 

conceitos de certo e errado.

        A fábula tem como 

finalidade lúdica e pedagógica, 

instruindo e divertindo os seus 

leitores. A sua origem é muito 

antiga, ela vem dos contos 

folclóricos europeus e orientais.

        Alguns dos exemplos 

de fábulas são encontradas 

entre as obras de Monteiro 

Lobato, como por exemplo: 

“A cigarra e a formiga”, “A 

coruja e a águia”, “O lobo e o 

cordeiro”, “A galinha dos ovos de 

ouro” e a “A raposa e as uvas”.

        Os contos de fadas 

conseguem envolver os seus 

leitores na fantasia, mexendo 

com a imaginação da criança.         

        Os contos de fadas são 

tão importantes, que passaram 

a ser objeto de estudos, para 

os psicanalistas, sociólogos, 

psicólogos, pedagogos e etc.

        Os psicanalistas 

encontram nos contos de fadas 

uma fonte muito rica, para os 

estudos e interpretações do 

comportamento e anseios humanos.

        Dentro das 

histórias dos contos, é possível 

perceber sentimentos reais 

como por exemplo: o medo, o 

amor, dificuldades, carências, 

descobertas, perdas, buscas e etc.

               A lenda é uma 

narrativa, que resulta da história 

e da imaginação humana, 

ela retrata acontecimentos 

vividos, mitos folclóricos e etc.

        No folclore do 

Brasil encontram-se diversas 

lendas: Iara, Lobisomem, mula-

sem-cabeça, entre outros.

        A vida humana é 

marcada por acontecimentos 

e histórias, e as lendas 

relatam a fatalidade humana, 

o medo, a coragem, a força.

        No início da 

civilização quando ainda, a 

sociedade não era letrada e 

alfabetizada, as lendas eram 

narradas oralmente, e a 

imaginação se encarregava de 

completar os casos contados.

        A poesia infantil 

brinca com as palavras, 

expressando o belo, ela lida com 

a “ludicidade verbal e musical”, 
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as suas palavras podem vários 

significados, visto que este 

tipo de poesia brinca com as 

palavras, trazendo episódios 

inéditos, e até mesmo engraçado

Os poetas brasileiros 

não costumam direcionar os 

seus trabalhos para os leitores 

infantis, por isto este gênero 

ainda não é muito escrito, 

além de não ser valorizado 

e sofrer preconceitos.

LITERATURA INFANTIL E A ESCOLA: 
IDEOLOGIA E CONHECIMENTO

Ao ler um livro infantil, 

é possível encontrar elementos 

que disciplinam as atitudes 

das crianças, expressam 

valores morais, convívio social, 

obediência, noções do que é 

certo ou errado, entre outros.

        As atitudes das 

personagens criadas, podem 

induzir os comportamentos das 

crianças conforme a ideologia 

dominante, fazendo com que 

elas consigam reproduzir as 

atitudes determinadas nos livros. 

        Através das personagens 

infantis, são recriados padrões 

estéticos e éticos da realidade, 

podendo encontrar pontos de 

preconceito e desigualdade.

        É impossível ignorar 

os elementos ideológicos das 

obras, a Literatura infantil claro 

é escrita por um adulto, que 

direciona o seu trabalho ao 

público leitor infantil; pelo fato 

de ser escrita por alguém, ela 

não consegue ser neutra, já que 

estampa a Ideologia de quem a 

escreveu, ou seja, uma ideologia 

de uma certa forma dominante.

         Desta mesma forma 

é a escola, que desde a sua 

fundação foi criada como uma 

maneira de docilizar as pessoas, 

a fim de manter a sociedade 

inalterada, aí está uma grande 

contradição da escola: ela existe 

para formar o cidadão, ou 

para docilizar as suas mentes?

        A escola não é 

neutra, uma vez que através 

de seu sistema introduz o 

jovem na ideologia dominante.

        Mesmo sendo 

a escola e a Literatura um 

instrumento ideológico, 

elas não podem deixar de 

existir, até mesmo porque 

as crianças não podem ser 

abandonadas à própria sorte.

         Contrapondo 

a este fator ideológico, a 

Literatura pode levar as crianças 

a uma condição de reflexão.

        A Literatura é 

capaz de assumir um veículo 

de comunicação com o leitor, 

realizando uma função formadora, 

ela possibilita além dos aspectos 

culturais, ela dá a criança um 

conhecimento da realidade 

através da fantasia do autor. 

               “É preciso fazer 

compreender a criança que a 

leitura é mais o movimentado, 

o mais variado, o mais 

engraçado dos mundos”.

         Nas escolas é possível 

observar entre muitos problemas, 

o desinteresse dos alunos pela 

leitura, muitos alunos preferem 

a internet, televisão, e etc.

        Este problema 

é encontrado não somente 

nos alunos de classe baixa, 
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mas também em alunos com 

altos níveis econômicos.  Uns 

dos fatores desta falta de 

interesse pela leitura, podem 

ser explicados pela falta de 

qualidade no ensino, e também 

pela falta de estrutura familiar.

        As crianças começam 

geralmente a ter contato com a 

leitura e com a Literatura, durante 

a infância nos primeiros anos 

de vida, em casa com leituras 

direcionadas pelos familiares.

        Porém nem todas 

as crianças sendo uma grande 

maioria, não nascem em um 

ambiente alfabetizador, a 

causa disto pode ser a situação 

econômica, social ou cultural 

das famílias, por causa deste 

fator muitas crianças começam 

a ter um contato com a leitura 

tardiamente, somente na escola.

        Em um país como 

o Brasil, onde é impregnado 

de desigualdades sociais, 

são poucos os que tem 

acesso aos bens culturais.

        E a escola pode 

ser uma ponte para com 

a cultura. Nela passam 

crianças com as mais variadas 

condições sociais, as quais 

permanecem durante um longo 

período de suas vidas, sendo 

“docilizadas” para a sociedade. 

        Mesmo em um 

contexto oculto de docilização, 

atualmente a escola assume 

um papel importante, o de 

preparar o cidadão para o 

mundo. E é exatamente neste 

espaço que a Literatura infantil 

tem um papel importante, ela 

pode levar o aluno a ter um 

pensamento crítico e reflexivo, 

aprimorado a sua autonomia 

em lidar com a realidade.

        O professor tem 

um papel fundamental dentro 

do processo de aprendizagem, 

porque juntamente com 

os alunos eles ajudam na 

construção de saberes.

        Porém estes mesmos 

professores que se habilitam 

para ensinar e orientar os seus 

alunos; durante o período de 

formação muitas vezes não 

recebem orientações sobre a 

Literatura, e o problema se agrava 

quando sequer os professores 

sabem o que é Literatura infantil.

        É sobre esta fala 

que é possível identificar uma 

necessidade, que é o educador 

investir em sua atualização, 

buscando sempre novos 

métodos e conhecimentos.

        Apesar da 

Literatura infantil ser uma 

linguagem fácil, não significa 

que o professor deve fazer sua 

introdução de qualquer maneira.

        “... contar histórias 

é uma arte... e tão linda!!!”.

        Para contar uma 

história o ideal é que o professor 

já conheça o texto que irá 

contar, se o professor não se 

preparar para a história, ele pode 

encontrar algumas dificuldades, 

como palavras desconhecidas, 

pausas erradas, até mesmo 

gírias e palavrões que podem 

escandalizar alunos e professor.

        O narrador deve 

conduzir a história de forma a 

atrair o interesse nos alunos, 

demonstrando carisma, 

emoções e entusiasmo em 

contar, conseguindo atingir 

o imaginário do aluno. Uma 

boa dica para a narração de 

uma história, é cantá-la em 

um bom tom de voz, expressa 

confiança e conhecimento 

daquilo que se está ensinando. 

        Não são somente as 
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histórias escritas que chamam a 

atenção dos alunos, as editoras 

Inglesas, Japonesas, Americanas 

e outras, criam bons livros 

formados apenas por ilustrações.

        Este tipo de livro é 

uma boa opção, uma vez que 

consegue incentivar a criação 

das crianças; através das 

figuras elas conseguem criar 

personagens, criar histórias, 

explorando assim a sua 

capacidade de pensamento e 

construção de ideias, tendo a 

oportunidade de expressar os seus 

conhecimentos sobre o mundo.

        Apesar das histórias 

infantis parecerem fantasiosas, 

elas estabelecem uma relação 

com a realidade. Os autores 

dos livros infantis abordam 

assuntos verdadeiros, que 

estabelecem esclarecimentos 

para com o leitor infantil, 

que estão em uma fase de 

descobertas; descobrindo o 

seu corpo, a sua vida, o seu 

papel no mundo, a sociedade, 

enfim conhecendo a realidade.

LITERATURA INFANTIL EM SALA DE AULA - 
FORMAÇÃO DA CRIANÇA        

Não é pelo fato da 

Literatura infantil, estar nas 

prateleiras das bibliotecas 

escolares ou em salas de 

aulas, significa que os alunos 

passaram a ser leitores das obras.

         Pelo fato justamente 

deste gênero estar presente 

na escola, os alunos se veem 

obrigados a lerem os livros.

        É claro não fazendo 

uma generalização, muitas 

vezes os títulos a serem lidos 

não são escolhidos por eles 

e sim pelos professores, os 

livros são iguais para todos 

os alunos, os professores não 

tem um cuidado na escolha 

dos livros que serão oferecidos 

para os alunos, porque não 

estão dispostos a lerem os 

mais variados títulos de livros, 

afinal é importante que o 

professor saiba o que o aluno 

está lendo, para que consiga 

desenvolver um trabalho com 

objetivos a serem trabalhados.

        Um trabalho de 

resumo de texto por exemplo, 

não ajuda em nada o senso 

crítico do aluno, é importante 

que ele tenha a oportunidade 

de dizer se gostou ou não 

do texto, discutindo o seu 

conteúdo, falando sobre 

as personagens, como é o 

formato físico do livro, o que ele 

achou mais interessante e etc.

        É muito comum 

que nos trabalhos de leitura 

escolar, os professores peçam 

para que os alunos entreguem 

resumos de livros, com uma 

data marcada para a entrega, 

muitas vezes sequer leem o 

que os alunos escreveram 

somente se atentam com os 

erros ortográficos, não levando 

em consideração a produção 

do aluno. A riqueza da leitura 

vai muita além deste tipo de 

trabalho, que é reproduzido 

por várias gerações de 

profissionais da educação.

         “Colocar a leitura 

do livro infantil brasileiro no 

currículo escolar, não quer dizer 

nada...” (Fanny Abramovich- 1995).

        O trabalho de 

leitura em sala aula, trabalhado 
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de maneira correta pode 

proporcionar para o aluno, 

momentos de prazer e 

gostosuras. O professor pode 

desenvolver este trabalho de 

muitas formas, mas é importante 

que o professor o faça de 

uma maneira consciente, para 

que não se torne rotineiro.

        O professor é 

claro pode e deve oferecer 

aos alunos, mais opções de 

títulos para a leitura, propondo 

uma releitura do que leram, 

possibilitando a descoberta 

de novos fatos, enriquecendo 

assim o conhecimento tanto 

do aluno, como do professor.

       O professor que é 

consciente de seu papel quanto 

formador, deve demonstrar 

a realidade para os seus 

alunos, explorando cada 

espaço da sociedade, também 

aspectos políticos, sociais. 

        E é tudo isto que o 

aluno precisa, ele tem que ser 

uma pessoa consciente sobre 

a sua realidade, ele deve saber 

os problemas que existem no 

mundo; e o professor dentro 

deste contexto tem um papel 

importante e muito difícil, que 

é o de conseguir apesar dele 

próprio ser um “instrumento 

usado para a docilização das 

massas”, ele conseguir ultrapassar 

esta barreira, e de fato formar 

um cidadão pleno, que sabe 

os seus direitos e deveres, 

conseguindo assim obter o 

seu sucesso na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
        Através do presente 

trabalho Literatura infantil 

na sala de aula, foi possível 

conhecer a riqueza deste gênero 

e também a sua importância.

        É importante para 

o desenvolvimento da criança, 

que desde os primeiros anos 

ela seja incentivada ao hábito 

da leitura, desta forma ela 

pode conhecer mais sobre a 

realidade que ela está inserida.

        O professor em 

sala de aula pode ter uma ótima 

opção de trabalho, quando ele 

sabe explorar os benefícios da 

Literatura infantil, visto que pode 

auxiliar o aluno sobre vários 

conceitos tais como: higiene, 

relacionamento, solidariedade, 

problemas sociais, política, 

economia, doenças, e etc.

        No campo da 

Literatura infantil, ainda há 

muito para ser trabalhado e 

pesquisado, visto que através 

da Literatura infantil é possível 

avaliar diversas áreas do 

conhecimento, por isso ainda 

há muito para descobrir a fim 

de instruir melhor educadores 

e todas as pessoas que se 

interessam sobre o assunto.
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A linguagem serve 

basicamente para comunicar 

os pensamentos diversos, 

constatar algo, explicitar 

desejos, ordens, críticas, 

ameaças, provocar reações 

e despertar sentimentos. O 

objetivo essencial da fala é o 

contato social, tanto nos adultos 

quanto nas crianças, mesmo 

na sua fala mais primitiva. 

A linguagem apresenta-se 

ainda como primordial para o 

desenvolviento da identidade 

pessoal, como validação e 

refutação de predisposições. 

Para discutir as relações entre a 

linguagem e o desenvolvimento 

infantil, o presente artigo segue 

uma linha de metodologia 

bibliográfica, tendo como 

problema como observar as 

narrativas pode favorecer a 

práxis pedagógica. Parte-se 

do princípio de que a escuta 

pedagógica possibilita novas 

vertentes para a pratica na 

sala de aula.

FABIANA GALVÃO ROMEIRO NUNES  
Graduação em Ciências biológicas modalidade médica pela Universidade de Santo Amaro (2000); Especialista 
em Ciências da Saúde pela Universidade de Santo Amaro (2005); Graduação em Ciências Biológicas pela 
Universidade Nove de Julho (2010); Graduação em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho (2011); Professora 
de Educação Infantil PMSP – na Creche  prof Maria Margarida Rodrigues de Oliveira.

Palavras-chave: Linguagem; Educação Infantil; Cultura-lúdica.

A LINGUAGEM NO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL
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INTRODUÇÃO
A linguagem é um 

fator primordial para a vida 

em sociedade. Por meio 

dela, as pessoas expressam 

sentimentos, vontades, 

estabelecem laços afetivos, etc.

Por vezes torna-se difícil 

entender a linguagem como 

veículo de aprendizagem de 

outros campos, inclusive sua 

importância nas atividades 

lúdicas, fortemente presentes 

na primeira infância.

O desafio observado 

atualmente nas práticas 

educacionais constituiu-se no 

papel que o professor estabeleceu 

quanto à atividade do brincar 

na escola, não se identificando 

como o principal transformador 

da realidade em que atua.

Alessandra Pimentel 

(2007) considera que o lúdico 

poderia agregar as propostas 

educacionais, apontando uma 

série de critérios, organizados 

nas relações impulsionadas 

entre o educador e a criança, 

os quais visavam esclarecer o 

papel do professor no tocante 

à postura mediadora, o qual 

incentivaria as crianças a 

participarem das decisões a 

serem tomadas em grupo e, 

nas interações estabelecidas 

entre as crianças, valorizando 

a capacidade em regulamentar 

seu próprio comportamento.

Ciente deste contexto 

sociocultural da linguagem 

no desenvolvimento infantil, 

este artigo de Pós Graduação 

em Educação Infantil teve 

metodologia uma pesquisa 

bibliográfica, fundamentada 

em referenciais de Educação 

Infantil. A partir disto,  presente 

pesquisa tem por objetivo 

refletir sobre de que forma 

a linguagem pode favorecer 

o desenvolvimento infantil, 

favorecendo a socialização e 

despertando experiencias na 

Educação Infantil, tendo como 

objetivo principal observar as 

narrativas infantis como veículos 

de exteriorização. Para tanto, o 

presente artigo segue uma linha 

de metodologia bibliográfica, 

tendo como problema como 

observar as narrativas pode 

favorecer a práxis pedagógica. 

Parte-se do princípio de 

que a escuta pedagógica 

possibilita novas vertentes 

para a pratica na sala de aula.

LINGUAGEM E A CONSTRUÇÃO DO 
PENSAMENTO

Segundo diversos 

estudiosos, por meio dalinguagem 

o Ser Humano vai construindo 

o pensamento, a capacidade de 

compreender e se relacionar 

com o mundo, com si mesmo. 

Tais aprendizagens tornam-

se mais complexas à medida 

que os adultos exercitam sua 

fala, proporcionam contextos 

ricos e dão oportunidade às 

crianças de expressarem seus 

conhecimentos. Apenas com 

o desenvolvimento é que ela 

é capaz de participar de uma 
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linguagem mais completa, 

duradoura e planejada:

(...) é indispensável que 

a criança, possua não somente 

a capacidade, mas também os 

meios para esta evocação (...). 

A linguagem vai ter um papel 

particularmente importante, já 

que, contrariamente aos outros 

instrumentos semióticos, que 

são construídos pela criança à 

medida de suas necessidades, a 

linguagem já é toda elaborada 

socialmente e contém, 

previamente, um conjunto de 

instrumentos cognitivos (relações, 

classificações, etc) a serviço do 

pensamento(PIAGET, 1999, p. 163).

Para a maioria dos 

linguistas segundo Helen Bee 

(BEE, 1996), a linguagem é 

um sistema onde as palavras 

representam coisas, do qual 

é seguida por regras e dentro 

delas, torna-se criativa, ou seja, 

ao falar, criam-se frases de 

acordo com as necessidades 

presentes. Para Piaget(PIAGET, 

1999), a linguagem serve 

basicamente para comunicar 

os pensamentos diversos, 

constatar algo, explicitar desejos, 

ordens, críticas, ameaças, 

provocar reações e despertar 

sentimentos. O exercício da 

linguagem segundo o autor 

pode ser classificada em dois 

grupos, a Linguagem egocêntrica, 

caracterizada pela criança não 

se preocupar para quem fala 

e nem se é escutada, a fala é 

interna, falando apenas com 

si mesma, não se coloca no 

lugar de interlocutor e não 

sente a necessidade dessa 

interação. Divergindo desta fala 

intrapessoal, é a Linguagem 

socializada, na qual a criança, 

ao contrário da linguagem 

egocêntrica, interage com outros 

sujeitos, criticando, dando 

ordens, ameaçando, suplicando, 

fazendo perguntas e exigindo ou 

dando respostas, como destaca 

Piaget (PIAGET, 1999, p. 71):

A linguagem socializada 

é sem dúvida tão precoce 

quanto à própria linguagem: 

ainda muito nova, a criança 

demonstra grande habilidade 

(habilidade quase consciente, 

aliás) em obter dos outros o 

que deseja (...). Essa linguagem 

egocêntrica pode ser reconhecida 

por dois aspectos (...) pode 

acontecer que a criança fale 

sem procurar agir sobre o 

interlocutor (...) e distinguir o 

ponto de vista próprio do outro.

Piaget defende ainda 

que a tendência desta fala é 

diminuir à medida que a criança 

vai crescendo, ou seja, ocorre 

seu total desaparecimento, 

uma vez que ela entrará em 

contato com seus pares dando 

origem a uma socialização. 

Assim, desenvolvimento da fala 

desenvolve-se inicialmente em 

instancia interior, dando lugar 

a fala egocêntrica e, somente 

depois como fala socializada, 

num movimento individual e 

posteriormente social(SOUZA, 1994).

Segundo Ricardo 

Baquero (1998), Lev S. Vygotsky 

entende que a linguagem tem 

como função, a interação entre 

os sujeitos num ambiente 

social, por ser naturalmente 

comunicativa. Assim, a linguagem 

é vista como um meio de 

comunicação social, um meio de 

expressão e de compreensão.
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Sendo assim, o objetivo 

essencial da fala é o contato 

social, tanto nos adultos 

quanto nas crianças, mesmo 

na sua fala mais primitiva. De 

início, essa linguagem é global, 

multifuncional e posteriormente 

dividida em fala egocêntrica e 

comunicativa, como conclui Souza:

Numa certa idade, a 

fala social da criança se divide 

muito nitidamente em fala 

egocêntrica e comunicativa. 

Tanto uma quanto outra são 

essencialmente sociais, embora 

suas funções sejam diferentes. 

A fala egocêntrica emerge 

quando a criança transfere 

formas sociais e cooperativas de 

comportamento para a esfera 

das funções psíquicas interiores 

e pessoais(SOUZA, 1994, p. 132).

Por sua vez, Lev 

Vygotsky defende que a 

linguagem egocêntrica tem 

um papel importante no 

desenvolvimento psicológico 

na criança, apresentando 

essa estrutura comunicativa 

como linguagem interna.

Para o autor, quando 

a criança passa a utilizar-se 

da “verdadeira linguagem”, 

ela incorpora também uma 

comunicação não verbal que 

inclui gestos como: sorrir, 

acenar, tocar, apontar, etc. 

Vygotsky compreendendo 

a ligação existente entre 

linguagem e pensamento 

como um desenvolvimento 

dinâmico, defendeu a sua 

importância, como ressalta Maria 

Tereza de Assunção Freitas:

Ao mesmo tempo em 

que a linguagem é um fator 

importante para o desenvolvimento 

mental da criança, exercendo 

uma função organizadora e 

planejada de seu pensamento, 

ela tem também a função social 

e comunicativa. Através da 

linguagem a criança entra em 

contato com o conhecimento 

humano e adquire conceitos 

como o mundo que a rodeia, 

apropriando-se da experiência 

acumulada pelo gênero humano 

no decurso da história social. É 

também, a partir da interação 

social, da qual a linguagem é a 

expressão fundamental, que 

a criança constrói sua própria 

individualidade (FREITAS, 2002, p. 98).

As concepções que 

Jerome Bruner(BRUNER, 1966) 

constituiu sobre narrativas 

infantis, vieram a partir de 

seus estudos sobre Jean Piaget 

e Vygotsky. O primeiro por 

causa de suas investigações 

biológicas e epistemológicas 

sobre como as crianças resolviam 

problemas de raciocínio e o 

segundo por seus estudos 

sobre a importância da cultura 

e o papel da linguagem para o 

desenvolvimento. Ao invés de 

estágios de desenvolvimento 

cultural ou biológico, Bruner 

reconheceu três sistemas 

de representação da criança 

– modo enativo, icônico ou 

simbólico(BRUNER, 1966).

A criança passa a 

demonstrar sua compreensão 

de mundo utilizando-se de seu 

corpo (enativo), suas percepções 

(icônico) e as significações 

(simbólico), que se instalam na 

mente, por conta da influência 

da cultura e da própria natureza 

do ser humano. Bruner então 

defende a mediação do 

adulto com a linguagem, pois 

ele o vê como captador de 
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informação, pensador e criador:

Outro pressuposto 

para o desenvolvimento da 

linguagem da criança são 

as ações partilhadas pela 

mãe ou pela educadora, em 

processos interativos, o que 

exige teorias de educação que 

se alinhem com o modo de 

construção da linguagem infantil 

(KISHIMOTO, 2007, p. 267).

Nesta concepção, 

o brincar surge como uma 

contribuição valiosa para a 

aprendizagem da linguagem, 

vendo-a como uma combinação 

entre o pensamento e a ação e 

que para a criança saber falar 

sobre o mundo que a cerca, 

precisa também saber brincar 

com o mundo espontâneo 

com que brinca: “O que faz 

a criança desenvolver seu 

poder combinatório não é 

a aprendizagem da língua 

ou da forma de raciocinar, 

mas as oportunidades 

que têm de brincar com a 

linguagem e o pensamento” 

(KISHIMOTO, 2008, p. 148).

É destacado por Jerome 

Bruner (BRUNER, 1966), que 

a brincadeira livre ajuda a 

primeira infância a se liberar 

de qualquer pressão e que 

se tiverem a mediação de um 

adulto/educador, promoverá 

aprendizagens mais complexas.

O jogo livre oferece à 

criança oportunidade inicial e a 

mais importante para atrever-

se a pensar, a falar e ser ela 

mesma. Combinar momentos 

de brincadeira livre e atividades 

orientadas parece ser estratégia 

recomendada pelo autor 

(KISHIMOTO, 2008, p. 149).

NARRATIVAS: ENTRE O REAL E O 
ABSTRATO

Pode-se entender como 

narrativa uma sequência de 

signos orais ou gráficos os quais 

dão sequencia e determinado 

significado ao assunto que 

intenciona-se comunicar.

Para Bruner, há três 

características principais da 

narrativa é composta por uma 

sequência singular de eventos 

mentais, como personagens e 

autores, ainda que estes, não 

tenham vida ou significado 

próprio(BRUNER, 1997).

Seu significado é 

compreendido pelo lugar que 

ocupa na narrativa, o que gera 

uma duplicidade, pois seu 

captador necessita entender o 

enredo dela e seus personagens. 

A segunda característica é que 

ela pode ser real ou imaginária, 

o que não é essencial para o 

entendimento de seu significado, 

ou seja, a narrativa em si é 

mais importante do que sua 

possibilidade ou falsidade, 

como foi observada por Bruner:

Uma segunda característica 

da narrativa é que ela pode 

ser “real” ou “imaginária” sem 

perder seu poder como história 

(...). A indiferença da história 

à realidade extralinguística 

sublinha o fato de que ela 

tem uma estrutura interna ao 

discurso (...) a sequência das suas 

sentenças, e não a verdade ou 

falsidade de quaisquer dessas 
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sentenças, é o que determina sua 

configuração geral ou enredo. 

É essa sequencialidade singular 

que é indispensável para a 

significância de uma história 

(...) em cujos termos ela será 

captada(BRUNER, 1997, p. 47).

Já a terceira característica 

da narrativa é que ela estabelece 

relação entre o comum e o 

excepcional, de modo que, 

como característica crucial, 

ela investida de canonicidade, 

focalizando o previsível e/ou 

o usual na condição humana, 

dotando-se de legitimidade/

autoridade destes dois aspectos:

Ainda assim, possui 

meios poderosos que tem 

como propósito interpretar 

o excepcional e o incomum, 

pois conforme insiste no 

capítulo inicial, a viabilidade 

de uma cultura é inerente à 

sua capacidade de resolver 

conflitos, explicar diferenças 

e renegociar significados 

comuns(BRUNER, 1997, p. 48-49).

Essa visão faz com que 

a narrativa seja convincente ou 

assimilável, com canonicidade 

ou excepcionalidade. Defende 

que uma cultura deve conter 

um conjunto de normas e um 

conjunto de interpretativos, 

predeterminados, conhecidos e 

evidentes ao próprio cenário no 

qual se encontram(BRUNER, 1997). 

Desta forma, como defendido 

também por Erving Goffman 

(GOFFMAN, 2009), todos os 

ambientes e objetos presentes 

nele favorecem determinada 

predisposição de papeis, de 

maneira consciente ou não.

No entanto, quando há 

as situações excepcionais, as 

pessoas na busca de torná-las 

razoáveis e compreensíveis se 

justificam. Bruner completa:

Quando você encontra 

uma exceção ao comum e 

pergunta a alguém o que 

está acontecendo, a pessoa 

a quem você pergunta quase 

sempre contará uma história 

que contém razões (ou 

alguma outra especificação 

de um estado intencional). A 

história, além disso, será quase 

invariavelmente um relato de 

um mundo possível, no qual 

se faz com que a exceção 

encontrada de algum modo faça 

“sentido” (BRUNER, 1997, p. 50).

Além dessas três 

características principais da 

narrativa teorizadas por Jerome 

Bruner, observa-se que a sua 

qualidade dramática, de para 

Kenneth Burke, a qual em 

alguns pontos se assemelha 

a teoria de Erving Goffman 

(2009), são compostas por 

cinco apontamentos: ator, 

ação, meta, cenário e um 

instrumento, além de um 

problema. Ceciana Melo ilustra:

As histórias reais 

ou imaginárias sempre 

possuem pelos menos um 

protagonista (ator) principal, 

com determinadas qualidades 

como inteligência, beleza, astúcia 

(instrumento), envolvido em 

determinada atitude que provoca 

movimentação (ação), com 

objetivo (meta), num contexto 

dado (cenário) (MELO, 2010, p. 73).

Segundo Bruner (1997, 

p. 51), um desequilíbrio entre 

quaisquer dos cinco elementos 

do quinteto, pode ser visto 
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como problema, uma vez que 

é importante para a narrativa, 

pois sem ele não haveria 

história e não estabeleceria 

ligação entre o ‘comum’ e 

o excepcional. Ele concluiu:

O “dramatismo”, no 

sentido de Burke, focaliza 

os desvios do canônico que 

apresentam consequências 

morais e afastamentos 

relacionados à legitimidade, 

ao compromisso moral, aos 

valores. As histórias então devem, 

necessariamente, relacionar-se 

ao que é moralmente valorizado, 

moralmente incerto. A própria 

noção de Problema pressupõe 

que as Ações deveriam encaixar 

as Metas apropriadamente, 

os Cenários deveriam ser 

adequados aos Instrumentos, 

e assim por diante (Ibid., p. 51).

Há uma outra característica 

da boa narrativa: sua “paisagem 

dual”, do qual Bruner destaca:

Quer dizer, eventos 

e ações em um “mundo real” 

que supomos verdadeiro 

ocorrem concomitantemente 

com eventos mentais na 

consciência do protagonista. 

Uma ligação discordante entre 

os dois, como o Problema no 

quinteto “burkeano”, confere 

força e motivo à narrativa 

(...) (BRUNER, 1997, p. 51).

Considerando que a 

narrativa é um meio tão natural, 

que trabalha com o material 

da ação e da intencionalidade 

humana, que liga o mundo 

canônico e o mundo mais 

idiossincrático dos desejos, que 

torna o estranho afastado e o 

excepcional em compreensível, 

que reitera as normas da 

sociedade sem ser dominante 

e que é um meio de se utilizar 

a linguagem, Bruner defende:

No âmbito da educação 

infantil, a narrativa está 

presente na conversação, no 

contar e recontar histórias, na 

expressão gestual e plástica, 

nas brincadeiras e nas ações 

que resultam da integração 

das várias linguagens. Se 

a narrativa dá sentido ao 

mundo, torna-se essencial sua 

inclusão no cotidiano infantil 

(KISHIMOTO, 2007, p. 258).

APRENDIZAGEM POR MEIO DO 
SOCIOINTERACIONISMO

Até o presente momento 

o trabalho apresentou como 

a influência da linguagem e as 

relações que se estabelecem 

num meio social tendem a 

influenciar a aprendizagem 

infantil. No entanto, refletir sobre 

a influência do sujeito adulto 

ante a aprendizagem infantil 

se faz imprescindível para uma 

concepção pedagógica eficiente.

Sabe-se que o papel do 

adulto no desenvolvimento da 

brincadeira infantil tendo como 

referência teórica os estudos 

realizados por Lev Vygotsky, na 

perspectiva sociointeracionista, 

na qual entende-se que a 

habilidade do ser humano em 

perceber e compreender o 

mundo em que vive edifica-se 
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nas experiências vivenciadas 

entre o sujeito e o meio:

Através do contato 

com seu próprio corpo, com as 

coisas do seu ambiente, bem 

como através da interação com 

outras crianças e adultos, as 

crianças vão desenvolvendo 

a capacidade afetiva, a 

sensibilidade e a autoestima, 

o raciocínio, o pensamento e a 

linguagem (FELIPE, 2001, p. 27).

Marta Kohl Oliveira 

(1993), estudiosa especialista na 

teoria vygotskiana, ao referir-

se a Vygotsky, mostrou que 

o pensador se interessou em 

compreender o desempenho 

psicológico do indivíduo, composto 

pelas suas particularidades 

biológicas e culturais, elucidando 

que o homem é um ser 

histórico, que se formou por 

intermédio da associação 

com o mundo natural e social.

Corroborando com 

esta concepção, Alessandra 

Pimentel (PIMENTEL, 2007, p. 

222) declarou que “no ideal 

vygotskiano, a educação tem 

um papel transformador do 

homem e da humanidade” 

sendo a educação infantil um 

espaço social privilegiado no 

processo de seu desenvolvimento.

VYGOTSKY (1998, p. 

122) ressaltou a significativa 

influência do brinquedo e da 

brincadeira do faz de conta 

no desenvolvimento infantil, 

explicitando que a criança 

“envolvesse num mundo 

ilusório e imaginário onde os 

desejos não realizáveis podem 

ser realizados”, acolhendo o 

brincar como um momento 

imaginário elaborado pela 

criança como forma de 

satisfazer seus interesses.

Fortalecendo as 

considerações citadas, 

Pimentel apresentou que:

O jogo só existe por seu 

caráter funcional, pois é um 

meio de suprimir necessidades 

e desejos irrealizáveis. Quando 

joga a criança também 

transcende tendências imediatas, 

enraizadas em motivações mais 

biológicas e primitivas, para 

seguir as regras sociais e atuar 

espelhando-se na realidade 

(PIMENTEL, 2007, p. 233).

Vygotsky manifestou 

também que “a imaginação é 

um processo psicológico novo 

para a criança; representa 

uma forma especificamente 

humana de atividade 

consciente, não está presente 

na consciência de crianças 

muito pequenas”(VYGOTSKY, 

1998, p. 122), sendo esta capaz 

somente de imitar um modelo 

que esteja presente, pois ainda 

não apresenta a capacidade 

imaginativa desenvolvida.

Para o autor, as atribuições 

da consciência aparecem 

originalmente da ação, sendo 

esta estimulada pela necessidade 

que no caso do jogo poderia 

ser saciada na transferência 

da realidade por intermédio 

de uma situação imaginária.

Segundo Vygotsky 

não há brincadeira sem o 

estabelecimento de regras, pois 

“sempre que há uma situação 

imaginária no brinquedo, 

há regras – se não as regras 

previamente formuladas e que 

mudam durante o jogo, mas 

aquelas que têm sua origem 

na própria situação imaginária” 

legalizando assim o momento do 
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brincar (VYGOTSKY, 1998, p. 125).

Assim, de acordo com o 

amadurecimento da criança, o 

brincar encorpa-se com novas 

possibilidades, delineando 

novas perspectivas as quais, 

num primeiro momento, toma a 

situação imaginária, que contém 

regras de forma oculta, e com 

base no desenvolvimento da 

criança, altera-se a proposição 

dos fatores, abrindo espaço 

para que o jogo, composto 

de regras, de forma oculta, 

uma situação imaginária.

Observa-se ainda que, a 

ação numa situação imaginária 

ensina a criança a guiar seu 

comportamento, não somente 

pela percepção, ou situação que 

o afeta, imediata dos objetos, 

mas ainda pelo significado 

dessa situação, enriquecendo o 

momento do brincar, permitindo 

que o objeto substitua sua 

inata essência, conferindo-

lhe novos e significativos 

atributos(VYGOTSKY, 1998).

Jane Felipe (2001) 

apresentou, que para a criança 

pequena, a imaginação era 

elaborada também pela 

imitação, sendo uma ação muito 

praticada por ela, ressaltando 

que esta prática não deveria ser 

interpretada como reprodução 

de um modelo e sim como uma 

reconstrução individual das 

vivências observada ao seu redor.

Ressaltando a afirmação, 

em sua obra A formação social 

da mente, Vygotsky relata que 

“a criação de uma situação 

imaginária não é algo fortuito na 

vida da criança; pelo contrário, 

é a primeira manifestação da 

emancipação da criança em 

relação às restrições situacionais” 

(VYGOTSKY, 1998, p. 130).

Afirma ainda que:

[...] a criação de uma 

situação imaginária pode ser 

considerada como um meio 

para desenvolver o pensamento 

abstrato. O desenvolvimento 

correspondente de regras conduz 

a ações, com base nas quais 

torna-se possível a divisão entre 

trabalho e brinquedo, divisão 

esta encontrada na idade escolar 

como um fato fundamental 

(VYGOTSKY, 1998, p. 136).

Neste aspecto, o autor 

elucida que é a aprendizagem 

que permite e conduz a 

sequência do desenvolvimento, 

pois o aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através 

do qual as crianças penetram 

na vida intelectual daquelas 

que as cercam no ambiente 

de realidade da vivencia 

cotidiana (VYGOTSKY, 1998).

Explanando ainda a 

concepção apresentada por 

Vygotsky, Jane Felipe registrou 

que a criança no percurso de seu 

crescimento, vivencia dois níveis 

de desenvolvimento nomeados 

um como desenvolvimento 

real e outro como potencial ou 

proximal, estabelecido que o 

nível de desenvolvimento real 

refere-se a etapas já alcançadas 

pela criança, momento este 

que ela consegue realizar suas 

ações com autonomia, sem a 

intervenção/mediação ou auxílio 

de outras pessoas e que, o nível 

de desenvolvimento potencial 

diz respeito à capacidade de 

desempenhar tarefas com a 

ajuda dos outros, vivenciando 

novas experiências com a 

mediação de uma pessoa 

mais experiente (FELIPE, 2001).
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Tereza Cristina 

Rego, registrou que:

O conceito de zona de 

desenvolvimento proximal é de 

extrema importância para as 

pesquisas do desenvolvimento 

infantil e para o plano educacional, 

justamente porque permite a 

compreensão da dinâmica interna 

do desenvolvimento individual. 

Através da consideração da zona 

de desenvolvimento proximal, é 

possível verificar não somente 

os ciclos já completados, como 

também os que estão em via 

de formação, o que permite o 

delineamento da competência 

da criança e de suas futuras 

conquistas, assim como a 

elaboração de estratégias 

pedagógicas que o auxiliem nesse 

processo (REGO, 1995, p. 74).

Corroborando com as 

citações das autoras mencionadas, 

Ricardo Baquero registrou que 

a Zona de Desenvolvimento 

Proximal consiste num lugar 

em que, graças aos suportes 

e à ajuda de terceiros, pode 

desencadear-se o processo 

de construção, reformulação, 

enriquecimento e diversificação 

dos esquemas de conhecimento 

definidos para a aprendizagem 

escolar (BAQUERO, 1998).

VYGOTSKY (1998, p. 

134) declarou que o brinquedo 

propicia a elaboração da zona 

de desenvolvimento proximal, 

uma vez que a criança comporta-

se fantasiando e interpretando 

papeis além do comportamento 

habitual para sua idade, além de 

seu comportamento diário; no 

brinquedo é como se ela fosse 

maior do que é na realidade.

A linguagem e as 

relações estabelecidas durante a 

brincadeira proporcionam novas 

referências e experiencias a partir 

das mediações proporcionadas 

durante a brincadeira.

Marcos Méier e Sandra 

Garcia (2010) procuraram 

apresentar o conceito de 

mediação nas obras de 

Vygotsky, registrando que:

Mediar significa, portanto, 

possibilitar e potencializar a 

construção do conhecimento 

mediado. Significa estar 

consciente de que não se 

transmite conhecimento. É 

estar intencionalmente entre 

os objetos de conhecimento e 

o aluno de forma a modificar, 

alterar, organizar, enfatizar, 

transformar os estímulos 

provenientes desse objeto a 

fim de que o mediado construa 

sua própria aprendizagem, que 

o mediado aprenda por si só 

(MEIER e GARCIA, 2010, p. 72).

Para Alessandra 

Pimentel(PIMENTEL, 2007), 

a postura do professor seria 

determinante no tocante 

ao desenvolvimento do 

brincar no espaço escolar, 

como ressalta Pimentel:

[...] escolher adequadamente 

o momento, o tipo e sobretudo 

o modo como um jogo é 

integrado à rotina faz toda a 

diferença entre a produção 

de um conflito exacerbado, 

improdutivo, e um clima lúdico 

e afetivamente favorável à 

aprendizagem. Trata-se, então 

de dirigir a atenção a aspectos 

metodológicos que confluam 

para uma prática docente lúdica 

capaz de atingir os objetivos 

escolares (PIMENTEL, 2007, p. 242).
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Em consonância com 

esta autora, Janet R. Moyles 

(2002, p. 25) manifestou que o 

“brincar é sempre estruturado 

pelos materiais disponíveis 

para os participantes”, 

tonificando a importante 

noção do professor como um 

mediador e promotor de novas 

aprendizagens na proposta 

educacional, reforçando que 

o “acesso ao brincar livre [...] 

a oportunidade de explorar e 

investigar materiais e situações 

sozinho - pode ser o precursor 

do brincar mais desafiador”. 

Tizuko Morchida 

Kishimoto(2011) observa que 

as contribuições de Vygotsky 

permitiram nova compreensão 

quanto ao momento da 

brincadeira na educação, no 

qual o professor tornar-se-ia o 

responsável pela organização e 

enriquecimento das propostas, 

valorizando ao máximo o 

conhecimento da criança, seu 

ritmo e nível de desenvolvimento, 

objetivando a elaboração do seu 

conhecimento (KISHIMOTO, 2011).

Para Gilles Brougère 

(1994) na prática do jogo na 

escola, o professor deveria 

observar algumas características 

ao desenvolvê-la considerando: 

a organização lógica do espaço, 

possibilitando as crianças o 

desenvolvimento de diversos 

papéis; à riqueza e complexidade 

da proposta bem como a 

preservação do espaço lúdico, 

permitindo a criança um valoroso 

momento de criação e interação.

Tizuko Morchida 

Kishimoto expressa-se 

observando que o professor 

que souber observar e intervir 

a partir da lógica da atividade 

lúdica infantil, poderá descobrir 

explorações possíveis, para se 

obter melhor aproveitamento 

do brinquedo como mediador 

durante as atividades lúdicas 

e brincadeiras, bem como um 

disparador de aprendizagens 

sistematizadas ou não na 

escola (KISHIMOTO, 2011).

O desafio observado 

atualmente nas práticas 

educacionais constituiu-se no 

papel que o professor estabeleceu 

quanto à atividade do brincar 

na escola, não se identificando 

como o principal transformador 

da realidade em que atua.

Tereza Cristina Rego(REGO, 

1995), baseada nos estudos 

de Vygotsky, declara que a 

função do professor deveria 

ser revista, pois deixaria “de ser 

visto como um agente exclusivo 

de informação e formação 

dos alunos, uma vez que as 

interações estabelecidas entre as 

crianças também tem um papel 

fundamental na promoção de 

avanços no desenvolvimento 

individual” (REGO, 1995, p. 115).

A autora afirmou que 

nesta concepção destacou-

se a mediação e observação 

do professor, valorizando o 

acesso a práticas educativas 

que estimulem a curiosidade 

das crianças, promovendo a 

troca de conhecimentos entre 

os alunos e que consintam à 

aprendizagem das diversas formas 

de aquisição do conhecimento.

Segundo Rego, como a 

pratica pedagógica do educador 

deve partir de uma nova 

postura do professor, na qual é:

[...] preciso que, 

no cotidiano, o professor 

estabeleça uma relação de 

diálogo com as crianças e que 



327OUTUBRO | 2017

crie situações em que elas 

possam expressar aquilo que 

já sabem. Enfim, é necessário 

que o professor se disponha a 

ouvir e anotar as manifestações 

infantis(REGO, 1995, p. 116).

Avigorando os pensamentos 

aqui registrados, a autora 

Sandra Baron consolidou a 

importância do brincar e da 

ação do professor no processo 

educacional, como elementos 

imbrincados, constituem uma 

riqueza para o desenvolvimento 

infantil, desde que seja cedido à:

[...] atividade lúdica 

o lugar de coadjuvante do 

processo ensino-aprendizagem 

e, sobretudo, da experiência 

central e constitutiva dos 

espaços a serem construídos 

para a expressão das 

singularidades inseridas na 

vivência do espaço coletivo das 

relações(BARON, 2002, p. 61).

A intencionalidade 

pedagógica e a concepção do 

professor no desenvolvimento 

do trabalho pedagógico, 

serão significativas a partir 

da abordagem apresentada, 

pois conforme as palavras de 

Vygotsky: “não ensinamos as 

crianças pequenas a criatividade 

e nem elas a desenvolvem 

sozinhas, mas criamos as 

condições adequadas para 

sua criação” (VYGOTSKY apud 

MELLO e FARIAS, 2010, p. 65).

Para que os brinquedos 

e as brincadeiras sejam 

utilizadas de formas saudáveis, 

e satisfatórias, no processo 

educacional de crianças na 

Educação Infantil, o educador/

mediador, em primeira 

instancia deve conhecer a 

realidade lúdica do seu grupo 

de crianças, seus interesses e 

necessidades, comportamentos, 

conflitos e dificuldades, e assim, 

paralelamente construir um meio 

de estimular o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social, moral, 

linguístico e físico-motor, 

propiciando assim aprendizagens 

especificas(MELLO e FARIAS, 2010). 

Ao se enquadrar a 

atividade lúdica no contexto 

educacional, em especial 

através dos brinquedos e 

brincadeiras como instrumentos, 

o educador deve ter seus 

objetivos bem definidos, de 

modo que a atividade favoreça a 

intencionalidade, o desenvolvimento 

e, consequentemente, a 

aprendizagem de cada criança 

e no grupo de interação.

Validada esta concepção 

fica para o professor, em 

sua prática educacional, um 

convite ao brincar, envolvendo 

atenção para com o trabalho 

proposto; respeito pelas crianças, 

protagonistas dinâmicas neste 

processo de aprendizagem, 

bem como uma ação 

investigativa, proporcionando 

significativos momentos de 

desenvolvimento para todos 

os envolvidos neste processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a presente pesquisa 

pode-se observar que a socialização 

e a comunicação proporcionam 

aprendizagens significativas 

durante a primeira infância, 

fornecendo subsídios que vão 

ampliando o conhecimento de 

mundo, e da realidade próxima. 

Como fonte de saber, as 

narrativas infantis possibilitam 

experienciar novas posturas e 

identidades, por vezes conhecidas 

apenas pelas crianças em suas 

vivencias da vida cotidiana.

Apesar da quantidade de 

textos relacionando a educação 

infantil e a importância do 

lúdico para a primeira infância, 

houve certa dificuldade em 

encontrar referenciais que 

focassem especificamente 

a linguagem como veículo 

pedagógico para uma didática.

Apesar disto, com a 

pesquisa pode-se concluir que, 

o educador deve olhar para a 

criança como um ser humano 

que tem direito à cidadania e à 

liberdade. Ciente disto, precisa 

entender a linguagem como 

meio de exteriorização infantil, 

e permitir e proporcionar 

momentos em que as crianças 

tenham a oportunidade de se 

expressar e ouvir. Também é 

imprescindível que o educador 

mantenha a sensibilidade para 

ouvir as falas das crianças 

durante suas brincadeiras 

lúdicas, a fim de compreender 

melhor suas singularidades 

e vivencias em ambiente 

externo a escola. Somente 

assim, poder-se-á trabalhar 

de maneira satisfatória tanto 

para si, como às crianças, 

possibilitando maior compreensão 

de posturas e prédisposições.
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      A escola é um tipo 

de instituição que favorece o 

encontro entre indivíduos de 

diferentes origens, uma vez 

que o acesso não se restringe a 

grupos específicos, elaborando-

se um ambiente repleto de 

diversidade de todos os níveis, 

evidenciando-se a necessidade 

de se ter no mesmo ambiente, 

indivíduos com os mais diferentes 

conceitos e fundamentos 

sociais, fruto do livre arbítrio 

de posicionamento político 

e cultural, nivelando suas 

simbologias, rituais religiosos, 

crenças, gêneros e valores. O 

fascinante do ambiente escolar 

é justamente a existência 

de diferentes castas sociais, 

o que obriga a instituição a 

posicionar-se de modo a garantir 

a coexistência harmônica de 

grupos distintos, evitando que 

se perca o controle sobre os 

conflitos.
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JUSTIFICATIVA
     Este estudo baseia-

se na importância que este 

tema assume não apenas no 

ambiente educacional, mas no 

contexto das relações humanas, 

considerando que as diferenças 

e a identidade surgem como 

motor que pode conduzir à 

transposição de barreiras 

nas relações interpessoais, na 

medida em que, inversamente, 

o conflito tolhe e retira as 

oportunidades, por vezes o 

precioso e potencial meio de 

transformação social que muitos 

de nossos jovens precisam 

para que se desenvolvam, 

transformem suas vidas e 

das pessoais com as quais se 

relacionam. Somente uma 

sociedade justa convive com 

justiça e dá a todos os seus 

indivíduos iguais condições, o 

que genuinamente todos nós 

buscamos em maior ou menor grau. 

     O professorado 

é composto por indivíduos 

que além de ensinar técnicas 

presentes nas disciplinas, 

assume o papel de agente 

modificador da realidade, pois 

transmite conteúdo que é 

cultura, bem como sinaliza quais 

comportamentos e atitudes são 

mais adequadas para promover 

harmônico convívio social, e 

sua performance independe do 

tipo de aluno, ou do conteúdo 

programático, já que, por 

formação, têm habilidade para 

adaptar sua postura ao nível de 

aprendizado de sua classe, o que 

pressupõe que os professores 

não tenham apenas o objetivo 

ou o comprometimento em 

apenas despejar conteúdos, 

mas sim, que garantam a 

efetividade do aprendizado. 

     O papel do especialista 

em educação não pode ser limitado 

por elementos de diversidade 

como raça/etnia, nacionalidade, 

orientação sexual, idade, 

gênero, crença e classe social.

     Neste contexto, 

a relação professor/aluno 

desperta o interessa para uma 

reflexão que leve em conta 

suas nuances, complexidade e 

efetividade. Por essa razão, este 

trabalho se propõe a levantar 

discussões em torno da análise 

feita acerca deste fenômeno 

por considerar que o professor 

tem papel fundamental na 

promoção da consciência do 

que os alunos, como indivíduos 

atuantes devem promover 

para a agregação do grupo 

social em que estão inseridos. 

INTRODUÇÃO
A diversidade é uma 

realidade e não pode ser ignorada, 

ela se manifesta claramente 

em todos os extratos sociais 

e está abrangida por nosso 

arquétipo legal, na medida 

em que a Constituição Federal 

Brasil veda expressamente a 

discriminação em qualquer uma 

das formas em que se apresente.

           A natureza humana 

e suas complexas relações 

interpessoais tornam qualquer 

questão simples igualmente 

complexa. A diversidade 

simplesmente não tem limites, 

não tem forma, e inclusive 

é contestável sua simples 
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definição, pois o que é diverso 

é apenas o que não é igual, 

mas nas relações humanas 

difícil é encontrar algo igual. 

A escolarização se propõe 

a fornecer ao aluno insumos 

que o preparem melhor para 

enfrentar os desafios que a vida 

lhe imporá, e nesse contexto, 

cabe à escola, em sua função 

complementar, promover a 

socialização dos indivíduos para 

que suas relações interpessoais 

sejam pautadas em pontos de 

interesses éticos, completamente 

desvinculados de qualquer 

preceito de gênero, etnia, 

cor da pele, credo, convicção 

política, condição econômica.

O educador é aquele 

que funciona como o agente 

agregador, e que ao mesmo 

tempo capta, processa e 

ensina a partir de fatos reais, 

surgidos a partir das relações 

interpessoais, aquele que é 

capaz de depurar os conceitos 

com exemplos, aquele que é 

capaz de tornar tangível tais 

conceitos, e para tanto, o 

educador tem que estar livre 

de qualquer preconceito, deve 

limitar-se a tratar os fatos 

tais como se apresentam, 

apesar de toda a sua limitação 

humana, em especial de suas 

eventuais falhas conceituais. 

As relações sociais 

estabelecidas no ambiente 

escolar são primordiais para 

os jovens reconheçam as 

diferenças, e com isenção 

e tranquilidade, se tornem 

refratários a qualquer tipo 

de rótulo, de preconceito, de 

julgamento pela aparência e, 

pelo contrário, reconheçam 

as diferenças, aceitem e 

convivam com naturalidade.

O foco dado à diversidade 

de gênero não tem a conotação 

de expressar sua relevância em 

relação às demais diversidades, 

mas tão somente o fato de que 

o foco nos permite aprofundar a 

reflexão e discussões a respeito. 

O princípio básico em análise 

é o que traduz o fato de que o 

diverso não é mais nem menos, 

é apenas diverso, simples assim.

A classificação com 

base na orientação sexual 

dos indivíduos estabelece os 

seguintes padrões conceituais: os 

heterossexuais são os que têm 

atração por indivíduos do sexo 

oposto, os homossexuais são 

aqueles que têm preferência em 

estabelecer relações com pessoas 

do mesmo sexo e os bissexuais 

são aqueles que têm atração 

por pessoas de ambos os sexos.

Tal como já considerado 

nesta introdução, por certo, 

todo o conjunto de práticas 

pedagógicas que tenham por 

objetivo suscitar as questões 

levantadas e delas extrair 

aprendizado assume conotação 

complexa, haja vista que além 

da lógica, da política e foco na 

educação, há, sobretudo, a 

percepção dos envolvidos que 

aumentam, reduzem ou inibem 

a interação entre os agentes. 

E partir disto, os professores 

promoverem a construção de 

atividades educacionais que 

contemplem todos os grupos 

ou indivíduos, rompendo com 

a ideia de homogeneidade e 

de uniformização, embora seja 

este o modelo ainda utilizado 

na grande maioria das escolas.

Agindo desta forma, as 

diferentes percepções passam 

a ser pauta de conversas e não 

conflitos. E como ninguém 

vive isoladamente ou em um 



335OUTUBRO | 2017

ambiente único, ao construir 

essa agenda positiva com os 

alunos os educadores também 

criam a condição para que esse 

comportamento contamine 

positivamente a família e 

outros ambientes frequentados 

pelos jovens, plantando-se o 

desenvolvimento de relações 

interpessoais cada vez mais 

justas e desarmadas de 

preconceito, nos mais variados 

extratos sociais, contribuindo 

igualmente para a redução de 

conflitos e para a tolerância.

A DIVERSIDADE E A LEGISLAÇÃO 
EDUCACIONAL 

A criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais foi 

fundamentada com base no texto 

do artigo 210 da Constituição 

Federal que evidencia que os 

conteúdos curriculares para 

o ensino fundamental devam 

assegurar a formação básica, 

incluindo exaltar os valores 

culturais e artísticos nacionais 

e regionais, o que indica a 

necessidade de efetivar-se uma 

mudança curricular incluindo os 

temas sociais que passaram a ter 

relevância no contexto nacional.

Dentre as inovações 

incluídas nesta proposta, é a 

utilização de temas transversais 

que deve ser discutida 

pelas diferentes disciplinas 

curriculares, tais como Língua 

Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências 

e Artes, permitindo que com 

exista a interdisciplinaridade 

no ensino fundamental.

Os temas considerados 

transversais versam sobre: 

o Convívio Social e a Ética, a 

Pluralidade Cultural, o Meio 

Ambiente, a Orientação 

Sexual, a Saúde, o trabalho e 

o Consumo. Esta decisão foi 

tomada a partir de inúmeras 

discussões entre o Ministério 

da Educação e Cultura e as 

Secretarias de Educação 

Estaduais e Municipais, com a 

participação de especialistas 

das mais diversas áreas do 

conhecimento, e ainda houve 

a aprovação dos PCN (1997) 

pela Câmera de Educação 

Básica do Conselho Nacional 

de Educação, tornando-o 

uma referência nacional a 

qual os sistemas estaduais e 

municipais devem se adequar 

à sua realidade educacional.

A partir deste momento 

reconheceu-se a demanda da 

educação multicultural a partir 

de disciplinas que favoreçam a 

Pluralidade Cultural, incorporando 

as novas tendências sociais 

utilizando-se temas que 

fazem parte da problemática 

vivenciada pela sociedade 

brasileira, visando amenizar 

a ocorrência da desigualdade 

aliada aos preconceitos 

que dificultem ainda mais 

o acesso de determinados 

grupos menos privilegiados 

econômica e socialmente.

Assim os PCN (1997) 

têm por objetivo padronizar o 

ensino fundamental justamente 

garantindo que as novas gerações 

tenham menos preconceitos e 

valorizem o patrimônio sócio-

cultural do país, incorporando 



336 OUTUBRO | 2017

as artes populares, garantindo 

aprimoramento crítico daqueles 

que possuem condições para 

melhorar o auxilio das demais 

camadas sociais. Desta maneira 

espera-se que tanto o aluno 

como o professor atuem 

de maneira a não praticar 

qualquer tipo de discriminação.

É importante citar o 

“Programa Nacional de Direitos 

Humanos”, haja vista que está 

incluso nas políticas públicas, 

tendo sido introduzido pelo 

Ministério da Justiça, ainda na 

gestão do então  presidente 

Fernando Henrique Cardoso 

que previa uma série de ações 

para subsidiar as populações 

negras no Brasil, concedendo 

estímulos à elaboração de livros 

didáticos que enfatizassem 

a história e as lutas do povo 

negro na construção do 

nosso País, justamente com 

a intenção de eliminar ou 

pelo menos minimizar os 

estereótipos e as discriminações.

Já no início do Governo 

Lula foi sancionada a Lei nº 

10.639, de 9 de janeiro de 

2003, que “altera a Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, 

estabelecendo diretrizes e bases 

da educação nacional para incluir 

no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da 

temática ‘História e Cultura 

Afro-Brasileira’. A partir desta 

lei, tornou-se obrigatório no 

currículo escolar da educação 

básica o estudo da história 

da África e dos africanos, a 

luta dos negros no Brasil, 

a cultura negra brasileira 

e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando 

a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e 

política pertinentes à História 

do Brasil” (art. 26-A, § 1º). 

Por não ser uma disciplina 

isolada, mas sim uma temática 

interdisciplinar, o texto da lei 

determina a inclusão da história 

e cultura afro-brasileira em 

trabalhos extracurriculares, e 

sendo estimulada por meio das 

disciplinas de Educação Artística, 

Literatura e História do Brasil.

Em uma primeira leitura 

deste instrumento tem-se 

até uma crítica positiva, pois 

induz os professores e alunos 

à criação de um espaço de 

discussão sistemática sobre a 

pluralidade cultural existente no 

Brasil, isto conseguido a partir 

de abordagens concretas e a 

apresentação de diplomas legais 

que tem a intenção de veicular a 

improbidade da discriminação, 

seja ela, étnica ou racial.

Encontra-se tanto 

na Constituição Federal de 

1988, como na Lei n° 9.394, 

esta última que estabelece as 

diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, promulgada em 

20 de dezembro de 1996, 

tratamento da diversidade 

cultural, no entanto, uma 

avaliação crítica acerca da 

maneira como a abordagem se 

dá, nos leva ao entendimento 

de que há um tratamento 

genérico e muito abrangente. 

Na LDB (1996), há 

uma breve discussão sobre 

a possibilidade de se manter 

o compromisso educacional, 

direcionado exclusivamente aos 

povos indígenas, além de incluir 

uma parte diversificada contendo 

a proposta nos currículos do 

ensino fundamental e médio, 

“exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, 

cultura, economia e clientela” 
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(art. 26), os artigos 78 e 79 do 

Título VIII das Disposições Gerais, 

haja vista que reclamam uma 

atenção especial para a oferta 

de educação escolar bilíngue e 

intercultural aos povos indígenas.

 Acerca da pluralidade 

cultural deve ser considerado 

como um avanço considerável 

rumo ao tratamento eficaz da 

questão. Assim se retoma a 

ideia de que uma das grandes 

questões deste período se 

direciona ao reconhecimento 

da diversidade das culturas 

existentes e a utilização de um 

caminho próprio a alcançar a 

superação das tensões e conflitos 

consolidados por meio da 

percepção das diferenças étnicas, 

de gênero, nacionais, etc., rumo 

à construção e consolidação de 

uma sociedade democrática. 

É evidente que tais 

relações são tênues e por 

qualquer desalinhamento 

podem se extinguir, já que em 

momentos de crise, como os 

que atualmente são vivenciados 

no Brasil, tais como a crise 

econômica, distancia estes 

indivíduos, pois os mesmos não 

conseguem acompanhar por 

muito tempo o desenvolvimento 

intelectual proporcionado pela 

escola, deixando o estudo para 

auxiliar na sobrevivência própria 

e da família passando a ter 

inúmeras outras prioridades 

sobre o estudo, que ainda hoje 

vem sendo comparado a um 

acúmulo de conhecimento de 

uso duvidoso, para aqueles 

em que a fome está tão 

próxima que tudo mais passa 

a ter menos importância.

Não se deve encarar com 

exagero a posição que considera 

as instâncias da vida social 

que historicamente possuem 

preconceito e discriminação 

contra os grupos culturalmente 

diferenciados ou desprovidos, 

pois atualmente se percebe que 

os alunos de escolas públicas 

têm muito menos chances de se 

diferenciarem daqueles que vivem 

em patamar sócio-econômico 

melhor conduzido. Assim as 

barreiras discriminatórias são 

difíceis de serem suplantadas 

apenas com leis e currículos 

escolares. A sociedade deve 

conduzir suas ideias e conceitos 

de forma mais humana, e 

até hoje poucos são aqueles 

que conseguem ser assim e 

fazer com que tais conceitos 

sejam repassados aos seus 

filhos. Nesta situação ainda se 

está distante do ideal, e esta 

atitude provavelmente só será 

alcançada de forma vagarosa.

Encarar o ambiente 

escolar como sendo aquele que 

promove a convivência entre 

indivíduos das mais diversas 

origens, e permite que o conjunto 

de relações nele desenvolvidas 

possibilite a transmissão de 

conhecimentos, de maneira 

sistêmica. Notadamente no 

que diz respeito aos problemas 

vivenciados pelos grupos 

menos favorecidos, o que não 

garante que tais conceitos sejam 

assimilados ou que consigam 

alterar os modelos que estes 

seguem, já que a separação em 

classes é um fato que existe 

historicamente, passando a 

fazer parte do comportamento 

comum da sociedade, tanto 

que a sua erradicação é vista 

como complexa problemática 

e de difícil solução, mas que 

hipoteticamente pode ser 

alcançada no longo prazo pelas 

gerações futuras que visualizem 
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esta prerrogativa no seio familiar.

Enquanto a posição 

da sociedade e a familiar 

estiverem divergentes das 

expressas na Escola por meio 

das atividades extracurriculares, 

o desrespeito às diferenças 

ainda se manterá, pois as 

disciplinas são encaradas como 

obrigações a serem cumpridas, 

e não se conseguem fazer com 

que os alunos analisem de 

maneira mais aprofundada, 

e com isto, possibilitem uma 

mudança de conceito pessoal. 

Os discursos nos 

trabalhos desenvolvidos seguirão 

as regras definidas e passará 

uma imagem de que estes 

defendem tais posições, porém 

após o término da atividade 

voltarão a seus conceitos 

estabelecidos em sua posição 

social e novamente agirão 

conforme suas próprias ideias.

Neste ponto, o objetivo 

é com que essa prática resulte 

em menos manifestações 

racistas no ambiente escolar, 

porém não se poderá garantir 

que no ambiente extra-escolar 

tais ações sejam confirmadas. É 

importante destacar que a ação 

do governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, em dar preferência aos 

negros às vagas em universidades 

públicas por meio de cotas, 

poderá se revelar, ao longo 

do tempo, um equivoco, pois 

não parece haver consenso 

inclusive entre associações 

de defesa da raça negra. 

A prática de tratar os 

diferentes de maneira diferente 

pode gerar a sensação de 

discriminação e esta é a grande 

crítica feita às políticas afirmativas. 

O tratamento diferenciado, 

por parte do Estado pode levar 

a afronta de um dos princípios 

estabelecidos no artigo 5.º da 

Constituição Federal Brasileira, 

promulgada em 1988. Portanto, 

o governo deve avaliar com 

muito cuidado as atitudes que 

toma, pois todos os cidadãos 

brasileiros, independentemente 

de cor, raça, credo, sexo, 

profissão, nível social, entre 

outros, têm os mesmos direitos 

e obrigações, de modo que não 

se pode permitir a fixação de 

uma política que se torne ou 

potencialize a discriminação 

entre cidadãos brasileiros, 

e o pior, que esta política 

afirmativa parta diretamente 

da administração pública.

Muitos estudos visaram 

investigar como os agentes da 

educação poderiam atuar de forma 

a evitar a ação discriminatória 

e preconceituosa, porém 

percebe-se que enquanto as 

desigualdades sociais forem tão 

gritantes, é impossível que se 

consiga uma atitude totalmente 

resolutiva, já que em termos 

da pluralidade cultural tende 

a se manter e não há como 

dissolver a impessoalidade, 

omitir sentimentos separatistas, 

em ambos os grupos, pois o 

preconceito não advém apenas 

dos melhores situados, pois 

mesmos os que apresentam 

nos piores níveis sócio-

econômicos também visualizam 

os mais favorecidos com uma 

questão preconceituosa, não 

aceitando uma convivência 

recíproca e duradoura.

A Constituição Federal cria 

condições antidiscriminatórias 

no âmbito legal, passando a 

definir atitudes racistas como 

crime, com origem na demanda 

que parte de movimentos 

sociais legitimados, a exemplo 
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do Movimento Negro. Porém 

isto não altera o preconceito 

existente nos indivíduos, apenas 

atenua a sua exposição, mas 

as atitudes passíveis de serem 

realizadas são efetivamente 

realizadas e devem ser alvo de 

constrição comportamental.

A questão da diversidade 

deve ser trabalhada em pontos 

estrategicamente definidos para 

que as ações tenham realmente 

profundidade e amplitude de 

resposta na sociedade como 

um todo. Pois ainda é comum a 

formação de guetos de grupos 

culturais fechados que não 

admitem de forma alguma 

a entrada de elementos que 

possuam fundamentos sócio-

econômicos diferenciados.

A confrontação das 

experiências com a prática 

permitirá visualizar como se 

processa o distanciamento 

entre os posicionamentos 

defendidos entre os técnicos e 

os professores na aula aplicada 

aos seus alunos. O público alvo 

desta prática é toda e qualquer 

criança, e isto se dá para permitir 

a atividade de pluralidade 

que deve ser construída nas 

diferenças entre os grupos que 

convivem na preservação da 

identidade cultural. A identidade 

cultural aqui destacada é a 

identidade de cada aluno.

Deve-se levar em 

consideração a dinâmica do 

processo cultural e elaborar 

uma nova interpretação dos 

deslizes que norteiam os 

aspectos folclóricos, sendo 

importante que se ressalte a 

necessidade da formação dos 

professores, capacitando-os 

a oferecer conhecimentos 

que possam evidenciar as 

críticas dos estereótipos e aos 

preconceitos. Isto, a partir da 

promulgação da Lei nº 10.639, 

de 2003, com a expectativa 

de que a instituição escolar 

consiga atuar no papel de 

valorizar e difundir a cultura e a 

pluralidade de formação étnica 

que é encontrada no Brasil.

É importante citar 

Moacir Gadott , que é um 

especialista em educação 

comprometido com o ensino 

popular e comunitário, e que 

se alia à proposta de uma 

educação multicultural para 

ser utilizada como estratégia 

de educação para todos, com 

isto haverá a possibilidade de 

se reduzir os índices de evasão 

escolar e de repetência nos 

segmentos menos favorecidos 

da sociedade, que na maioria 

se constituem de pobres, 

negros e mestiços. Vê-se como 

tendência contemporânea 

o multiculturalismo, que 

serve para valorizar as 

diferenças socioculturais. 

Apenas com a valorização 

das culturas de minorias sociais, 

se consegue minimizar os 

efeitos nocivos do separatismo 

unilateral, concedendo às escolas 

brasileiras uma possibilidade 

de atuar de maneira positiva. 

Segundo Gadotti 

(1992), deve-se considerar a 

diversidade cultural como sendo 

a riqueza da humanidade. Neste 

sentido pode-se verificar que 

as diferenças entre os seres 

humanos garantem que se 

aprenda muito observando 

outras culturas, hábitos, que 

servem para aprimorar o 

convívio entre as várias raças. A 

escola precisa ter mecanismos 

que auxiliem no cumprimento 

do compromisso assumido de 
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aplicar uma postura humanista, 

e isto só é possível quando 

se atua de maneira local, 

buscando a proximidade com 

as comunidades e absorvendo 

seus modelos culturais. Desta 

forma inicia-se um movimento 

de se ter uma Escola autônoma, 

que consegue adequar à 

realidade da comunidade que 

a cerca, e concedendo aos 

alunos o conhecimento de 

outras culturas, conciliando 

com as concepções de mundo. 

As diferenças culturais 

existentes entre as civilizações 

permitem ao homem conhecer 

o novo e o diferente e com base 

nisto escolher para si qual a 

melhor alternativa. Diante disto, 

a ocorrência da diversidade 

é a oportunidade de o ser 

humano aprender ainda mais 

sobre si e sobre o semelhante 

tornando-se melhor do que 

antes. Embora pareça ilógico 

neste contexto afirmar que a 

existência da diversidade e o 

seu efetivo reconhecimento 

têm relevância fundamental 

para a evolução da sociedade, 

efetivamente o é, porém não 

como o reconhecimento da 

diversidade tem se dado na 

prática, como justificativa para 

a prática da discriminação.

Ao assumir que o ensino 

de história pode conceder aos 

alunos a chance de evoluir a 

partir do contato com culturas 

diferentes na busca de sua 

afirmação de uma identidade, 

pois até o momento sofre-se 

pela omissão na valorização 

dos aspectos culturais das 

diferenças étnicas, assim como 

em relação às demais diferenças.

É importante salientar 

que a falta de conhecimento 

sobre as peculiaridades e 

especificidades regionais de 

um país como o Brasil, cujo 

território tem dimensões 

continentais, têm contribuído 

para a formação de preconceitos 

e estereótipos por parte dos 

próprios brasileiros. Como 

exemplo, percebemos que, na 

prática, na região centro-sul há 

preconceito em muitos gestos da 

população quando se referem 

ao nordestino, notadamente 

porque se definiu um estereótipo 

padronizado que é equivocado. 

A DIVERSIDADE DE GÊNERO
A orientação sexual é 

um importante direcionador 

que pode sinalizar claramente 

quando há a prática desrespeitosa 

do preconceito, o que permite 

ao especialista em educação, 

na escola, atuar e aproveitar a 

oportunidade para promover 

a busca pela erradicação do 

comportamento discriminatório.

A orientação sexual ainda 

é um tabu e consequentemente 

existe natural resistência ao 

debate acerca deste assunto, 

em especial quando o tema 

é a homossexualidade. No 

entanto, justamente por 

envolver a orientação sexual 

de alguns alunos e de alguns 

educadores deveria ser plena 

e abertamente discutida, 

evidenciando as ações a serem 

realizadas nestas situações.

A sociedade brasileira vem 

discutindo a homossexualidade 

que passou a ser uma 

problemática complexa, mesmo 
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se evidenciando que os casos de 

intolerância e ignorância, mas 

envolve muito mais que dois 

lados, mas sim gera questões 

culturais. O preconceito está 

enraizado em grande parcela 

da população, independente de 

classe social e de nível cultural, 

passando a ser uma verdade 

que está seguindo os passos 

do racismo, existe da mesma 

de forma indiscriminalizada. 

No ambiente escolar 

a homossexualidade passa de 

preconceito para discriminação. 

Pois neste aspecto há uma 

intolerância que muitas vezes 

chegando às vias da violência, 

mas há ainda casos onde o 

individuo homossexual é obrigado 

a pedir transferência, ou ainda 

ser expulso, e o pior sofrem o 

impedimento de matrícula pela 

ofensa à moralidade dos alunos.

A postura da escola 

em não discutir a sexualidade 

dos jovens deixa em aberto 

um tema muito importante, 

pois todos os jovens têm sua 

sexualidade e estes geralmente 

aprendem e ensinam uns aos 

outros se referindo a virgindade, 

primeira relação sexual 

incluindo a homossexualidade.

Segundo Michel Foucault, 

o tema da sexualidade deve 

ser discutido seguindo-se três 

eixos que o constituem: ( i ) a 

formação dos saberes que a 

ele se refere, ( ii ) os sistemas 

de poder que regulam sua 

prática e ( iii ) as formas pelas 

quais os indivíduos podem e 

devem se reconhecer como 

sujeitos de sua sexualidade. 

Afirma ainda que, mesmo 

modernamente, a sexualidade 

ainda é tratada de maneira 

velada, contida, muda e hipócrita.

Neste ponto é fundamental 

que seja evidenciado que a 

opção sexual está inserida no 

direito que o indivíduo possui 

de estabelecer suas opções de 

vida, seria muito importante 

que a sexualidade fosse um 

tema tratado com menos 

preconceito, pois a vergonha 

de discutir sobre a orientação 

sexual, somente agride os 

indivíduos que optam por 

práticas menos comuns. Pois 

Seguindo as ideias de 

Foucault, Ana Maria Camargo e 

Claudia Ribeiro, pode-se afirmar 

que discutir sexo e sexualidade 

com crianças, adolescentes, 

homens, mulheres tem uma 

função de esclarecimento e 

de gerar um nível de controle 

sobre o comportamento 

sexual da sociedade. 

As crianças desde a mais 

tenra idade são guiadas mesmo 

que inconscientemente pelas 

posições defendidas pelos seus 

professores, e estas normas de 

conduta vão desenvolvendo 

no indivíduo certo espírito 

crítico, que pode levá-la a se 

tornar um adolescente e adulto 

intolerante e preconceituoso. 

Este cuidado deve ser tomado 

quando se decide iniciar a 

exposição do tema sexualidade 

e sexo para os mais jovens. É 

claro que quando mais cedo 

este assunto for introduzido 

a tendência é serem levadas 

a considerar tais fatos como 

verdades indiscutíveis o que 

dificulta a sua mudança.

Esta postura assumida 

pela escola pode justificar 

as atitudes de violência que 

encontra entre os jovens que 

tenham uma sexualidade 

diferente dos padrões 

estabelecidos pela sociedade, 
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já que o desvio de conduta 

evidencia a raiva dos demais.

As atitudes tomadas 

contra os homossexuais no 

Brasil ultrapassam os limites da 

humilhação, que estes indivíduos 

estão expostos diariamente, 

chegando à violência física que 

podem até causar a morte, 

inclusive dentro das escolas.

Para o aluno homossexual 

é um choque quando se percebe 

diferente dos demais, e isto 

na grande maioria das vezes 

ocorre de forma abrupta. 

Os apelidos, xingamentos, 

humilhações e isolamento a 

que são comuns na sua rotina 

diária, faz com procurem 

formas de se defender, que 

se inicia em esconder suas 

tendências sexuais até manter-se 

totalmente isolado dos colegas 

o que compromete de forma 

profunda a sua auto-estima.

Esta situação nos 

permite aduzir que, mesmo 

tendo referências que o 

ambiente escolar é hostil aos 

homossexuais, é fato que o 

convívio social existe e são 

consolidadas amizades entre 

indivíduos com diferente orientação 

sexual, o que ajuda aos alunos 

elaborarem uma auto-imagem 

menos permissiva e negativa.

Deve-se analisar também 

o papel que a Escola assume 

de maneira mais abrangente, 

e que em uma definição 

mais superficial nos permite 

estabelecer seja a formação do 

aluno, porém, se analisado mais 

detidamente, este processo 

de ensino-aprendizagem é 

mediado pela socialização e 

pela construção de identidades, 

já que têm a função de auxiliar 

na construção dos indivíduos 

como cidadãos, socializados.

Existem os ambientes 

próprios para que ocorra a 

socialização, dentre os mais 

tradicionais podemos citar 

a família que atualmente 

vem perdendo espaço para 

outras estruturas tais como a 

escola que vem conseguindo 

ampliar os contatos sociais.

Assim deve-se ampliar 

o conceito apenas educacional 

da escola, visto que serve 

também para a formação dos 

alunos, pois os encaminha 

para o acesso e contato 

com elementos culturais e 

socializadores, contribuindo 

não só para uma formação 

integral dos indivíduos, assim 

como, principalmente, para a 

formação de suas identidades.

Vicente Barreto  

evidencia que a discussão 

sobre esta problemática vem 

se tornando cada vez mais 

urgente, principalmente a cerca 

do domínio moral que vem 

sendo construído pela educação 

que é o instrumento presente 

na sociedade democrática. 

A escola oferece ainda 

a articulação como método 

de inserir a experiência no 

trato com os alunos já que 

estimula tais atividades, por 

meio de sua estrutura política e 

pedagógica, quando direciona 

os projetos aos alunos. A 

reordenação das estruturas 

escolares vem colaborando 

com o aluno, enxergando-o 

centro do processo educativo, e 

direcionando as ações de reflexão. 

É importante colocar 

em questão a organização e o 

funcionamento da rotina escolar, 

dando condições para que seja 

possível responder questões 

relativas à dimensão educativa 
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encontrada nas relações que 

se evidenciam em seu interior. 

Não se pode deixar 

de examinar os aspectos 

arquitetônicos na determinação 

da ocupação do espaço físico, 

pois possuem um significado 

impar, para as relações sociais 

que devem se desenvolver 

no ambiente intra-escolar. 

Pois a delimitação espacial 

influencia o comportamento 

daqueles que o partilham.

Pois, a partir deste 

estudo é que se examina 

o fluxo e a circulação das 

pessoas, que se derivam das 

funções estabelecidas para 

cada local. Desta maneira 

verifica-se a importância de 

que se estabeleça o lugar mais 

adequado para a instalação 

das salas, corredores, cantina, 

pátio, sala dos professores. O 

espaço arquitetônico da escola 

expressa uma determinada 

concepção educativa.

Alguns dos aspectos 

que devem ser pensados em 

primeiro lugar é o aspecto 

de isolamento do exterior, 

pois os muros demarcam 

claramente a passagem entre 

duas realidades: o mundo 

da rua e o mundo da escola, 

pois é uma atitude de querer 

separar algo que insiste em 

se aproximar. É muito comum 

ver a escola tentando manter 

seu mundo próprio, com 

suas regras, ritmos e tempos.

A disciplina é um elemento 

que, para ser instalado, demanda 

uma adequação do ambiente 

que contribui para garantir o 

seu objetivo primeiro que é 

permitir o funcionamento da 

escola como centro educativo, 

e que garanta uma dosagem 

equilibrada de ambientes 

informais e formais, para 

que equilíbrio do território de 

maneira a facilitar, na escola, a 

movimentação, o contato e a 

busca pela ação disciplinadora. 

Assim o pátio é o lugar 

onde ocorre o encontro e o 

relacionamento. O corredor, 

na forma de que funciona para 

locomoção, porém também 

é utilizado para encontros. A 

própria força transformadora 

do efetivo sobre a imposição 

restritiva dos regulamentos. 

É importante que o 

aluno também compreenda o 

significado do espaço escolar, 

valorizando a amplitude 

do ambiente como fator 

facilitador de aprendizado 

aliado ao convívio social.

Os professores 

desempenham papel 

fundamental, pois estes têm 

de aceitar esta nova função do 

ambiente escolar, e se aliarem 

à busca de um padrão de re-

significação, para alcançar o 

objetivo de conceder aos seus 

alunos um ambiente menos 

formal em determinadas áreas, 

desde que isto proporcione 

o desenvolvimento da 

amizade entre os educandos.

Com muita frequência é 

pouco utilizada pelos professores 

a solicitação de trabalhos em 

grupos, isto se deve ao fato 

de que as salas de aula muitas 

vezes não comportam uma 

atividade de deslocamento de 

alunos, porém esta atividade 

é muito importante porque 

além de criar um objetivo 

comum entre alunos, facilita 

a socialização destes. Deste 

modo, ao se projetada uma 

escola, deve-se pensar que os 

espaços devam comportar tais 
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atividades, visando melhorar 

a relação entre os alunos.

As relações construídas 

dependem essencialmente de 

se ter um espaço adequado 

para que estas se desenvolvam, 

aliando-se as necessidades 

individuais e grupais dos 

alunos. Pois o intervalo deve ser 

realizado em um ambiente onde 

se consiga efetivar conversas 

livres e possibilitem que estes 

se alimentem. É o momento 

em que os alunos de outras 

classes se misturam podendo 

ampliar suas relações sociais.

Percebe-se que o 

encontro no início das aulas 

é diferente no final, pois fora 

da escola os alunos tomam 

posturas mais livres e geralmente 

se comportam de forma bem 

mais solta, pois se sentem 

fora do ambiente regrado e 

com determinadas sanções.

Deve-se pensar que o 

tempo destinado ao intervalo 

entre as aulas é realmente 

curto para que se consolidem 

as relações interpessoais, mas 

serve como incentivo ao encontro 

dos alunos. Por este motivo as 

relações formadas são muito 

superficiais, com as conversas 

se concentrando sobre temas 

aleatórios e sem profundidade.

Na sala de aula 

indubitavelmente existe também 

o encontro entre os alunos, 

integrantes da mesma turma, 

porém trata-se de um espaço 

com regras definidas, de modo 

que a convivência rotineira, 

a influência da diversidade, 

assim como das regras do 

ambiente, força a interação 

entre os indivíduos e permitem 

a construção de um ambiente 

que consolida o convívio 

entre seres eminentemente 

diferentes, porém com 

objetivos e demandas comuns.

Geralmente nas salas 

de aulas percebe-se claramente 

os alunos bagunceiros dos 

mais atentos, estes últimos 

preferem sentar-se na frente, 

próximo ao professor, já os 

primeiros escolhem lugares 

afastados (no fundo da sala), 

onde suas atividades serão 

menos observadas. Assim 

ocorre a primeira divisão, 

separando os mais estudiosos 

dos bagunceiros. Esta fissura se 

mantém por todo o ano, pois os 

indivíduos se identificam com 

os que tenham personalidade 

e comportamento similar.

Nota-se que há um 

terceiro grupo (intermediário) 

que não se mistura nem com o 

primeiro nem com o segundo, 

este fica solto, desprendido de 

relações mais consistentes com 

um dos outros grupos, e muitas 

vezes, isto se dá por exclusão, 

de modo que estas causas 

devem ser observadas pelos 

professores para diagnosticar 

os motivos pelos quais estes 

alunos não se aglutinam, a 

fim de que possam trabalhar 

e promover a integração.

Visando muitas vezes 

desarticular os alunos cujo 

comportamento é menos 

favorável, a Escola assume 

uma postura de alterarem a 

composição das salas anualmente, 

na tentativa de dividir os 

grupos de alunos considerados 

bagunceiros, porém esta atitude 

é protecionista daqueles que 

mantém bom comportamento. 

Outra intenção mais positiva 

é justamente oportunizar a 

geração de novos grupos e 

expandir as relações sociais.
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Desta maneira fica 

claro que o ambiente escolar é 

dividido em tempos e espaços 

delineados de forma a condicionar 

o aluno a determinada disciplina. 

Cada uma das fases pela 

qual os alunos passam tem 

uma orientação pedagógica. 

Cabendo delinear rituais que 

são próprios ao ambiente 

escolar, como, por exemplo, a 

semana de provas, onde todos 

se preocupam em estudar mais 

para obterem melhores notas.

Evidencia-se ainda 

que a abordagem escolar, 

pelo prisma rotineiro, permite 

verificar a dimensão educativa 

presente no conjunto das 

relações sociais, que ocorrem 

no seu interior. Independente 

dos objetivos explícitos de cada 

escola vem ocorrendo ai uma 

multiplicidade de situações e 

conteúdos educativos, que podem 

e devem ser potencializadas. 

Percebe-se que a Escola 

atua como um espaço de 

encontro entre iguais, porém 

dá a chance de convívio entre 

as diferenças, pois mesmo com 

comportamentos similares, os 

indivíduos pertencem a um 

ambiente familiar diverso, o 

que indica uma adaptação do 

grupo sobre as divergências 

que fatalmente ocorram. 

Isto representa que além 

de transmitir ensinamentos 

à Escola ajuda aos alunos a 

aprender a viver em grupo, 

lidando com as diferenças. 

Vista por esse ângulo, 

a escola se torna um espaço 

de encontro entre iguais, 

possibilitando a convivência 

com a diferença, de uma forma 

qualitativamente distinta da 

família e, principalmente, 

do trabalho. Possibilita lidar 

com a subjetividade, havendo 

oportunidade para os alunos 

falarem de si, trocarem ideias, 

sentimentos. Potencialmente, 

permite a aprendizagem de 

viver em grupo, lidar com a 

diferença, com o conflito. De 

uma forma mais restrita ou mais 

ampla, permite o acesso aos 

códigos culturais dominantes, 

necessários para se disputar um 

espaço no mercado de trabalho.

Acredita-se que a escola 

pode e deve ser um espaço de 

formação ampla do aluno, que 

aprofunde o seu processo de 

humanização, aprimorando as 

dimensões e habilidades que 

nos tornam humanos. O acesso 

ao conhecimento, às relações 

sociais, às experiências culturais 

diversas pode contribuir assim 

como suporte no desenvolvimento 

singular do aluno como 

sujeito sócio-cultural, e no 

aprimoramento de sua vida social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O ser humano é 

sociável, ou seja, sempre 

buscou se agregar para poder 

sobreviver. Na medida em que 

a sociedade evoluiu, as relações 

interpessoais tornaram-se mais 

complexas e a sociedade foi 

dividida em extratos, tendo 

formas específicas de convívio, 

códigos diversos de conduta, 

novas e complexas relações 

de poder estabelecidas.

O processo de ensino 

aprendizagem surgiu como 

um ponto capaz de ajudar 
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no processo de socialização 

que agrega indivíduos, 

independentemente dos aspectos 

que os diferenciam. Isto veio a 

gerar um convívio direto com 

as diversidades econômica, 

sexual, cultural e étnica, 

presentes no processo educativo.

O próprio desenvolvimento 

do ser humano é considerado 

uma forma de aprendizagem, 

necessária para iniciar as 

maneiras de comunicar-se com 

os outros indivíduos, e possuir 

os conhecimentos necessários 

para se estabelecer socialmente.

Há uma visão que 

direciona a uma conceituação 

de educação como sendo 

resultante de relações sociais, 

que possibilita capacitar o 

indivíduo para que ele possa 

sobrevier em sociedade. Os 

atores presentes no sistema 

educacional devem assumir 

a responsabilidade de 

distribuir o conhecimento, e 

ao indivíduo, de absorvê-los 

e utilizá-los da melhor forma 

possível para se tornar apto a 

diferenciar-se e aproveitar as 

oportunidades de evolução social.

Quando se define 

um modelo democrático 

de educação deve-se estar 

pronto para disseminar o 

conhecimento ao maior 

número de indivíduos possível, 

e contando para tanto com a 

participação ativa dos alunos e 

suas famílias, e dos professores, 

dirigentes e técnicos, visando a 

equacionar as discrepâncias de 

aprendizado e fornecer opções 

para que mesmo os menos 

providos se desenvolvam.

Afim de que a escola 

possibilite uma ação democrática 

é necessário que pais, alunos 

e educadores estejam 

plenamente capacitados a 

solucionar os problemas não 

apenas da escola, mas que a 

preocupação se transmita ao 

bairro, município, Estado e País, 

já que as atitudes somadas 

em determinado núcleo irá 

fatalmente desencadear uma 

reação em cadeia que irá 

influenciar todos os patamares 

da sociedade, ou ao menos 

potencialmente fazê-lo, e 

somente o risco já justifica.

É e vidente que quando se 

trata com um grupo de pessoas 

ou entidades, irá se deparar com 

os interesses e ideias de cada 

segmento, gerando de forma 

direta conflitos que devem ser 

administrados, pretendendo que 

sejam positivos e auxiliem no 

aumento da abrangência das 

ações definidas. O ambiente 

escolar recebe indivíduos 

de origens heterogenias, e 

assim está mais suscetível 

a ter pontos de conflitos, 

que devem ser tratados de 

modo incisivo para que não 

gerem facções isoladas que só 

causam profundos prejuízos 

ao grupo como um todo.

No exercício da 

democracia deve-se estar 

preparado para permitir que 

cada indivíduo se expresse e que 

tenha suas ideias valorizadas 

e analisadas; este processo 

também deve ser aprendido 

e a participação incentivada. 

É claro que a participação nas 

decisões deve ser realizada de 

maneira a manter a disciplina 

e o controle, garantindo-se 

a ordem do ambiente e das 

regras gerais estabelecidas, 

que muitas vezes devem ser 

priorizadas em detrimento 

do direito participativo.
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A diversidade estará 

sempre presente em ambientes 

públicos, uma vez que as 

pessoas têm origens distintas 

e fundamentos morais, 

educacionais e religiosos muito 

diferentes. Assim é vital que se 

estabeleça a negociação entre 

as partes, visando a chegar a 

um ponto de equilíbrio que 

possibilite que os indivíduos 

convivam de maneira harmônica.

É importante salientar 

que os indivíduos que possuem 

mais similaridades irão tender a 

se agruparem, e assim os grupos 

devem ser reconhecidos, mas é 

imprescindível que o ambiente 

não se torne gregário demais, 

o que aumentará o risco de 

fissuras sociais que poderão 

prejudicar a manutenção 

de um ambiente saudável.

O indivíduo precisa 

ser reconhecido, ou melhor, 

que os outros o identifiquem 

e diferenciem-no dos demais. 

Ele constata que não consegue 

viver isolado e só, pois vive 

também em função dos outros, 

e por esse motivo busca 

incansavelmente uma vida social.

O ponto fundamental 

para que a escola consiga 

focalizar as diversidades é 

evidenciar uma postura de 

respeito e igualdade entre os 

indivíduos, ressaltando que 

estes estejam tratados com 

dignidade. Porém, não se pode 

trabalhar com fundamentos 

utópicos, já que as minorias 

que tenham condições de vida 

inferiores sofrerão a ação de 

preconceitos; o que se deve 

buscar é que as atitudes não 

assumam uma exclusão quanto 

ao acesso ao conhecimento. 

Não se pode obrigar ninguém 

a aceitar as crenças ou opções 

dos outros, mas é definitivo 

que estes recebam o mínimo 

de atenção, portanto suas 

diferenças não interferem de 

forma alguma na capacidade 

intelectual do indivíduo.

A escola é indispensável 

na formação da identidade do 

indivíduo diante do grupo, mas 

o importante é que este obtenha 

reconhecimento e consiga se 

destacar, evidenciando suas 

qualidades, e neste ponto o 

professor tem um papel notável 

para gerar condições de reflexão 

que contribuam para a formação 

da identidade do indivíduo.
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Este trabalho é uma 

pesquisa Bibliográfica e Web 

Gráfica que discute conceitos 

fundamentais das teorias de 

Wallon, Piaget e Vygotsky para 

a compreensão da dimensão 

afetiva e sua relevância no 

desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem e a 

relação interpessoal professor-

aluno. Também é discutido o 

conjunto afetividade em seus 

vários componentes (emoções, 

sentimentos e paixão), bem 

como o seu papel nos diferentes 

estágios de desenvolvimento. 

Foca o processo da afetividade 

como garantia de uma relação 

importante entre aluno e 

professor. A afetividade já foi 

bastante estudada e considerada 

como um dos fatores a ser 

desenvolvido nessa relação, 

pois é através das interações 

sociais que se constrói a 

aprendizagem. O professor pode 

ter uma postura de facilitador, 

estimulando o processo de 

aprendizagem ou bloquear o 

desenvolvimento desse sujeito 

em construção. Os sentimentos 

são elementos que constituem 

o ser humano, de forma que 

não podem ser negligenciados 

e sim desenvolvidos, pois fazem 

parte de suas habilidades 

e competências altamente 

valorizadas na atualidade. 

Nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (Brasil,  1997), 

consta que uma educação de 

qualidade deve desenvolver as 

capacidades interrelacionais, 

cognitivas, afetivas, éticas e 

estéticas, visando à construção 

do cidadão em todos os seus 

direitos e deveres. Verificou-se a 

necessidade de desenvolvimento 

de projetos escolares que 

contemplem o trabalho das 

emoções.

FÁTIMA DE JESUS SOARES VICENTE 
Graduada em Pedagogia pela UNINOVE-SP (1988) e pós-graduada em Psicopedagogia Institucional (2002) 
e Clinica (2015),  Formação em  Contadores de Histórias (2016). Professora de Eduacação Infantil e Ensino 
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A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE NO 
PROCESSO DO ENSINO-APRENDIZAGEM
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INTRODUÇÃO
O presente artigo trata 

da importância da afetividade 

no processo de ensino e 

aprendizagem como mediadora 

da práxis educativa no ensino 

superior, visto que o professor 

é um importante personagem 

na formação do cidadão. Hoje 

a escola está preocupada em 

preparar o aluno apenas para o 

mercado de trabalho, no entanto 

a educação afetiva deveria 

ser a primeira preocupação 

dos educadores, porque é um 

elemento que condiciona o 

comportamento, o caráter e a 

atividade cognitiva da criança. 

A escola é a continuação do lar, 

não pode se limitar a fornecer 

somente conhecimentos 

conceituais, mas contribuir 

para o desenvolvimento 

da personalidade de seus 

alunos em sua totalidade. 

As concepções teóricas 

sobre a afetividade e a prática 

docente, a afetividade na 

concepção de Piaget, Vygotsky 

e Wallon, teóricos que muito 

influenciaram na prática do 

afeto para o desenvolvimento 

do ser humano, relação entre 

cognição e afeto e a afetividade 

nas relações professor-

aluno no ensino superior. É 

importante que se verifique se, 

na prática existem condições 

necessárias de aprendizagem, 

atendimento apropriado para 

o desenvolvimento integral de 

potencialidades e habilidades 

na escolarização dos alunos e, 

principalmente, se a inclusão 

propicia essa aprendizagem. 

Ao abordar o tema 

pedagogia da afetividade no 

processo de ensino-aprendizagem, 

percebe-se a importância da 

afetividade na construção do 

indivíduo, e a compreensão dos 

educadores de que os alunos 

necessitam de um ambiente 

acolhedor e humanizado, 

principalmente aqueles que 

estão no início da escolarização, 

pois eles, nessa fase, fazem da 

escola uma extensão do lar. 

A escolha deste tema 

visa uma contribuição para 

fomentar maior discussão e 

interesse dos Pedagogos que 

compreendem a importância 

do mesmo e a necessidade 

de tratar a afetividade como 

princípio básico da formação 

do indivíduo. Segundo Piaget 

apud Rossini, (2001, p. 9) “parece 

existir um estreito paralelismo 

entre o desenvolvimento afetivo 

e o intelectual, com este último 

determinando as formas de 

cada etapa da afetividade”. 

Para Piaget (apud CUNHA, 2000) 

o desenvolvimento cognitivo 

resulta da interação entre 

a criança e as pessoas com 

quem ela mantém contatos 

regulares, no caso da escola, 

o aluno e os professores.

Partindo da hipótese 

de que o ser humano é um 

ser racional, mas dotado de 

desejos, expectativas, afetos e 

emoções, sentimentos esses 

que movem suas ações, do seu 

nascimento até a sua morte, 

percebe-se quais são os pontos 

de vista entre afetividade e a 

inteligência, o aprendizado e o 

desenvolvimento. O afeto e as 

emoções são partes fundamentais 

da nossa vida psíquica, e devem 

ser trabalhados em sua totalidade. 
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O aspecto afetivo e 

o aspecto cognitivo estão 

totalmente ligados e devem ser 

trabalhados em sala de aula 

pelo professor, criando-se um 

ambiente acolhedor, estimulando 

parcerias, cooperação e respeito 

às diversidades. As crianças 

devem aprender a controlar seus 

desejos e seus sentimentos a 

partir de uma educação moral 

que produza esse objetivo.

A afetividade entre 

professor e aluno contribuirá 

para que os alunos se sintam 

valorizados e pode favorecer 

o processo de ensino-

aprendizagem. Com afetividade 

se consegue a aproximação 

e o desenvolvimento de 

relacionamentos saudáveis entre 

os indivíduos. Sem afetividade 

tudo ficaria racional e frio demais 

e, por conseguinte, não haveria 

estímulo para um aproveitamento 

do tempo que os sujeitos da 

educação passam na escola. 

Portanto é necessário 

rever os conceitos e sempre 

tentar proporcionar ações 

pedagógicas que favoreçam 

a afetividade no trabalho do 

professor, além de identificar 

as dificuldades na relação 

professor e aluno, que envolvem 

a questão da afetividade com 

a aprendizagem, discutindo 

assim, a postura do professor 

diante de dificuldades no 

relacionamento com alunos. 

A LDB 9394/96 (BRASIL, 

1996) evidencia o conceito de 

educação como sendo além 

da educação formal, enquanto 

é na família e na escola que 

a criança construirá valores 

que serão absorvidos ao 

longo da vida, acumulando 

compreensão da dimensão 

afetiva e de sua relevância no 

desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem. Através 

da discussão desses conceitos 

é possível conseguir trazer 

a família para a escola. Esse 

processo de integração do 

organismo com o meio, dos 

conjuntos funcionais e das 

concepções de afetividade 

(emoções, sentimentos, paixão) 

e da evolução do papel da 

afetividade nos diferentes 

estágios de desenvolvimento 

que podem indicar possíveis 

direções. O que se considera 

essencial para levar em 

conta quando se empreende 

um processo de ensino- 

aprendizagem mais produtivo 

e mais satisfatório, tanto para 

o professor como para o aluno.

O processo ensino-

aprendizagem é o recurso 

fundamental do professor: 

sua compreensão, e o papel 

da afetividade nesse processo, 

é um elemento importante 

para aumentar a sua eficácia, 

bem como para a elaboração 

de programas de formação 

de professores. A escola é 

um meio fundamental para o 

desenvolvimento do professor e 

do aluno, ao dar oportunidades 

de participação em diferentes 

grupos, professor e aluno são 

afetados um pelo outro e, 

consequentemente surge a 

necessidade de compreensão 

e prática da afetividade. 
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CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE 
AFETIVIDADE

Afetividade e prática docente

Um professor afetivo 

faz toda a diferença na sala de 

aula, em todas as modalidades 

de ensino, motiva o aluno e 

ajuda na construção do seu 

conhecimento. O professor 

é o mediador e o facilitador 

enquanto que o aluno é o 

sujeito interativo e ativo no 

seu processo de crescimento 

e desenvolvimento. O afeto é 

uma das energias que movem as 

ações dos seres humanos. Sem 

afeto não haveria, na maioria dos 

casos, a motivação e a interação 

entre os sujeitos, além do que, 

incorreria na dificuldade do 

desenvolvimento da inteligência.

As interações sociais 

entre alunos e professores 

no contexto escolar passam a 

ser entendidas como condição 

necessária para a produção 

de conhecimentos por parte 

dos alunos, particularmente 

aquelas que permitem o 

diálogo, a cooperação e troca 

de informações mútuas, o 

confronto de pontos de vista 

divergentes e que implicam na 

divisão de tarefas onde cada 

um tem uma responsabilidade 

que, somadas, resultarão no 

alcance de um objeto comum. 

Cabe, portanto, ao professor 

não somente permitir que 

elas ocorram, como também 

promovê-las no cotidiano 

das salas de aula. (VYGOTSKY 

apud REGO, 1995, p.110).

A afetividade, segundo 

Almeida (1999), constitui 

um domínio tão importante 

quanto à inteligência para o 

desenvolvimento humano. 

Ela não é sentimento nem 

paixão, muito menos emoção. 

Ela é um termo mais amplo e 

incorpora estes três últimos. 

Embora parecidos, estes 

termos são bem diferentes.

A relação eu e o outro 

pode ser muito conflituosa, 

“quando não há aceitação do 

outro como legítimo outro 

na convivência”. (Maturana, 

2008, p.84). É necessário 

estar preparado para lidar 

com conflitos e desafios 

diários, tanto em situações 

emocionais e afetivas, quanto 

nas situações de intelectualidade, 

com respeito e dedicação.  

Para Paulo Freire, 

(1996, p. 142): O desrespeito 

à educação, aos educandos, 

aos educadores e educadoras, 

corrói ou deteriora em nós, 

de um lado a sensibilidade 

ou a abertura do bem querer 

que da prática educativa, de 

outro, a alegria necessária 

ao fazer docente. É digna de 

nota a capacidade que tem 

a experiência pedagógica 

para despertar, estimular e 

desenvolver em nós o gosto 

de querer bem, o gosto de 

alegria sem a qual a prática 

educativa perde o sentido. 

Segundo Freire (1996), a 

prática docente não se apresenta 

como uma simples tarefa de 

transmissão de conhecimento. 

A educação consciente propõe 

a construção de laços afetivos.  

A relação pedagógica, ainda que 

focada na dimensão cognitiva, 

precisa valorizar os vínculos 
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afetivos nela presentes. Uma 

das ações mais complexas e 

que envolve muitos aspectos do 

desenvolvimento humano, é o 

processo de ensino e aprendizagem. 

O desenvolvimento da 

identidade e da autonomia está 

intimamente relacionado com 

os processos de socialização. 

Nas interações sociais se dá a 

ampliação dos laços afetivos que 

as crianças podem estabelecer 

com as outras crianças e com 

os adultos, contribuindo para 

que o reconhecimento do 

outro e a constatação das 

diferenças entre as pessoas 

sejam valorizadas e aproveitadas 

para o enriquecimento de si 

próprias. (RCNEI, 1998, p.11)

É sempre importante 

que o professor mantenha a 

sua postura de autoridade e 

profissionalismo, porém percebe-

se, que a relação afetiva entre 

professor e aluno contribui 

para aperfeiçoar o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Ao mesmo tempo em que 

a afetividade é elemento 

fundamental para criar um 

ambiente de convivência mais 

humana, se faz necessária 

a aplicação de uma postura 

equilibrada para que assim, 

a afetividade não venha 

atrapalhar esse processo de 

desenvolvimento do aluno e 

tampouco a atuação do professor.

Encontramos nos 

parâmetros Curriculares Nacionais 

da Educação Fundamental I: 

“O estabelecimento 

de condições adequadas 

para a interação não pode 

estar pautado somente em 

questões cognitivas. Os aspectos 

emocionais e afetivos são tão 

relevantes quanto os cognitivos, 

principalmente para os alunos 

prejudicados por fracassos 

escolares ou que não estejam 

interessados no que a escola 

pode oferecer. A afetividade, o 

grau de aceitação ou rejeição, 

a competitividade e o ritmo 

de produção estabelecidos 

em um grupo interferem 

diretamente na produção do 

trabalho. A participação de um 

aluno muitas vezes varia em 

função do grupo em que está 

inserido.” (BRASIL, 1997, p. 61).

Entender os vínculos 

afetivos, que são de fundamental 

importância para o procedimento 

na relação professor-aluno e 

que estes contribuem para a 

prática docente durante toda a 

vida do indivíduo, implica numa 

formação mais cuidadosa da 

forma como será o tratamento 

da relação professor-aluno. 

Os profissionais que 

atuam na escola devem integrar 

às suas concepções teóricas 

e metodologias de ensino, 

os conhecimentos sobre a 

afetividade na educação. Dessa 

maneira, as ações pedagógicas 

poderão ser preventivas ou 

especialmente para o professor 

que estará comprometido com 

o autoconhecimento enquanto 

“sujeito” e “mediador” do 

conhecimento, sua postura 

terá maior probabilidade de 

influir na boa convivência 

e nos bons resultados de 

aprendizagem dos alunos.
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AFETIVIDADE NA CONCEPÇÃO DE WALLON
Na concepção de 

Wallon (apud ALMEIDA, 1999), 

a afetividade exerce um papel 

imprescindível no processo 

de desenvolvimento da 

personalidade, e este, por sua 

vez, constitui-se sob alternância 

dos domínios funcionais. A 

afetividade, na concepção 

de Henri Wallon (1879-1962), 

parte do pressuposto de que 

é preciso estudar a formação 

do ser humano a partir das 

emoções, buscando compreendê-

lo do ponto de vista do ato 

motor, da afetividade e da 

inteligência, assim como do 

ponto de vista das relações 

com o meio. Para Galvão (2003):

A afetividade, na concepção 

de Henri Wallon (1879-1962), 

parte do pressuposto de que é 

preciso estudar a formação do 

ser humano a partir das emoções, 

buscando compreendê-lo do 

ponto de vista do ato motor, 

da afetividade e da inteligência, 

assim como do ponto de vista 

das relações com o meio. Ele 

concentra suas investigações 

nos primeiros anos de vida, 

período em que, segundo 

ele, é possível compreender a 

formação das funções psíquicas, 

que na fase adulta se tornam 

mais difíceis de compreender, 

uma vez que tais funções 

já aparecem integradas a 

funções do desenvolvimento 

tardio (GALVÃO, 2003).

Na visão de Wallon 

(1968), a afetividade tem uma 

concepção mais ampla que 

engloba um componente 

orgânico, corporal, motor, plástico 

(emoção), um componente 

cognitivo, representacional 

(sentimentos) e um componente 

expressivo (comunicação), 

os quais dão sustentação 

às ações dos indivíduos. 

Piaget e Wallon dividem 

o desenvolvimento em etapas. 

Para Wallon, as etapas são cinco: 

impulsivo emocional; sensório-

motor e projetivo; personalismo; 

categorial; e puberdade e 

adolescência. A afetividade 

e a inteligência se alternam. 

No início da vida a função que 

predomina é a afetividade. O 

bebê a usa para se expressar 

e interagir com as pessoas. 

As pessoas reagem a essas 

manifestações e intermedeiam 

a relação dele com o meio. 

Já na etapa sensório-

motora e projetiva, a inteligência 

prepondera. É o momento 

em que a criança começa 

a andar, falar e manipular 

objetos e está voltada para 

o conhecimento. Nenhuma 

dessas funções desaparece 

completamente durante as fases.

Wallon é o pesquisador 

que trabalha a ideia na qual o 

processo de evolução precisa 

da capacidade biológica 

do sujeito tanto quanto do 

meio em que vive. O ser em 

desenvolvimento nasce com um 

equipamento orgânico que não 

é suficiente sozinho, para que se 

desenvolva completamente. É 

o meio, a sociedade, o convívio 

que vai permitir que essas 

potencialidades se desenvolvam.
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AFETIVIDADE NA CONCEPÇÃO DE 
VYGOTSKY

Quando pensamos 

na visão de Vygotsky, logo 

percebemos a importância 

que esse pesquisador dá à 

afetividade como meio de 

desenvolvimento das reações 

e comportamentos do aluno 

em relação ao aprendizado: 

“queremos atingir uma melhor 

memorização por parte dos alunos 

ou um trabalho melhor sucedido 

do pensamento, seja como for, 

devemos nos preocupar com 

que tanto outra atividade seja 

estimulada emocionalmente” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 143).

[...] De igual modo, 

quem separa o pensamento 

do afeto nega de antemão 

a possibilidade de estudar a 

influência inversa do pensamento 

no plano afetivo, volitivo da vida 

psíquica, porque uma análise 

determinista desta última inclui 

tanto atribuir ao pensamento 

um poder mágico capaz de fazer 

depender o comportamento 

humano única e exclusivamente 

de um sistema interno do 

indivíduo, como transformar o 

pensamento em um apêndice 

inútil do comportamento [...] 

(VYGOTSKY, 1993, P. 25 APUD 

REGO, OLIVEIRA, 2003, P.18).

Vygotsky (1991) defende 

que as relações sociais são a base 

para o desenvolvimento humano. 

AFETIVIDADE NA CONCEPÇÃO DE PIAGET
Para Piaget, a criança vai, 

pouco a pouco, se desprendendo 

da fase do egocentrismo e 

começa a perceber a importância 

das relações com os outros 

e com o meio onde existe. 

Segundo a teoria de Piaget, o 

desenvolvimento intelectual é 

formado por dois componentes: 

cognitivo e afetivo. Ambos se 

desenvolvem paralelamente 

e são fundamentalmente 

importantes para o pleno 

desenvolvimento afetivo e 

cognitivo de cada indivíduo.

“O homem é um ser 

essencialmente social, impossível, 

portanto, de ser pensado fora 

do contexto da sociedade em 

que nasce e vive. Em outras 

palavras, o homem não social, 

o homem considerado como 

uma molécula isolada do resto 

de seus semelhantes, o homem 

visto como independente das 

influências dos diversos grupos 

que frequenta, o homem visto 

como imune aos legados da 

história e da tradição, este homem 

simplesmente não existe.” (PIAGET 

apud LA TAILLE, 2003, p. 11).

Para Piaget, o 

desenvolvimento cognitivo 

resulta da interação entre 

criança e as pessoas com quem 

ela mantém contatos regulares, 

no caso da escola, o aluno e 

os professores. As construções 

realizadas pelo sujeito são o 

centro da atenção, ou seja, 

essas construções passam 

a ser possíveis através da 

interação do aluno com o seu 

meio. Modificando o papel do 

professor, esse passa a ser um 
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facilitador, enquanto o aluno 

assume a posse das ideias.

[...] Na medida em que a 

cooperação entre os indivíduos 

coordena os pontos de vista 

em uma reciprocidade que 

assegura tanto a autonomia 

como a coesão, e na medida 

em que, paralelamente, o 

agrupamento das operações 

intelectuais situa os diversos 

pontos de vista intuitivos 

em um conjunto reversível, 

desprovido de contradições, a 

afetividade, entre os setes e os 

dozes anos, caracteriza-se pela 

aparição de novos sentimentos 

morais e, sobretudo, por uma 

organização da vontade, que 

leva a uma melhor integração 

do eu e a uma regulação da vida 

afetiva. (PIAGET, 2002, p.53).

Portanto, conforme a 

criança se desenvolve e se percebe 

como pessoa única, composta 

de seus próprios sentimentos, 

desejos e paixões, o processo 

de aprendizagem se torna 

específico, pois ela descobre 

que os pensamentos, outrora 

intuitivos agora são relacionados 

com o meio em que vive e com 

a escolarização, a inteligência 

se torna prática dando uma 

significação correta à realidade.

ASPECTOS RELACIONAIS DA AFETIVIDADE 
Afetividade na 

relação Professor-Aluno

O professor precisa 

se conscientizar sobre a 

necessidade de ser empático 

com o aluno para que vínculos 

afetivos sejam construídos, 

tendo como base as boas 

relações humanas. Precisa haver 

interação entre os sujeitos, 

tanto professor, quanto aluno, 

devem se preocupar com os 

conteúdos, mas devem ter 

preocupação ainda maior com o 

aprendizado que será facilitado 

pela intervenção afetiva, ou 

seja, tendo o prazer tanto no 

ensino quanto na aprendizagem. 

O ideal é que a pessoa 

seja apaixonada pelo que faz, 

no caso, tanto o professor, 

quanto o aluno, devem estar 

satisfeitos com o trabalho 

proposto. Já o contrário disso 

seria um trabalho  imposto, por 

exemplo, pelo professor e o 

aluno se sentirem obrigados a 

participar sem ter interesse no 

resultado desse trabalho. Um 

bom relacionamento pautado 

no respeito e no carinho 

favorece a mediação entre 

conhecimento e afetividade.

O professor não 

tem obrigação de deter o 

conhecimento completo sobre 

toda a matéria ou sobre todo 

o conteúdo e metodologia 

que precisa ser transmitida, 

mas precisa, com certeza, se 

apropriar de toda afetividade, 

tratando o aluno como um 

ser que também necessita 

de motivação, ou seja, por 

meio do elogio, por meio da 

recompensa, pela demonstração 

de afeto e admiração pela 

conclusão de alguma atividade. 

A postura a ser assumida 

pelo professor em sala de aula 

deve ser a de um observador, 

um intérprete perspicaz capaz 

de identificar os entraves que 

se estabelecem entre o par 

professor- aluno, para melhor 

saber lidar com a teia das relações 

que se criam na apropriação do 
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conhecimento. Almeida (1999).

E ainda: 

A evolução do ser humano 

parte da sociabilidade sincrética 

para uma individualização 

psicológica. Nesse período, 

as relações familiares e 

com o meio em que este 

indivíduo convive exercem um 

importante papel para a sua 

formação (ALMEIDA, 1999).

Portanto, um dos fatores 

mais importantes para uma 

boa representação da relação 

professor-aluno na sala de 

aula é um professor afetivo, 

pois faz muita diferença na 

vida e no processo de ensino-

aprendizagem. Causando uma 

sensação de bem-estar na 

relação de ambos, o trabalho 

do professor será gratificante 

e o aluno se sentirá motivado 

para absorver do ensino, 

o que há de melhor, uma 

aprendizagem significativa.

Essa pesquisa é, 

portanto, muito significativa 

e relevante, uma vez que se 

percebe a importância e a 

exigência das relações afetivas 

e da inteligência emocional no 

processo educacional. Não é 

possível e nem viável que o 

aluno se sinta constrangido, 

não podendo contribuir com 

o seu próprio aprendizado, 

questionando e investigando 

possibilidades junto com 

seu professor, na verdade, 

diante de um professor que 

o trate de maneira oposta à 

afetividade, fazendo com que 

ele se sinta insignificante, diante 

do mestre que tudo sabe. 

Afetividade nas relações 

de Ensino Aprendizagem

Freire (1997) ressalta a 

importância da afetividade na 

construção do conhecimento. 

Ele diz que devemos evitar o 

medo dos nossos sentimentos, 

de nossas emoções, de nossos 

desejos e o medo de que esses 

coloquem a perder nossa 

cientificidade; diz ainda que, 

o que sabemos, sabemos com 

o corpo inteiro, com a mente, 

com os sentimentos, com a 

intuição e com as emoções. A 

afetividade constitui um fator 

muito importante no processo 

de desenvolvimento humano, 

e é na relação com o outro, 

por meio desse outro, que o 

indivíduo poderá se delimitar 

como pessoa e manter o processo 

em permanente construção.

O processo ensino-

aprendizagem, do ponto de 

vista de Relvas (2007), está 

associado à construção de 

pontes entre a objetividade e a 

subjetividade, entre o ser que 

aprende e o ser que ensina. 

Wallon complementa dizendo: 

quando não são satisfeitas 

as necessidades afetivas, 

estas resultam em barreiras 

para o processo ensino-

aprendizagem e, portanto, para 

o desenvolvimento, tanto do 

aluno como do professor e que 

esses conflitos são essenciais 

ao desenvolvimento da 

personalidade. (WALLON, 1995).

Precisamos ensinar 

muito mais que o currículo, é 

necessário que neste processo 

de ensino-aprendizagem, se 

ensine a empatia, amor ao 

próximo e isso só se consegue 

ensinar por meio de um 

relacionamento baseado 

na afetividade. O professor 

deve ser mais que apenas um 

orientador de conteúdos, ele 

deve interagir com o aluno 

num processo de troca de 

ideias e experiências que 

gerará uma relação afetuosa.
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AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES ESCOLA-
FAMÍLIA

A família é o primeiro 

meio social vivido por nós. Ela 

precisa estar firmada em uma 

boa relação de afetividade 

com o fim de proporcionar um 

desenvolvimento saudável para 

todos os integrantes da mesma, 

justamente para que possa 

interagir em outras relações sociais.

A escola trata do 

objetivo da construção do 

sujeito ativo, com pensamento 

critico e desafiador do próprio 

conhecimento. Deve projetar 

o caminho para o recebimento 

de novos conhecimentos, 

além de exercer o seu papel 

social de integração e respeito, 

demonstrando atenção e 

carinho aos alunos, trabalhando 

em conjunto com a família.

A família é, 

imprescindivelmente, a 

responsável pela educação 

dos filhos e indiscutivelmente 

essencial. É uma responsabilidade 

extremamente exigente. É triste 

quando os pais, por exemplo, 

se envolvem de maneira 

tão ávida em seus próprios 

interesses, mesmo que com 

boas intenções, mas com um 

resultado insatisfatório. Pais que 

trabalham demais e não têm 

tempo para dar atenção aos 

filhos, seguem por um caminho 

de afastamento entre eles, o que 

não é um resultado vantajoso 

para nenhum dos familiares.

É muito significativa 

a importância da relação 

família-escola, com o intuito de 

proporcionar uma aprendizagem 

significativa na educação do 

aluno. Deve-se prestar atenção 

nas formas de participação da 

família na escola e quais são os 

pontos positivos e negativos da 

influência da participação da 

família na aprendizagem do aluno, 

Segundo Marturano 

(1998), a influência do ambiente 

familiar no aprendizado escolar é 

amplamente reconhecida. Porém, 

não se deve atribuir a ela toda a 

carga de responsabilidade pelo 

desempenho escolar do aluno. 

As características da criança 

e a escola também influem.

A LDB 9394/96 (BRASIL, 

1996) demonstra o conceito de 

educação como sendo além 

da educação formal, pois, é na 

família que a criança construirá 

valores que serão incorporados 

ao longo da vida. É na família que 

ocorre o primeiro processo de 

socialização que lhe permitirá 

traçar caminhos futuros. 

Se conseguirmos 

trazer a família para a escola, 

conseguiremos ampliar as 

ideias da criança e ainda 

permitiremos conhecer a 

sua cultura pessoal para que 

a escola possa valorizá-la. 

Portanto precisamos estreitar 

os laços entre a escola e 

aqueles que dela participam 

direta ou indiretamente. A 

família necessita, portanto, de 

participação total no processo de 

aprendizagem, tanto no processo 

escolar, quanto dentro de casa. 

O documento que 

estabelece as normativas 

para o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), título 

II, auxilia na compreensão de 

que a família é fundamental 
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no desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno 

priorizando os direitos da 

criança e os deveres da família: 

“Art. 3º A criança e o 

adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo 

da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-

lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de 

liberdade e de dignidade.”

Para um bom 

relacionamento do homem com 

o mundo, é indispensável que 

haja afetividade nas relações 

humanas, que não são fáceis 

de empreender, mas são 

elementos fundamentais na 

vida dos indivíduos. Por isso 

precisamos do envolvimento 

da família e da escola, porque 

no espaço familiar a criança 

receberá amor e afeto e, na 

escola haverá o procedimento 

lúdico, e através do lúdico 

podemos ensinar com afeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A afetividade possui 

grande importância no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Com um bom relacionamento, 

liberdade e confiança que se 

produz uma aprendizagem 

com resultados totalmente 

positivos. O papel do professor 

não é apenas planejar, ensinar 

e avaliar, mas formar e educar, 

inserindo na sociedade cidadãos 

conscientes. Os indivíduos, 

tanto aluno, quanto professor, 

em geral, são geneticamente 

sociais, ou seja, precisam de 

afeto para sua sobrevivência. 

Alguns professores parecem 

esquecer esse fato e não têm 

clareza sobre a missão que 

possuem, no caso, que além de 

transmitir conhecimento, lidam 

com os aspectos cognitivos do 

desenvolvimento do ser humano. 

Com afetividade 

no processo de ensino-

aprendizagem, a aquisição 

de conhecimento é facilitada 

e o aluno se desenvolve num 

processo contínuo. Para fazer a 

diferença, um professor precisa 

conhecer e entender o que é 

afetividade, para que serve, 

como funciona, conseguindo 

assim, desenvolver as necessárias 

relações afetivas dentro da 

sala de aula, mantendo, ao 

mesmo tempo, sua postura 

de profissional dedicado.

A especialização 

em Psicopedagogia Clínica 

contribuiu para me apropriar 

das teorias estudadas e 

perceber a importância dos 

vínculos afetivos no processo 

de ensino- aprendizagem. 

Considero que a afetividade 

é um fator fundamental para 

que o professor estabeleça 

sua prática com qualidade 

e, ao envolver o aluno com 

afetividade no processo de 

aprendizagem, haverá equilíbrio 

entre os conteúdos e a qualidade 

das relações em sala de aula.
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Este artigo tem como 

proposta mostrar a maneira 

estereotipada como os povos 

indígenas são retratados nas 

escolas de todo o país, suas 

realidades na contemporaneidade 

e a importância do trabalho 

sobre suas culturas no contexto 

educacional. Pretendeu-se como 

isso, incentivar a iniciativa na 

busca de novas abordagens 

sobre o tema, reafirmando a 

necessidade de se apreender 

novos conceitos nesse processo 

de aprendizagem desde a 

Educação Infantil. O artigo 

ressalta, ainda, a importância 

de se promover um trabalho 

que contemple todos os campos 

de experiências pertinentes a 

esse segmento da Educação 

Básica por meio de um processo 

dialógico de desconstrução 

de preconceitos comuns a 

esses povos, e de preservação 

e valorização da pluralidade 

cultural existente no Brasil. 
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INTRODUÇÃO
O desconhecimento 

sobre as populações indígenas 

no Brasil é mais comum do 

que se imagina e, um dos 

prováveis motivos pode estar 

principalmente nas imagens dos 

livros didáticos de História que 

tendeu a mostrar o indígena 

associado à antropofagia, 

à guerra, à condição de 

selvagem e à ideia de um ser 

tecnologicamente inferior 

e que deve ser civilizado.

Em boa parte dessas 

imagens os indígenas são vistos 

como seres invisíveis, que habitam 

os livros didáticos. Retratados 

como coadjuvantes de uma 

história da qual também foram 

protagonistas, são apresentados 

sem qualquer informação sobre 

sua realidade antes da chegada 

dos europeus. Ficam vinculados 

ao momento da colonização, 

impossibilitando o relato de suas 

experiências contemporâneas. 

Tal apresentação 

ocorre em uma combinação 

de estereótipos, reforçando 

a percepção onde o termo 

“índio” – criado pelo europeu – 

homogeneizou uma variedade 

de grupos sem qualquer 

identificação entre si. Uma 

“classificação” genérica sem 

identidade étnica, com suas 

línguas, em seus diferentes 

espaços, em suas formas sociais 

de organização e cultura. Utilizar 

o termo no singular cria uma 

realidade inexistente, como se 

eles fossem um único grupo, 

uma única cultura. Realizada 

nas escolas durante muito 

tempo, tal abordagem estava 

voltada para a história europeia, 

desprezando as sociedades 

africanas e sul-americanas 

que apresentam uma íntima 

relação com a história do Brasil. 

Há inúmeras diferenças 

e singularidades entre os povos 

indígenas que não podem ser 

ignoradas. Lembrar-se desse 

grande detalhe é um bom 

começo para se compreender 

as causas do desconhecimento 

e a comunidade escolar é um 

espaço em que essas ideias 

podem ser construídas e 

debatidas.  Deste modo, o 

objetivo principal deste artigo 

é mostrar a importância que a 

escola, desde a Educação Infantil, 

tem em estar constantemente 

em contato com as tradições do 

país, e a necessidade de inserir 

no currículo escolar elementos 

das culturas indígenas que 

suscitem abordagens inovadoras 

com relação ao tema por meio 

de um processo de ensino 

e aprendizagem baseada 

no respeito e na valorização 

das diferentes culturas. 

Pensando nas crianças 

da Educação Infantil, como 

selecionar conteúdos que sejam 

significativos e provoquem 

o conhecimento delas com 

relação a estas culturas tão 

ricas, próximas e desconhecidas? 

Como promover um ambiente 

que provoque essa curiosidade 

e o interesse delas?  Como 

oportunizar ações que envolvam 

todas as experiências pertinentes 

à Educação Infantil estimulando 

outros modos de ver o mundo?
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OS POVOS INDÍGENAS NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 Ao contrário da 

percepção do senso comum 

de que o território que veio a 

se constituir no Brasil era um 

imenso vazio demográfico 

quando da chegada dos 

europeus, estima-se que a 

população indígena brasileira 

variava entre 1,5 milhão e cinco 

milhões de habitantes antes 

da chegada desses ao Brasil, 

demonstrando uma forte 

presença dos povos indígenas. 

Dados mais recentes 

do Censo de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indicam que 

existem hoje, mais de 230 povos 

indígenas vivendo no Brasil. 

Com uma população de quase 

novecentas mil pessoas e 180 

diferentes línguas, possuem 

características socioculturais 

diversificadas, assim como 

histórias muito particulares. 

No Estado de São Paulo, 

são 30 as terras indígenas 

que já contam com algum 

tipo de reconhecimento por 

parte do governo. Esses povos 

contribuem com a conservação 

da diversidade biológica e cultural 

do bioma, apesar dos desafios 

que enfrentam em promover 

a gestão ambiental e territorial 

em suas terras, que na maior 

parte das vezes não oferecem 

as condições ambientais 

e ecológicas ideais para a 

reprodução física e cultural.  

Localizadas na região 

de maior desenvolvimento 

econômico do País, as terras 

indígenas em São Paulo estão 

sujeitas a uma grande diversidade 

de pressões e ameaças advindas 

de empreendimentos de 

infraestrutura e interesses 

minerários, colocando-as em 

situação de vulnerabilidade.

De acordo com os dados 

indicados no livro “Índios na 

cidade de São Paulo” elaborado 

pela comissão Pró-índio de 

São Paulo, a maior parte dos 

indígenas residentes na região 

metropolitana é migrante do 

Nordeste em decorrência 

da perda de seus territórios, 

conflitos com posseiros, 

escassez de terras e falta 

de trabalho. Vivem também 

aqui de forma precária, sem 

acesso a moradia digna, falta 

de assistência à saúde e a 

educação de qualidade, além 

de enfrentarem problemas 

específicos, como a invisibilidade 

perante a sociedade em geral, 

a desconsideração do poder 

público, o questionamento de 

suas identidades étnicas, a falta 

de um espaço coletivo para suas 

manifestações culturais e o forte 

preconceito e discriminação.

A existência de índios 

nas cidades decorre de duas 

razões principais: do movimento 

de migração das terras de 

origem para as cidades ou 

do crescimento das cidades 

que acabam alcançando as 

terras indígenas que passam 

a integrar a área urbana.

A ideia usual que a 

maior parte da população 

indígena vive em áreas rurais 

remotas não corresponde à 

realidade.  Ainda segundo o 

IBGE, no Estado de São Paulo, 
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os dados do censo apontam 

uma população indígena de 

37.915 índios vivendo em 

cidades o que representa 91% da 

população indígena do estado.

 Embora dados tenham 

registrado uma redução em sua 

população indígena, o município 

de São Paulo é o quarto do 

País que apresenta o maior 

número de indígenas entre 

seus habitantes cuja presença 

é facilmente verificada nas 

aldeias e periferias da cidade.

A identidade de um 

grupo não se define nas 

características físicas, mas, 

sobretudo, em referências 

culturais. Indígenas podem 

viver em cidades, junto a não 

indígenas, e estabelecer contatos 

com eles, mas os conhecimentos 

adquiridos vão ser filtrados 

por suas culturas. Enquanto os 

indígenas conseguirem manter 

seus sentidos e valores e se 

identificarem como tais, não 

vão deixar de serem indígenas.

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A inserção da educação 

infantil na educação básica é 

o reconhecimento de que a 

educação começa nos primeiros 

anos de vida. Com uma nova 

concepção de criança criadora, 

capaz de estabelecer múltiplas 

relações, sujeito de direitos, um 

ser sócio histórico, produtor de 

cultura e nela inserido, a LDB 

9.394/96 - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 

1996 - evidenciou a importância 

da Educação Infantil, que passou 

a ser considerada como primeira 

etapa da Educação Básica. 

A Educação Infantil 

constitui-se em uma etapa 

fundamental do processo 

educativo e deve considerar, 

principalmente, as características 

do contexto e da ação 

protagonista dos envolvidos 

por meio de uma relação 

dialógica horizontal, valorizando 

suas ações e pensamentos. 

Ou seja, reconhecer a sua 

cultura de infância expressa 

por meio de suas falas, 

costumes, atitudes e produções.

A curiosidade e observação 

são características das crianças 

desde muito cedo. Por meio 

delas e de questionamentos, 

buscam entender e compreender 

o mundo que as cerca, tanto 

físico como social. Num 

mundo repleto de elementos, 

experimentam ações para 

entender o “como” e o “porquê” 

das coisas e dos fenômenos 

da natureza e da sociedade 

em que vivem. Absorvem uma 

variedade de informações 

apreendidas por meio de 

suas interações cotidianas 

com diferentes parceiros.

Para melhor conhecer 

e ajudar as crianças nessa 

construção é importante 

que o professor escute o que 

elas têm a dizer e procure 

entender os significados 

do que elas constroem, as 

relações que estabelecem, as 

comparações que fazem. Ele 

deixa de ser o informante dos 

conhecimentos científicos, um 

transmissor de conteúdos e 

passa a ser um investigador do 
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que elas pensam, a partir da 

interpretação de suas hipóteses.

Na Educação Infantil, 

é condição fundamental criar 

um espaço onde as crianças 

possam falar, descrever, narrar, 

explicar seus conhecimentos 

estabelecidos para depois 

demostrarem a construção e 

ampliação de novos saberes. 

Nesse conjunto, o 

trabalho com todos os campos 

de experiências pertinentes à 

Educação Infantil apresenta-se 

como estratégia importante, 

pois é nesse momento que 

as crianças conseguem 

expressar suas emoções e 

personalidade. É importante 

pensar em atividades que 

não priorizem somente a fala 

propriamente dita, mas também 

que promovam juntamente 

o movimento, a dança, a 

dramatização, a brincadeira, 

a fotografia, entre outras.

Os educadores devem 

exercer o papel de mediadores 

nas interações, relações e 

práticas cotidianas que essa 

criança vivencia, a fim de 

subsidiar na construção de 

sua identidade e autonomia. 

Devem contribuir para que 

os elementos desta cultura 

tão significativa não sejam 

anulados ao longo da história, 

preservando sua identidade e 

possibilitando que a criança 

conheça e compartilhe, de forma 

curiosa e lúdica, este universo 

que os rodeia, despertando-

lhes o interesse pelo tema.

É por meio da mediação 

que a criança se apropria dos 

modos de comportamento e 

da cultura, representativos da 

história da humanidade. Na 

interação com as situações e 

com mediadores experientes 

em que as façam refletir, as 

crianças vão re-significando 

suas hipóteses e se apropriando 

do conhecimento científico.

A proposição da educação 

como um ato dialógico por Paulo 

Freire e da linguagem como 

principal elemento mediador 

no processo educacional por 

Vygotsky, traz como ponto comum 

a centralidade do diálogo na 

ação pedagógica.  Um processo 

em que ambos se preocuparam 

com a forma como os sujeitos 

são formados, constituídos e, 

ao mesmo tempo, constituem 

a cultura, o conhecimento, 

a sociedade em geral. 

Reconhecendo que 

essas crianças são sujeitos a 

partir da interação com seu 

meio e que essa ação deve 

ser estimulada nos espaços 

destinados à educação infantil, é 

importante desenvolvermos nas 

escolas propostas pedagógicas 

por meio de um trabalho de 

observação e valorização da 

diversidade étnico-racial no 

país, ressaltando as culturas 

indígenas em meio a nós e suas 

contribuições na formação 

da sociedade brasileira.

Nesse sentido, os espaços 

destinados à Educação Infantil 

são importantes ambientes onde 

as crianças podem elaborar 

ideias acerca do mundo. Ao 

aprender a ler o mundo com 

os instrumentos que a unidade 

de educação infantil pode lhe 

proporcionar, a criança poderá 

desenvolver sua capacidade 

de observar regularidades e 

permanências, formular noções 

de espaço e tempo e fazer 

aproximações em torno da ideia 

da causalidade e transformação.

Caberá ao professor 
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criar condições para que ela se 

aproprie de noções históricas 

e cientificamente elaboradas 

não como verdades absolutas 

e inquestionáveis, mas como 

construções dinâmicas e 

provisórias, marcadas pelos 

valores e práticas de cada época.

O TRABALHO COM AS CULTURAS 
INDÍGENAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

As culturas indígenas 

sempre estiveram presentes 

na história do Brasil. Preservá-

las é respeitar e manter viva 

parte da história de todos 

os brasileiros. Além disso, 

as influências indígenas 

estão no nosso dia-a-dia por 

intermédio das palavras, 

artefatos, alimentação, histórias, 

crenças, brincadeiras, etc. 

Promover o conhecimento 

do processo de construção de uma 

nação desde a Educação Infantil 

é sempre muito gratificante para 

a toda a comunidade escolar. 

Ações como essa oferecem 

a oportunidade às crianças 

de olharem o passado, bem 

como o presente, em busca de 

conhecimento e discernimento 

sobre a história do país.

É importante que a 

criança tenha conhecimento 

acerca da formação de seu 

povo e melhor compreensão 

sobre as atitudes tomadas pelos 

povos indígenas no decorrer 

da história do Brasil, e o que 

essas mudanças significaram 

na vida desses povos. 

Considerando a 

importância que a escola tem 

em estar constantemente em 

contato com as tradições do 

país, eis a necessidade de inserir 

no currículo escolar elementos 

das culturas indígenas que 

suscitem abordagens inovadoras 

com relação ao tema por meio 

de um processo de ensino 

e aprendizagem baseada 

no respeito e na valorização 

das diferentes culturas.

Durante minha prática 

na Educação Infantil, as rodas 

de conversas sobre as culturas 

indígenas com crianças 

revelaram-me, de um modo 

geral, colocações fortemente 

ligadas à imagem do indígena 

do período colonial, tais como: 

“o índio vive na floresta e anda 

pelado; o índio pinta a cara e 

tem penas na cabeça; o índio 

usa brinco e colar; o índio 

não sabe falar”, entre outras.

Mediante tal fato e 

perante a atual conjuntura 

acerca realidade dos povos 

indígenas no país e no mundo, 

torna-se necessário revermos 

as atividades ainda adotadas 

por alguns professores para 

tratar de um tema tão rico. 

Como por exemplo, desenvolver 

o tema somente no mês de 

abril com pinturas no rosto e 

cocares para se “comemorar” 

o Dia do Índio, reforçando a 

imagem estereotipada do índio 

seminu vivendo na floresta, 

feliz inocente e contente, sem 

problemas e sem influências 

de outros povos e culturas, 

congelados no tempo e no espaço. 

Como povos que não tem sua 

diversidade cultural, chamados 

genericamente de “índios”. 

Ou seja, o que comumente 

presenciamos na rotina de uma 



368 OUTUBRO | 2017

escola de Educação Infantil são 

atividades muito parecidas com 

as que presenciamos a 30, 40, 

50 anos atrás, perpetuando 

preconceitos e estereótipos 

onde nada se ensinava sobre as 

culturas indígenas, suas heranças 

e influências do nosso dia-a-

dia. Livros didáticos capazes de 

fazer aparecer e desaparecer 

os índios na historia do Brasil. 

Imagens que jogam os índios 

no passado e despreparam as 

crianças a entenderem suas 

presenças no presente e no 

futuro. Representações que 

produzem valores e estabelecem 

diferenças, bem como relações 

de poder figurando-os como 

dominados e subordinados 

a cultura dos brancos.

 Ainda que essas 

crianças sejam cotidianamente 

bombardeadas pelos 

meios de comunicação com 

informações sobre os índios 

na atualidade, essas situações 

são comuns no espaço escolar. 

Desta maneira, elas não são 

preparadas para enfrentar 

uma sociedade pluriétnica, 

onde os índios, integrantes 

de nosso presente e nosso 

futuro, enfrentam problemas 

que são vivenciados por outras 

parcelas da sociedade brasileira.

A ausência de imagens 

ou textos com “caracterização 

atual” dos indígenas poderia 

contribuir para a ressignificação 

de suas  historias, estimulando 

a curiosidade particular de cada 

criança e consequentemente 

fazê-la perceber a importância 

da diversidade cultural e 

o respeito pelas mesmas.

Nesse sentido, a Lei nº 

11.645/08, que estabelece a 

obrigatoriedade do estudo da 

história indígena nas classes 

brasileiras, trouxe um avanço 

significativo, com a possibilidade 

de a história nacional ser 

reescrita e nela ser incluída o 

protagonismo dos povos indígenas.

É de suma importância 

que os professores busquem 

meios de se informar a respeito 

dessas culturas, nos diversos 

registros existentes, antigos e 

atuais, para o desenvolvimento 

de um trabalho competente e 

gratificante. O educador que 

busca uma formação contínua, 

bem como a evolução de suas 

competências tende a ampliar 

o seu campo de trabalho.

Trabalhar as culturas 

indígenas nas escolas desde 

a Educação Infantil numa 

abordagem inovadora e 

baseada no respeito a essas 

diferentes culturas é fazer com 

que o país conheça a si próprio, 

oferecendo a criança condições 

para estar em contato com 

as tradições de seu país que 

apresenta uma rica cultura, 

buscando sua valorização, 

promoção e preservação.

Sugere-se ao professor 

que explore o tema de forma 

mais abrangente, com questões 

pertinentes a essa faixa etária de 

forma inovadora. Que desenvolva 

um trabalho que descontrua 

e reavalie conceitos e valores 

preconceituosos, focando no 

protagonismo do indígena como 

sujeito histórico na construção 

de nosso passado e de nossa 

realidade contemporânea.

 Vale ressaltar que as 

culturas indígenas possuem um 

enorme universo de informações 

a serem trabalhadas e que 

compete a esse professor 

promovê-las com atividades 

que envolvam todos os campos 
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de experiências trabalhados na 

Educação Infantil, e não de forma 

isolada.  Todo esse processo 

vivenciado pelas crianças resulta 

em um significativo processo 

de aprendizagem que auxiliará 

numa proposta de leitura de 

mundo condicente com a nova 

realidade dos povos indígenas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
São muitos ainda, os 

desafios para que as Histórias 

e as Culturas Indígenas sejam 

efetivamente reconhecidas na 

vivência cultural da cidade, nos 

currículos escolares e nas ações 

culturais oferecidas às crianças 

a partir da Educação Infantil.

A presença das culturas 

indígenas no nosso dia-a-dia deve 

ser destacada, e não somente 

valorizadas e/ou lembradas 

em períodos específicos, mas 

sim durante todo o ano letivo. 

Ações com o reconhecimento, 

a valorização e a interação das 

crianças com a história e as 

culturas indígenas possibilitam 

um trabalho voltado para o 

respeito à diversidade do país.  

É preciso que os povos 

indígenas tenham suas culturas 

e direitos respeitados, que a 

ideia de seus modos de vida seja 

reorganizada e que toda essa 

herança e diversidade étnico-

racial sejam percebidas como 

elementos desencadeadores 

de aprendizagens que 

promovam a reflexão sobre 

a presença indígena no nosso 

cotidiano e nas lutas pelo 

reconhecimento, autonomia, 

visibilidade e elementos culturais. 

 Garantir esse tema 

na educação básica desde a 

primeira infância permite uma 

aprendizagem baseada no 

respeito e na valorização das 

diferentes culturas indígenas 

instaladas no país. Portanto, 

cabe à escola, estimular a 

criação de novas formas de 

experimentar, experienciar 

e imaginar novas formas de 

conhecer esse patrimônio cultural.

Os estudos deixaram 

claro que, devido a ideias do 

passado que ainda persistem, 

as crianças aprendem que as 

populações indígenas não 

foram - nem poderiam ser - 

protagonistas da própria história.

 Portanto, cabe aos 

educadores buscarem formas 

inovadoras acerca do tema, 

estimulando a criação de novas 

maneiras de experimentar, 

experienciar e imaginar todo 

esse processo. Cada situação de 

aprendizagem deve ser vivida, 

sentida em sua particularidade, 

explorada na sua essência 

e transformada em atitude.
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O presente estudo 

teve como objetivo principal 

diferenciar a hiperatividade 

da indisciplina, para melhor 

compreensão das reais diferenças 

entre o aluno portador de TDAH 

e o aluno indisciplinado, sendo 

que as principais características 

de ambos são: distração e 

impulsividade. Visto que, a 

hiperatividade ou desordem 

do deficit de atenção é um 

problema mais comumente 

visto em crianças e se baseia 

nos sintomas de desatenção 

e hiperatividade, que são: 

problemas de linguagem, 

memória e habilidades motoras, 

que variam de brandos a graves. 

Essa falta de informações 

sobre o que realmente seja 

o TDAH leva a escola muitas 

vezes a cometer sérios erros 

quanto aos métodos que utiliza 

tanto no diagnóstico quanto 

no modo de lidar com essas 

crianças. A intenção desta 

pesquisa é demonstrar que 

se os educadores forem bem 

informados sobre a diferença 

da hiperatividade e indisciplina, 

para uma educação inclusiva 

eficiente e eficaz e for tratado 

nos primeiros anos de vida 

escolar, pode se ter à garantia 

do desenvolvimento destes 

alunos por completo. 
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INTRODUÇÃO
O despertar de nosso 

interesse e a forte motivação em 

comum pela pesquisa sobre o 

Transtorno de Deficit de Atenção 

(TDAH) e a Indisciplina tem um 

importante motivo: a nossa 

aluna Beatriz (nome fictício).

Ela apresenta características 

de uma criança hiperativa, mas 

pela falta de conhecimento 

intenso não temos a base 

teórica para diagnosticar se 

a sua falta de concentração, a 

agressividade, a contínua agitação 

motora e a impulsividade são 

causados pelo TDAH ou apenas 

pela carência de disciplina.

Com este trabalho 

pretendemos informar aos 

familiares e educadores a 

importância de um diagnóstico 

correto de hiperatividade, 

para que não ocorra uma 

distorção de interpretação do 

comportamento da criança e 

provar aos envolvidos que existem 

tratamentos e profissionais 

habilitados para ajudá-los a 

melhorar o rendimento escolar 

e a conviver com esse distúrbio.

Com o tal propósito de 

diferenciar a hiperatividade 

da indisciplina, apresenta-

se o seguinte problema: 

Como distinguir a natural 

inquietude infantil de um mal 

que pode comprometer o 

desenvolvimento da criança?

A realização desse trabalho 

propõe melhor compreensão 

das reais diferenças entre o 

aluno com TDAH e o aluno 

indisciplinado, sendo que as 

principais características de ambos 

são: distração e impulsividade.

Fundamentando-nos em 

livros escritos por profissionais 

da área - psicólogos, pode-

se afirmar que estamos em 

condições de distinguir um aluno 

hiperativo do indisciplinado 

da seguinte maneira:

A hiperatividade 

ocorre geralmente sem 

nenhuma relação com eventos 

específicos. Não sendo limitada 

à escola ou a quaisquer outros 

momentos, acontece todo o 

tempo e em qualquer lugar. 

Uma de suas características é 

a inquietação, impulsividade, a 

falha na memória e a falta de 

atenção. (FERREIRA, 2002, p.18).

A indisciplina entende-

se pela manifestação de 

uma agressividade latente 

dirigida contra as figuras de 

autoridade. Pode-se afirmar 

que as principais causas da 

indisciplina estão entrelaçadas 

com a sociedade, a família, a 

escola, o professor e o aluno. 

São problemas familiares, 

carências, influências da TV, 

de toda mídia, o que demanda 

uma atuação organizada e 

articulada em todas as frentes. 

Uma de suas características é a 

desobediência, a necessidade de 

atrair a atenção, suas atitudes são 

conscientes. (AQUINO, 2003, p.30).

Mas é de extrema 

importância ressaltar que não 

é apropriado utilizar essas 

informações como base para 

diagnosticar a criança, afinal, 

cada caso deve ser tratado 

individualmente. É imprescindível 

que o diagnóstico seja prescrito 

por um médico especializado.

No entanto, isso 

não impede que a família e, 
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principalmente, o professor deem 

o primeiro passo – observando 

se o estado de agressividade 

ou hiperatividade se instala 

de forma permanente ou se 

é um estado circunstancial, 

e se a criança apresenta 

dificuldades em se relacionar, 

se comunicar e expressar 

emoções. Observar também 

como ela se comporta durante 

as atividades escolares e no lazer 

– se ela mantém-se solitária ou 

interage com outras crianças. 

Deve-se lembrar que 

não existe uma resposta pronta, 

uma solução instantânea que se 

ajuste a todos os casos e a todas 

as crianças nesse contexto, pois 

algumas de suas características 

são apenas sintomas que 

escondem o real problema.

HIPERATIVIDADE
Até pouco tempo, a 

criança que não parava no 

lugar e só tramava travessuras 

era considerada rebelde e 

desobediente. Muitas vezes 

chegava a ser excluída, ou seja, 

os próprios pais preferiam 

não levá-la a lugar nenhum, 

isolando-a. Esta criança, 

muitas vezes, pode vir a ser 

uma pessoa incompreendida, 

desorientada. Atualmente, 

é possível diagnosticá-la 

como “hiperativa”, o que não 

deixa de representar um 

grande desafio para os pais 

e professores desta criança.

Para compreendermos 

um pouco do conceito de 

hiperatividade, iremos 

desenvolver um histórico 

evolutivo do transtorno. 

No início do século XX, 

esse distúrbio foi chamado de 

disfunção cerebral mínima, 

passando posteriormente a 

ser chamado de hipercinesia 

ou hipercinese, logo a seguir, 

hiperatividade, nome que ficou 

mais conhecido e perdurou por 

mais tempo. Em 1987, passou 

a ser chamado de distúrbio de 

déficit de atenção, ou ainda 

distúrbio de déficit de atenção 

com hiperatividade, sendo que 

muitas vezes utiliza-se somente 

a sigla DDA (em português). 

É também eventualmente 

chamado de Síndrome de 

Déficit de Atenção, ou ainda 

Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade.

Segundo GOLDSTEIN 

& GOLDSTEIN (1998), nos anos 

50, tais problemas passaram a 

ser conhecidos como “síndrome 

hipercinética” e associadas com 

o tálamo, estrutura cerebral 

responsável pela filtragem de 

sinais simáticos provenientes 

do resto do corpo. Embora 

esta hipótese não pudesse ser 

comprovada, era o começo da 

ligação entre a hiperatividade 

e alguma estrutura cerebral.

 Ainda de acordo com 

o autor citado, nas décadas de 

1960 e 1970, era de aceitação 

geral que a hiperatividade da 

maioria das crianças devia-se 

a lesões ocorridas durante o 

parto. Como justificativa, o 

trauma do parto satisfazia 

a curiosidade dos pais em 

entender por que seu filho 

tinha problema e, geralmente, 

aliviava ambos da culpa sobre 

a formação (educação) de seu 

filho como possível causa. 
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O trauma do parto provoca 

hiperatividade os problemas 

de comportamento poderiam 

ser evitados se houvesse 

cuidados maiores durante 

o nascimento. Os eventos 

envolvendo o parto tornaram-

se objetos de profunda análise. 

Era necessário determinar até 

onde os problemas surgidos 

durante o trabalho de parto e o 

nascimento, constituíram causa 

substancial de hiperatividade. 

Fez-se necessária a definição 

de critérios a serem utilizados 

para esta determinação.

Conforme KAPLAN 

(1997, p. 321) “(...) após estudos 

cuidadosos, concluiu-se que os 

problemas durante o nascimento 

eram menos importantes 

do que se pensava como 

geradores de hiperatividade”. 

Nas últimas décadas, 

graças à tecnologia (principalmente 

às tomografias), novas 

evidências vêm comprovar a 

associação da hiperatividade 

com alterações do metabolismo 

cerebral, confirmando sua 

ligação biológica. De acordo 

com GOLDSTEIN & GODSTEIN 

(1998) “até 1980, hiperatividade 

era o termo usado pela 

comunidade profissional para 

descrever a criança desatenta, 

excessivamente ativa e impulsiva”. 

Em 1987, o sistema 

diagnóstico foi novamente 

mudado e as deficiências de 

habilidade dessas crianças foram 

oficialmente denominados 

Distúrbios de hiperatividade 

com déficit de atenção. Segundo 

GOLDSTEIN & GOLDSTEIN, (1998, 

p. 27) “na mesma época, um 

grupo de profissionais decidiu 

que a maioria das crianças que 

experimenta problemas de 

desatenção e impulsividade 

também experimenta problemas 

da agitação psicomotora”.

Historicamente, o 

diagnóstico de TDAH tem sido 

dificultado devido às discordâncias 

sobre sua natureza: um distúrbio 

cerebral biológico ou uma 

resposta comportamental a 

certos ambientes, tais como a 

escola ou outras situações onde 

foram colocadas demandas 

sobre a criança. A falta de 

concordância sobre a definição 

do TDAH também contribuiu 

para a controvérsia. Termos 

tais como lesão cerebral 

mínima e disfunção cerebral 

mínima são apenas alguns dos 

termos que foram utilizados 

para categorizar crianças que 

manifestaram o distúrbio. A 

maioria dos primeiros termos 

associados aos diagnósticos 

tinha alguma conexão com 

problemas neurológicos. 

A hiperatividade 

ou desordem do déficit de 

atenção é um problema mais 

comumente visto em crianças 

e se baseia nos sintomas de 

desatenção e hiperatividade, que 

são: problemas de linguagem, 

memória e habilidades motoras, 

que variam de brandos a graves.

O estado é caracterizado 

por problemas de falta de 

atenção e de capacidade de se 

concentrar, que pode ou não 

estar associada a uma agitação 

excessiva ou a impulsividade 

para agir. Tais aspectos podem 

ser encontrados em pessoas 

sem o problema, mas para 

haver o diagnóstico desse 

transtorno a falta de atenção e 

hiperatividade devem interferir 

significativamente na vida e no 

desenvolvimento normais da criança.

As crianças hiperativas 
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têm dificuldade em prestar 

atenção e aprender, como são 

incapazes de filtrar estímulos, 

são facilmente distraídas. Essas 

crianças podem falar muito, 

alto demais e em momentos 

inoportunos. Elas estão sempre em 

movimento, sempre fazendo algo.

A criança hiperativa não 

enxerga com antecedência as 

consequências de uma ação, 

nem aprendem facilmente as 

lições que essas consequências 

trazem. Ela vive o momento 

presente, levado pelo impulso 

e pela necessidade de estímulo 

- seu comportamento interfere 

na vida familiar, escolar e social.

Elas entendem 

as regras, instruções e 

expectativas sociais, mas têm 

dificuldade em obedecê-las. 

Muitas vezes essas 

crianças se sentem isoladas e 

segregadas dos colegas, mas 

não entendem por que são tão 

diferentes. Ficam perturbadas 

com suas próprias incapacidades. 

Sem conseguir concluir as 

tarefas normais de uma criança 

na escola ou em casa, elas 

podem sofrer de estresse, 

tristeza e baixa autoestima.

Geralmente o problema 

é mais notado quando a 

criança inicia atividades de 

aprendizado na escola, pelos 

professores das primeiras séries, 

quando o ajustamento à escola 

mostra-se comprometido.

Estima-se que cerca de 

3 a 5% das crianças na idade 

escolar, com aproximadamente 

de 5 a 10 anos, apresentam 

hiperatividade. Antes dos 

quatro ou cinco anos é difícil 

ser feito o diagnóstico, pois o 

comportamento das crianças 

nessa idade é muito variável, 

e a atenção não é tão exigida 

quanto de crianças mais velhas. 

Mesmo assim algumas crianças 

desenvolvem o transtorno 

numa idade bem precoce. 

 As manifestações 

do transtorno do déficit da 

atenção com hiperatividade 

dividem-se em três grupos: 

um primeiro grupo apresenta 

apenas desatenção, outro 

apenas hiperatividade e o 

terceiro apresenta ambos – 

desatenção e hiperatividade. 

É muito importante termos 

em mente que a desatenção 

e a hiperatividade em baixa 

escala ocorre normalmente 

nas pessoas, e nem por isso 

elas possuem o transtorno. 

Para dizer que a pessoa sofre 

com o problema, a desatenção 

e/ou a hiperatividade tem que 

ocorrer de tal forma a interferir 

no relacionamento social do 

indivíduo, na sua vida escolar 

ou no seu trabalho. Além 

disso, os sintomas ocorrem, 

necessariamente, na escola 

e também em casa. Existem 

casos, que a criança apresenta 

características do distúrbio em 

casa, mas na escola se comporta 

bem, muito provavelmente 

não tem hiperatividade. Isso 

corresponde à colocação de limites.

Teoricamente, crianças 

com déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) têm 

comportamento muito semelhante 

aos meros indisciplinados - 

apresentam dificuldades de 

convivência e concentração.

Pode-se dizer que, como 

os critérios são subjetivos e os 

sintomas são parecidos com 

outros quadros, muitas vezes o 

transtorno não é diagnosticado 

corretamente. O diagnóstico deve 

ser feito por um profissional de 
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saúde capacitado, geralmente 

neurologista, pediatra ou 

psiquiatra. O diagnóstico pode 

ser auxiliado por alguns testes 

psicológicos ou neuropsicológicos, 

principalmente em casos duvidosos 

para o acompanhamento 

adequado do tratamento.

Também nesse contexto 

a escola é peça essencial na 

ajuda ao indivíduo em questão. 

Os professores têm um papel 

muito importante na ajuda 

da percepção de indícios do 

transtorno. É na sala de aula que 

os distúrbios da hiperatividade 

ficam mais evidentes, já que 

a dificuldade de concentração 

com os consequentes prejuízos 

no desempenho escolar são os 

principais sintomas do problema. 

A hiperatividade é 

um transtorno com estudos 

recentes, apesar de ser 

reconhecido desde o início 

do século. Não existe até o 

momento uma causa específica 

para o problema. Alguns 

genes têm sido descobertos 

e descritos como possíveis 

causadores do transtorno. 

Lesões neurológicas mínimas, 

impossíveis de serem vistas 

em exames, que ocorreriam 

durante a gestação ou nas 

primeiras semanas de vida são 

levantadas como possíveis causas.

Alterações das substâncias 

químicas cerebrais também 

estão sendo sugeridas como 

causadores dos sintomas. 

Supõe-se que todos esses fatores 

formam uma predisposição 

básica do indivíduo para 

desenvolver o problema, que 

pode vir a se manifestar quando 

a pessoa sofre ação de eventos 

psicológicos estressantes, 

como uma perturbação no 

equilíbrio familiar ou outros 

fatores geradores de ansiedade. 

Além disso, as exigências da 

sociedade por uma forma 

rotineira do comportamento e 

desempenho podem interferir 

no diagnóstico deste transtorno.

O papel da família é de 

extrema importância, os pais 

que se mostram inseguros 

quanto à imposição de limites 

e a disciplina criam o clima 

para o filho ficar mais agitado. 

O tratamento mais 

eficiente, segundo os especialistas 

é o que cuida dos sintomas 

físicos da mente. A medicação 

tem papel importante no 

controle dos sintomas. 

Deve haver um 

acompanhamento do 

progresso da terapia, através 

da família e da escola. Além do 

tratamento medicamentoso, 

uma psicoterapia deve ser 

mantida, na maioria dos casos, 

pela necessidade de atenção à 

criança devido à mudança de 

comportamento que deve ocorrer 

com a melhora dos sintomas.

Um aspecto fundamental 

desse tratamento é o 

acompanhamento da criança, 

de sua família e de seus 

professores, pois é preciso 

auxílio para que a criança possa 

reestruturar seu ambiente, 

reduzindo sua ansiedade. 

Uma exigência quase 

universal consiste em ajudar 

os pais a reconhecerem que a 

permissividade não é útil para 

a criança, mas que utilizando 

um modelo claro e previsível de 

recompensas e punições, baseado 

em terapias comportamentais 

(uma espécie de treinamento 

para a organização das 

atividades e os pensamentos), 

o desenvolvimento da criança 
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pode ser melhor acompanhado.

Conforme GALVÃO E 

ABUCHAIM (2001) “são vários 

os motivos que mostram ser 

de grande importância médica 

fazer o diagnóstico e se tratar 

a criança com o transtorno”.

Primeiro, é importante 

se fazer o tratamento desse 

transtorno para que a criança 

não cresça estigmatizada.

Segundo, para que 

a criança não fique durante 

anos com o desenvolvimento 

prejudicado na escola e na sua vida 

social, atrasado em relação aos 

outros colegas numa sociedade 

cada vez mais competitiva.

Terceiro, é importante 

fazer um tratamento do transtorno 

para se tentar minimizar 

consequências futuras do 

problema, como a propensão 

ao uso de drogas, transtorno do 

humor e transtorno de conduta.

A HIPERATIVIDADE EM SALA DE AULA
O Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) é uma das grandes 

dificuldades enfrentadas pelas 

escolas inclusivas, principalmente 

pelo fato de ser ainda um 

tema pouco difundido, não 

tendo essas escolas muitas 

informações a respeito.

Essa falta de informações 

sobre o que realmente seja o 

TDAH leva a escola muitas vezes 

a cometer sérios erros quanto 

aos métodos que utiliza tanto 

no diagnóstico quanto no modo 

de lidar com essas crianças.

Na idade escolar, 

crianças com TDAH apresentam 

uma maior probabilidade de 

repetência, evasão escolar, 

baixo rendimento acadêmico 

e dificuldades emocionais e de 

relacionamento social. Supõe-

se que os sintomas do TDAH 

sejam catalisadores, tornando 

as crianças vulneráveis ao 

fracasso nas duas áreas mais 

importantes para um bom 

desenvolvimento - a escola e o 

relacionamento com os colegas.

A escola que melhor 

atende as necessidades dos 

portadores de TDAH é aquela 

cuja preocupação maior está 

em desenvolver o potencial 

específico de cada aluno, em 

atender às suas características 

únicas, em perceber seus 

pontos fortes e tentar superar 

pontos fracos, porque eles irão 

precisar de apoio e intervenção 

acadêmica com mais intensidade.

A comunicação frequente 

entre a escola e a família é um 

fator importante a garantir nesse 

novo relacionamento, para que 

tanto professores como pais 

possam trocar experiências 

relevantes para as horas difíceis.

 Embora prejudique 

a capacidade de concentração 

e atenção da criança, é possível 

viver com a hiperatividade. Além 

do tratamento, a reorientação 

pedagógica na escola ajuda o 

aluno a não perder rendimento.

 Uma vez 

determinado o problema, 

outra vez se faz necessário o 

trabalho multidisciplinar – pais, 

professores e terapeutas devem 

fazer um planejamento quanto 

às estratégias e intervenções 

que serão implementadas para 

o atendimento desse aluno: 

modificação do ambiente, 
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adaptação do currículo, 

flexibilidade na realização 

e apresentação de tarefas, 

adequação do tempo de atividade, 

administração e talvez um 

acompanhamento de medicação.

Para que uma criança 

com TDAH tenha a possibilidade 

de desenvolver seu potencial e 

caminhar pela vida de maneira 

adequada, é necessária que 

as pessoas envolvidas no 

processo de acompanhamento 

mantenham estreita 

comunicação e forte colaboração.

É de extrema importância 

que alunos com TDAH sejam 

motivados. Quando sua atenção 

é focalizada, são capazes de 

aprender tão bem quanto as outras.

As crianças hiperativas 

precisam de uma educação 

mais centrada naquilo que elas 

possuem enquanto potencialidade, 

pois: “é impossível apoiar-se 

no que falta a uma criança, 

naquilo que ela não é. Torna-

se necessário ter uma ideia, 

ainda que seja vaga, sobre o 

que ela possui, sobre o que 

ela é.” (Vygotsky, 1989, p. 102).

 Dentre os vários 

fatores que afetam positivamente 

o desempenho de um aluno 

com TDAH está a estruturação, 

na sala de aula e durante o 

tempo de estudo em casa. 

Uma sala de aula eficiente 

para crianças desatentas deve 

ser organizada e estruturada. A 

estrutura supõe regras claras, um 

programa previsível e carteiras 

separadas. Os prêmios devem 

ser coerentes e frequentes. Um 

programa de reforço baseado 

em ganho e perda deve ser 

parte integral do trabalho da 

classe. A avaliação do professor 

deve ser frequente e imediata. 

Interrupções e pequenos 

incidentes têm menores 

consequências se ignorados. 

O material didático deve estar 

adequado à habilidade da 

criança. Estratégias cognitivas 

que facilitam a auto-correção, 

assim como melhoram o 

comportamento nas tarefas, 

devem ser ensinadas. As tarefas 

devem variar, mas continuar 

sendo interessantes para os 

alunos. (BARKLEY, 2002, p.56).

A rotina de atividades deve 

ser programada (com períodos de 

descanso definidos) e os alunos 

devem ser supervisionados e 

ajudados na organização do 

lugar de trabalho, do material, 

das escolhas e do tempo.

Atividades simples 

podem ajudar a controlar 

a criança hiperativa, essas 

precisam ser muito bem 

organizadas e discutidas com 

a criança. Os jogos de regras 

e desafios ajudam muito no 

desenvolvimento cognitivo da criança. 

Segundo GOLDESTEIN 

(1996), “o desenvolvimento de 

métodos devem ser variados, 

utilizando apelos sensoriais 

diferentes (som, visão, tato)”, 

para que seja bem sucedido ao 

ensinar uma criança com TDAH.

Ao utilizar métodos 

variados, o jogo como estratégia 

de ensino está sendo utilizado 

como uma ferramenta preciosa 

que oferecerá oportunidade 

para a criança hiperativa 

desenvolver habilidades de 

experimentação, imaginação, 

concentração, interação, 

perseverança, socialização, 

atenção, autoconfiança, bem 

como resolução de problemas.

A hiperatividade 
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dificulta o desenvolvimento 

de um comportamento social 

adequado. Segundo Cunha 

(CUNHA apud BARROS, 2002 

p.61), “através dos jogos e 

brincadeiras grupais a criança 

aprimorará seu senso de 

respeito às normas grupais e 

sociais”. O jogo é um caminho 

para a aprendizagem das 

habilidades sociais, além de 

serem divertidos e prazerosos, 

desenvolvem o raciocínio, treinam 

a concentração, ensinam as 

crianças a obedecerem regras 

e a respeitarem o próximo. 

É por isso que se enfatiza a 

necessidade de os portadores 

de TDAH aprenderem a jogar.

“Brincar é indispensável 

à saúde física, emocional e 

intelectual da criança, tendo 

em vista que o comportamento 

lúdico contribui para a aquisição 

das habilidades de cada domínio 

do desenvolvimento”. (CUNHA 

apud BARROS, 2002, p58).

Para a realização 

de uma prática pedagógica 

eficiente por meio dos jogos, 

é necessário que o professor 

esteja preparado para exercer 

plenamente suas funções com 

responsabilidade e competência, 

estando consciente de que ao 

utilizar os jogos em sua sala de 

aula é necessário saber quais 

objetivos que deseja alcançar 

e quais potencialidades almeja 

desenvolver em seus alunos.

Os jogos e as brincadeiras 

devem ser elaborados com 

materiais variados. É imprescindível 

criar um ambiente estimulador 

dentro da sala de aula. Materiais 

que possibilitem a confecção 

dos jogos devem estar sempre 

presentes nas salas de aula. 

  O convívio 

social é importante para o 

desenvolvimento da criança com 

TDAH e através das atividades 

lúdicas utilizando a literatura 

infantil, gibis, jornais, poesias, 

poemas, vídeos, expressão 

musical, pode-se promover 

o desenvolvimento social, 

emocional e cognitivo, e também 

trabalhar as habilidades do 

pensamento, da criatividade, da 

imaginação, da interpretação, 

da atenção e a socialização 

das crianças hiperativas.

O professor deve 

propiciar a participação dos 

alunos na elaboração e na 

construção dos mesmos, 

fazendo do ambiente escolar um 

laboratório de aprendizagem. 

Dessa forma, as crianças 

sentem-se mais motivadas a 

jogar e, enquanto constroem 

os jogos, vão adquirindo 

conteúdos, conceitos e valores 

em um ambiente social rico 

de relações de aprendizagem. 

Essa prática permitirá mais 

sucesso nas possibilidades 

de intervenção pedagógica. 

Um fator crucial para 

o sucesso da criança na escola 

é a função professor e a 

capacidade que este tem para 

controlar a classe com eficiência. 

  O papel do 

professor enquanto mediador 

é fundamental no processo de 

observação do rendimento e 

avaliação das crianças hiperativas. 

Ele representa o agente 

responsável pela situação de 

aprendizagem bem como deverá 

ser conhecedor das necessidades 

específicas dos seus alunos.

 O professor que 

se ajusta às necessidades dos 

alunos com TDAH é aquele 

que se mostra democrático, 

solícito, compreensivo, 
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otimista, amigo e empático. É 

aquele que oferece respostas 

consistentes e rápidas para o 

comportamento inadequado da 

criança (não manifestando raiva 

ou insultando o aluno), bem 

organizado e que administra 

bem o tempo, flexível no 

manejo dos vários tipos de 

tarefa, que descobre meios 

de auxiliar o aluno a atingir as 

suas metas e que tem objetivo.

O sucesso escolar de 

crianças com TDAH exige uma 

combinação de intervenções 

terapêuticas, cognitivas e afetivas. 

Com esse apoio a criança 

hiperativa pode, perfeitamente, 

acompanhar classes regulares. 

INDISCIPLINA
A indisciplina atravessa 

indistintamente as escolas 

públicas e privadas. Enganam-

se aqueles que a supõem mais 

ou menos presente apenas 

em determinado contexto.

Se verificarmos nos 

dicionários os sentidos que a 

Língua Portuguesa reservam 

para os conceitos de indisciplina, 

encontraremos algumas definições, 

tais como; “todo ato ou dito 

contrário à disciplina que leva 

à desordem, à desobediência, 

à rebelião”. (MICHAELIS, 2007).

Embora diferentes 

significados sejam atribuídos à 

problemática e até mesmo os 

próprios objetivos educacionais 

subjacentes a ambas possam ser 

distintos, elas parecem sofrer 

o mesmo tipo de efeito. “Não 

se trata, pois de uma espécie 

de desprivilegio da instituição 

pública”. (AQUINO, 1996, p.40).

A indisciplina seria, 

talvez, o inimigo número 

um do educador atual, cuja 

prática as correntes teóricas 

não conseguiriam propor de 

imediato, uma vez que se trata 

de algo que ultrapassa o âmbito 

estritamente didático-pedagógico, 

imprevisto no ideário das 

diferentes teorias pedagógicas.

Analisando a indisciplina 

no ponto de vista sócio-

cultural, pode-se afirmar que:

(...) ela pode estar 

indicando o impacto do ingresso 

de um novo sujeito histórico, 

com outras demandas e valores. 

Nesse sentido, a gênese do aluno 

não residiria na figura do aluno, 

mas na rejeição operada pela 

escola incapaz de administrar 

as novas formas de existência 

social concreta, personificadas 

nas transformações do perfil 

de sua clientela. (ibid, p.41).

A indisciplina passaria, 

então, a ser força legítima de 

resistência e produção de 

novos significados e funções, 

ainda insuspeitos à escola.

Numa perspectiva psicológica, 

a questão da indisciplina estará 

inevitavelmente associada à 

ideia de uma carência psíquica 

do aluno, mas vale advertir que:

Este fenômeno não pode 

ser pensado como um estado ou 

uma predisposição particular, 

isto é, um atributo psicológico 

individual, mas de acordo com 

seus determinantes psicossociais, 

cujas raízes encontram-se no 

advento, no sujeito, da noção 

de autoridade. (ibid, p.45).
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 A indisciplina 

escolar pode ser entendida 

como um comportamento 

contrário a uma norma explícita 

no Projeto Político Pedagógico 

da escola ou implícita em termos 

escolares e sociais, e constitui 

um dos desafios mais críticos 

com os quais se defrontam 

as instituições de educação 

básica, públicas e privadas. 

Ela abrange diversas formas 

e mecanismos de expressão, 

e reflete um grande grupo de 

causas de diversas naturezas. 

A indisciplina no 

cotidiano da escola atual tem 

sido vista como problema, com 

o fraco rendimento escolar 

dos alunos, como desvio 

das normas disseminadas 

nos sistemas escolares, que 

inviabiliza a prática educacional. 

Associada à desordem, ao 

desrespeito as regras de 

conduta e à falta de limites.

 A indisciplina é, 

frequentemente, centralizada 

no aluno, o que evidencia um 

modo individualizante de lidar 

com questões produzidas no 

cotidiano escolar. Normalmente, 

ela se manifesta na forma 

de atitude de desrespeito, 

de intolerância aos acordos 

firmados, de intransigência, 

do não cumprimento de regras 

capazes de pautar a conduta de 

um indivíduo ou de um grupo e, 

excepcionalmente, na forma de 

agressões a colegas e professores.

Vários dispositivos 

legais são criados para fazer 

funcionar regras e leis como 

garantia de uma retaguarda ao 

desenvolvimento da criança. 

No entanto, a escola não está 

conseguindo dar conta dessa 

atribuição como deveria.

A escola tem a função 

de facilitar o processo de 

socialização do indivíduo e 

para cumprir com essa função 

numa sociedade democrática 

a escola tem que educar para 

o exercício da democracia.

O aluno traz para a 

aula os valores e atitudes que 

foi apreendendo até aquele 

momento. A indisciplina pode 

ser um reflexo da ausência 

de condições para uma 

adequada educação familiar.

Em meio a essas várias 

culturas, a escola, ao tentar 

solucionar os problemas de 

indisciplina, procura reconstruir 

a autoestima do aluno, usando 

alguns procedimentos que 

favoreçam o seu autoconhecimento. 

Utiliza práticas que tentam 

decifrar o verdadeiro eu do 

aluno. A partir daquele saber, 

ela constrói a imagem do aluno 

e tenta ajudá-lo a encontrar o 

caminho das boas notas através 

do correto comportamento.

A desmotivação dos 

alunos e o desinteresse explícito 

por aquilo que se pretende 

ensinar ou qualquer outro 

comportamento inadequado, 

por vezes não são mais do 

que chamadas de atenção 

ao professor sobre os seus 

métodos de ensino ou sobre 

as estratégias de relação na 

aula. O professor deve ser 

explícito e justo na negociação 

do contrato que é feito com os 

alunos. A alteração das regras 

pode provocar a indisciplina.

A indisciplina pode surgir 

como alternativa ao seu insucesso 

escolar, procurando deste modo 

“valorizar” a sua relação com 

os outros. Este insucesso não 

se refere exclusivamente às 

classificações nas disciplinas, 
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mas também em certos valores, 

que ela pensa serem assumidos 

pela comunidade, e que o 

aluno não vê refletido nele.

 A própria constituição 

física ou intelectual do aluno 

pode provocar comportamentos 

indisciplinados. A imaturidade, 

a desatenção, a incapacidade 

de fixação, o baixo rendimento 

escolar, a agressividade devem ser 

pesquisadas como sintomas de 

distúrbios mais profundos (quer 

fisiológicos, quer emocionais), 

que necessitam tratamento, sem 

o qual as repressões ou sanções 

serão totalmente ineficazes 

e até contraproducentes.

A disciplina representa 

um processo fundamental 

para o estabelecimento e 

normalização das relações 

sociais. Entretanto, o que 

garante que essas normalizações 

sejam éticas é a cumprimento 

dos valores e princípios 

constituídos coletivamente 

no sentido do bem comum e 

da vigência da lei para todos. 

As instituições que 

educam a criança, a família e 

a escola são responsáveis por 

estabelecer regras e promover 

condições de aprendizagem 

das normas coletivas.

A discussão sobre a 

autonomia e autoridade é 

contribuição fundamental para o 

debate sobre a educação moral 

e a formação ética da sociedade. 

No entanto a indisciplina, 

muitas vezes, não é desobediência, 

mas denúncia. Não dá para 

querer que as crianças tenham 

‘corpos dóceis’. A disciplina do 

corpo é também a da cabeça 

e forma o cidadão submisso. 

A indisciplina pode 

representar o desacordo 

às práticas de excessivo 

autoritarismo, opressão e 

de outro, estímulo a uma 

espécie de tirania às adversas. 

Esse poder, indutor da 

ação humana consoante regras 

sociais existentes, possibilita 

resistências e mudanças. O 

poder vincula-se a processos 

de disciplinamento humano, 

enquanto conjunto de “métodos 

que permitem o controle minucioso 

das operações do corpo, que 

realizam a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõem 

uma relação de docilidade 

(...)” (FOUCAULT, 1979, p.126). 

Isto é que vai permitindo 

que o poder vá adquirindo 

novos movimentos que buscam 

superar a sua ação violenta e 

simbólica. “É somente mascarando 

uma parte de si mesmo que o 

poder é tolerável. Seu sucesso 

está na proporção daquilo 

que consegue ocultar dentre 

seus mecanismos”. (ibid, p.83).

Esse conceito apresenta 

uma boa referência para 

pensar relações particulares 

na constituição do poder e na 

própria crítica à autoridade 

autoritária. Este enfoque teórico 

pode instituir diálogos com Freire, 

que aposta no poder a serviço 

da produção de relações sociais 

mediadoras da materialização 

da humanidade nos humanos, 

rejeitando a ideia de poder 

atrelado ao bom argumento, 

à razão pura, que se impõe 

sobre as demais dimensões 

humanas (FREIRE, 2000, p. 31).

A disciplina não é um 

instrumento que funciona como 

uma rede que as atravessa sem 

se limitar as suas fronteiras, 

são métodos que permitem o 

controle minucioso do corpo, 

que asseguram a sujeição 
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constante de suas forças e 

lhes impõem uma relação 

de docilidade-utilidade. É o 

diagrama de um poder, que 

não atua do exterior, mas 

trabalha o corpo dos homens, 

manipula seus elementos, 

produz seu comportamento, 

enfim fabrica o tipo de homem 

necessário ao funcionamento da 

sociedade industrial e capitalista.

Segundo Focault:

As relações de poder de 

tipo disciplinar são fundadas na 

extensiva vigilância, normalização, 

exame ou controle. E os livros 

de ocorrência, analisados com 

base nessa perspectiva, revelam 

sua função de controlar e 

corrigir comportamentos infantis 

percebidos como indisciplinados. 

(FOUCALT, 1979, p.84).

A escola, por ser uma 

instituição disciplinar, atua via 

esses procedimentos disciplinares. 

De acordo com Enguita(1989):

A escola, desde o seu 

surgimento, foi um local que 

esteve voltado para os interesses 

daqueles que queriam governar 

o povo através da disciplina. 

O povo não precisava mais 

do que aprender o seu ofício. 

Para as escolas de massas, o 

ritual diário era parecido com 

o de uma fábrica: rapidez 

e perfeição. (ibid, p.70).

É nas relações mais 

elementares, mais cotidianas 

que o poder é exercido, 

deixando suas marcas nas vidas 

das pessoas e da sociedade. 

Esse poder, indutor da ação 

humana consoante regras 

sociais existentes, possibilita 

resistências e mudanças. 

Atrelado à constituição do 

saber, o poder vincula-se a 

processos de disciplinamento 

humano, enquanto conjunto 

de “métodos que permitem 

o controle minucioso das 

operações do corpo, que 

realizam a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõem 

uma relação de docilidade”. 

(FOUCAULT, 1979, p.126).

Atualmente, a escola 

continua sendo um grande 

panóptico: uma máquina de 

fazer ver e falar, com uma 

vigilância hierárquica onde 

todos controlam o trabalho 

e as atitudes dos outros e as 

próprias. Ali dentro, vão se 

criando valores de certo e de 

errado que devem ser seguidos. 

Mas, paralelo a este 

aluno que é indisciplinado 

e logo afastado pela escola, 

existe um outro tipo de aluno 

indisciplinado: que tira boas 

notas e, por isso, não pode 

ser descartado pela escola. 

Esses alunos sobrevivem às 

normas escolares ao mesmo 

tempo em que participam das 

artimanhas e das resistências 

contra o sistema disciplinar. 

Deste modo, para além 

da impotência que alguns 

professores sentem em relação 

à indisciplina do aluno, ela pode 

estar sinalizando que há um 

outro sujeito em sala de aula, 

que é marcado por essa nova 

modalidade de organização 

da instituição escolar, mas 

que também a constitui. É 

nessa medida que se por 

um lado a escola reproduz 

os valores hegemônicos da 

sociedade, por outro, diante 

dos impasses enfrentados em 

sala de aula, ela tem a função 
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de participar da transformação 

desses valores, uma vez que 

é um lugar fundamental 

na produção do sujeito. 

Deve-se ter em mente 

que a questão disciplinar 

se articula, à perspectiva da 

educação moral, mas é preciso 

entender que, se a formação 

ética pressupõe um indivíduo 

disciplinado, nem toda disciplina 

encerra um valor moral. 

É preciso estar atento 

a essa distinção, pois a crença 

no papel moralizante da 

disciplina pode implicar a visão 

da indisciplina como conduta 

amoral ou, pior, imoral, levando 

à excessiva regulamentação 

do espaço educativo e 

dando margem à legitimação 

de posturas autoritárias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi 

observado até aqui, podemos 

concluir que, para distinguir o 

transtorno de Hiperatividade 

da indisciplina, é necessário 

um olhar atento e apurado 

do educador juntamente ao 

corpo docente da unidade 

escolar para com o educando. 

          Os estudos acerca 

do transtorno em questão são 

muitos recentes, o que pode 

culminar no desconhecimento 

do educador. Mesmo assim, é 

interessante que haja algum 

conhecimento do professor 

sobre o assunto, para que 

comportamentos relevantes 

no aluno sejam devidamente 

notados. É de suma importância 

o registro das observações 

no ambiente educacional, 

a parceria da escola com a 

família na sistematização destas 

observações, para se necessário 

haver um encaminhamento 

para análise de profissionais 

da área da saúde, confirmando 

ou descartando, assim a 

hipótese de algum transtorno. 

          Após o parecer 

interdisciplinar necessário, a 

escola poderá traçar, juntamente 

com a família, estratégias que 

atendam ao educando, focando 

nos objetivos a serem alcançados 

de desenvolvimento social e 

educacional. Tratando-se de 

hiperatividade ou indisciplina 

é imprescindível que haja 

parceria escola família para 

o sucesso nos investimentos 

dedicados ao desenvolvimento 

do indivíduo em questão.
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O presente trabalho 

tem como objetivo nos fazer 

refletir sobre a importância 

de uma formação pautada no 

olhar psicopedagógico, visando 

uma melhor compreensão dos 

problemas de aprendizagem 

apresentados nas salas de aula, 

pois a psicopedagogia surge 

exatamente da necessidade 

de auxiliar o professor no 

entendimento e atendimento 

das diferenças e singularidades 

expressa em cada ser humano. 

O papel da psicopedagogia 

na formação dos educadores 

que atuam diretamente com o 

aluno é primordial, pois consiste 

em lidar com as diferentes 

dificuldades, contribuindo 

assim para a aprendizagem 

significativa. Sendo assim, a 

partir de agora daremos curso 

a este assunto, refletindo sobre 

as questões que nos inquietam, 

baseados em autores conhecidos 

e nossas vivências enquanto 

professores, juntando teoria 

à prática.
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 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

Refletiremos agora 

sobre a questão 

da formação dos 

professores. Segundo 

TORT (2007), “ o 

interesse da educação escolar 

contemporânea reside no 

fato de que alunos diferentes 

escolarizam – se juntos”. 

Portanto, pode-se dizer que 

uma educação plural impõe 

rever o caráter formativo 

dos professores, pensando 

na formação que ensine os 

professores a ensinar e ao 

mesmo tempo, que os formem 

para continuar aprendendo. 

TORT chama a atenção para 

o fato de que, a educação 

contemporânea sofre uma 

oscilação entre estabilidade e 

precariedade dos conhecimentos, 

priorizando determinadas 

informações em função do 

interesse do sistema que 

estabelece as normas para a 

sociedade. A importância que 

a sociedade atribui ao trabalho 

do professor tem gerado um 

certo desconforto, pois espera-se 

diferenças na formação entre 

professores nas diferentes 

modalidades educativas, na 

especialização, sem atentar-se 

ao fato de que nessa formação 

deve-se incluir as capacidades 

de tolerar, disposição ao 

enfrentamento de mudanças, 

suportes para as diferentes 

realidades, formando pessoas 

mais receptivas para o ambiente 

escolar, que hoje é o resultado 

de uma sociedade heterogênea.                     

 Como podemos 

constatar, as escolas brasileiras 

não estão preparadas para 

exercer o ensino para camadas 

tão heterogêneas, por motivos 

diversos que vão desde o 

espaço físico, adaptações 

no currículo (que precisam 

ser realmente pensados 

para atender as diferentes 

necessidades específicas no ensino 

aprendizagem), e finalmente , 

a capacitação profissional que 

possa promover o ensino de 

qualidade, abrangendo olhares 

diferenciados, especializados, 

com recursos e abordagens 

pedagógicos individualizados 

e portanto, significativos e 

adequados à cada situação. 

E como realizar tal proeza, 

se nossa realidade não conta 

com ambientes e recursos 

disponíveis? Na maioria das 

vezes, há um número excessivo 

de alunos nas salas de aula, 

que impossibilita um olhar 

diferenciado do professor para 

uma determinada necessidade. 

São questões que realmente 

inquietam os profissionais 

da educação. Mas, não 

percamos de vista a intenção 

de refletir sobre o assunto.
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 ENSINO OU APRENDIZAGEM?
Trata-se de um assunto 

bastante polêmico. Muitos 

profissionais ao se colocarem 

na frente de uma classe tendem 

a se ver como especialista 

na disciplina que leciona, 

reproduzindo o processo pelo 

qual passou ao longo de sua 

formação. Mas há professores 

que veem os alunos como 

principais agentes do processo 

educativo, preocupam-se 

em identificar suas aptidões, 

necessidades e interesse. 

Muitas abordagens surgem 

e com elas as acríticas, pois o 

fenômeno educativo não é uma 

realidade acabada. Por ser um 

fenômeno histórico tende a ser 

abordado sob diferentes óticas:

• Abordagem 

tradicional – Privilegia o 

professor como especialista. 

O aluno é considerado um 

receptor passivo, o ensino é 

caracterizado pelo verbalismo 

do professor e memorização 

do aluno, sua didática pode 

se resumir em “dar lição” e 

“tomar lição”. A avaliação 

consiste em verificar a exatidão 

da reprodução do conteúdo 

comunicado em sala de aula.

• Abordagem 

comportamentalista – ou 

behaviorista – O conhecimento é 

resultado direto da experiência, 

o professor é um planejador 

educacional que transmite 

conteúdos com objetivos de 

desenvolver competências.

•  Abordagem humanista 

– Foca predominantemente 

o desenvolvimento da 

personalidade dos indivíduos. 

O professor dá assistência aos 

estudantes, atuando como 

facilitador da aprendizagem, o 

aluno é considerado receptor 

passivo até tornar-se capaz 

de exercer uma profissão.

• Abordagem 

cognitivista – É fundamentalmente 

interacionista. O conhecimento 

é entendido como produto da 

interação entre o sujeito e o 

objeto, considera o indivíduo 

como ser aberto que passa por 

reestruturações significativas 

e sucessivas em busca de 

um estágio final nunca 

alcançado completamente.

• Abordagem 

sociocultural – Enfatiza os aspectos 

socioculturais que envolvem os 

processos de aprendizagem 

e o sujeito como elaborador 

e criador do conhecimento. 

Sendo o ser humano sujeito 

de sua educação, as ações 

educativas. Paulo freire é o 

principal representante desta 

corrente (processo dialógico).
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 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 
APRENDIZAGEM

 Independentemente 

da abordagem educacional 

cada criança tem o processo 

de desenvolvimento diferente, 

algumas aprendem com maior 

facilidade, enquanto outras 

aprendem mais devagar. Nesse 

momento é fundamental uma 

análise individual de cada 

criança para poder adequar 

os conteúdos conforme a 

necessidade de cada um. Segundo 

COELHO (1999) ”as mudanças 

de estratégias contribuem 

para que todos aprendam”. A 

prática do professor é muito 

importante, pois em alguns 

casos, as estratégias de ensino 

não estão de acordo com a 

realidade do aluno. Esse talvez 

seja o momento de o professor 

rever a metodologia utilizada, 

evitando danos maiores 

como rótulos, muitas vezes 

colocados erroneamente, que 

prejudicam as crianças trazendo-

lhe vária consequências. De 

acordo com POLITY (2011):

Uma criança pode 

desistir da escola, pois surgem 

frustrações com as dificuldades 

apresentadas durante o processo 

de aprendizagem. As crianças 

que apresentam dificuldades 

na compreensão de novas 

habilidades, estão correndo 

o risco de terem problemas 

nas diferentes áreas escolares 

e na vida em geral, no seu 

desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo, como um 

todo. Tais dificuldades são de 

grande importância, pois os 

problemas entre o potencial 

da criança e sua execução, 

devem ser avaliados com 

cuidado por um profissional 

especializado em dificuldade de 

aprendizagem. (POLITY, 2011).

 Assim sendo, o 

papel da Psicopedagogia no 

planejamento escolar é refletir 

sobre as ações pedagógicas e 

suas interferências no processo 

de aprendizagem do aluno 

que, Segundo GONÇALVES 

(2002) “as relações com o 

conhecimento, a vinculação 

com a aprendizagem, as 

significações contidas no ato 

de aprender são estudados 

pela Psicopedagogia a fim de 

que se possa contribuir para a 

ampliação da compreensão”, 

é sobre tais características e 

necessidades de aprendizagem 

de determinado aluno, que a 

escola deve viabilizar recursos 

para atender à diferentes 

demandas. Vale ressaltar que o 

Psicopedagogo se transforma 

em uma ferramenta poderosa 

no auxílio da aprendizagem, 

e BOSSA (1994) reitera o 

assunto da seguinte forma:

Cabe ao Psicopedagogo 

perceber eventuais perturbações 

no processo de aprendizagem, 

participar da dinâmica da 

comunidade educativa, 

favorecendo a integração, 

promovendo orientações 

metodológicas de acordo com as 

características e particularidades 

do indivíduo, realizando 

processos de orientação. Já 

que no caráter assistencial, o 

Psicopedagogo participa de 

equipes responsáveis pela 

elaboração de planos e projetos 
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no contexto teórico/prático 

das políticas educacionais, 

fazendo com professores, 

diretores e coordenadores 

possam repensar o papel da 

escola frente às necessidades 

individuais de aprendizagem de 

cada criança (BOSSA,1994, p.23).

As escolas enfrentam 

o desafio de lidar com as 

dificuldades de aprendizagem 

e de traçar propostas de 

intervenção capazes de 

contribuir para a superação dos 

problemas. O Psicopedagogo 

institucional é o profissional 

qualificado, no sentido de não 

apenas identificar possíveis 

perturbações no processo de 

aprendizagem, como também 

promover orientações didático – 

metodológicas no espaço escolar.

Aprender é o resultado 

da interação entre estruturas 

mentais e o meio ambiente, o 

conhecimento é construído e 

reconstruído continuamente, 

sendo que o aprendiz se torna 

sujeito ator e protagonista da 

sua aprendizagem. O professor 

exerce a sua habilidade de 

mediador das construções de 

aprendizagem. Para FERNÁNDEZ 

(1991), “todo o indivíduo tem a 

sua modalidade de aprendizagem, 

ou seja, meio, condições e 

limites para conhecer”. Cada ser 

humano é uma criação única, 

possuem uma série de talentos, 

capacidades e maneiras de 

aprender, Cada um se apoia 

nos diferentes sentidos para 

captar e organizar informações, 

para aproximar – se dos objetos 

do conhecimento. O educador, 

por sua vez deve promover a 

aprendizagem significativas, 

incentivando as habilidades e 

mostrando a cada um as suas 

potencialidades. As dificuldades 

encontradas no percurso 

servirão para torna-los fortes 

e capazes de transformar 

o mundo em que vive. Esta 

jornada, segundo LIBÂNEO 

(1994) “pode ser muito prazerosa 

e surpreendente, pois cada 

um poderá contribuir para 

a aprendizagem do outro”. É 

impossível ensinar liberdade por 

meio de uma didática centrada 

no “eu do professor”, já que 

todos são únicos, possuem 

as suas próprias habilidades 

e podem aprender. Sendo 

assim, diz LIBÂNEO, devemos 

potencializar a ação de planejar, 

na perspectiva do direito de 

aprender e da necessidade de 

um Psicopedagogo na instituição 

escolar, como algo essencial, pois:

A ação de planejar, 

não se reduz ao simples 

preenchimento de formulários 

para controle administrativo, 

é, antes, a atividade consciente 

da previsão das ações, tendo 

como referência permanente as 

situações didáticas concretas que 

envolve a escola, os professores, 

os alunos, os pais, a comunidade, 

que integram o processo de 

ensino (LIBÂNEO,1994, p.222).

O ato de planejar, 

assim assumido deixará de 

ser um simples recurso e 

passará a ser um meio de 

decidir e quebrar paradigmas. 

Deverá se manifestar como 

um mecanismo de diagnóstico 

da situação, tendo em vista a 

criança e seu desenvolvimento 

e não a sua estagnação.

  A 

psicopedagogia utiliza na prática 

recursos diagnósticos corretores 

e preventivos próprios. No 

contexto da instituição escolar 

surgiu como necessidade de 
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compreender os problemas 

de aprendizagem, refletindo 

sobre as questões relacionadas 

ao desenvolvimento cognitivo, 

psicomotor e afetivo implícitas 

nas situações de aprendizagem, 

permitindo um olhar globalizado 

sobre a relação aluno/professor 

e vice e versa; condições do 

ambiente escolar; relação 

família/escola, estando atenta 

às inúmeras possibilidades de 

construção do conhecimento, 

com enfoque preventivo no 

â m b it o  d a  in s t i t u iç ã o  e s c o la r .  

  Portanto, 

o trabalho do Psicopedagogo, 

pode e deve ser pensado a 

partir da instituição escolar 

cumprindo importante 

função social: a de socializar 

conhecimentos, promover 

desenvolvimento cognitivo 

e a construção de regras de 

conduta. O Psicopedagogo 

neste contexto, é aquele se 

ocupa das relações entre 

professores e alunos, relativas 

à educação. Assim, ressalta-se 

que o psicopedagogo é aquele 

que tem o papel de promover o 

processo de aprendizagem com 

qualidade no interior de todos 

os segmentos da escola, com 

base na funcionalidade científica.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
PSICOPEDAGÓGICO

O Relatório de 

acompanhamento psicopedagógico 

auxilia o professor no sentido de 

possíveis encaminhamentos de 

um aluno com dificuldades de 

aprendizagem. Estes relatórios 

são comuns em escolas da rede 

pública de ensino, pois sabemos 

da importância de diferentes 

níveis de aprendizagem estarem 

inseridos numa mesma turma. 

Porém, um bom profissional 

consegue visualizar situações 

que fogem à “normalidade”. 

Há crianças que, se não 

observadas a tempo podem ser 

discriminadas, rotuladas, então, 

se faz necessário a observação 

atenta, e o encaminhamento, 

que só se fará mediante 

autorização da família. FONSECA 

(1995), considera o distúrbio 

de aprendizagem relacionado 

a um grupo de dificuldades 

específicos e pontuais relacionados 

ao sujeito que aprende, aos 

conteúdos pedagógicos, ao 

professor, aos métodos de 

ensino, ao ambiente físico e 

social da escola. Podendo ocorrer 

concomitantemente com outras 

situações desfavoráveis como: 

alteração sensorial, retardo 

mental, distúrbio emocional ou 

social, ou mesmo influências 

ambientais de qualquer natureza.

 Como o 

Psicopedagogo pode contribuir 

para a aprendizagem dessa 

criança? Uma conclusão prévia 

é de que não é prudente inserir 

todas as crianças com distúrbio 

de aprendizagem num mesmo 

grupo. Segundo a autora acima 

citada, os sintomas aparecem ou 

são manifestados da seguinte 

forma: Distúrbio de Atenção 

e concentração que retrata 

comportamentos da criança 

com ou sem hiperatividade; 

Problemas receptivos e de 

processamento da informação: 

diz respeito à competência 

linguística, como as atividades 
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de escrita, distinção de sons e 

de estímulos visuais, aquisição 

de léxico, compreensão e 

expressão verbais; Dificuldade 

de leitura manifestada pela 

aquisição das competências 

básicas relacionadas a fase de 

decodificação, como sendo a 

compreensão de textos e as 

dificuldades de escrita (presença 

de erros ortográficos em geral); 

Dificuldade de matemática 

que se revelam na aquisição 

de números, no lidar com 

quantidade e relação espaço 

temporal e problemas com 

a aquisição e utilização de 

estratégias para aprender, 

manifestados na falta de 

organização e utilização de funções 

metacognitivas comprometendo 

o sucesso na aprendizagem. E a 

aprendizagem, por sua vez, é um 

processo evolutivo, constante 

e implica uma sequência de 

modificações observáveis e 

reais no comportamento do 

indivíduo de forma global (físico e 

biológico), e do meio que o rodeia.

DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAGEM
O processo de diagnosticar 

é como levantar hipóteses. Uma 

boa hipótese ou teoria explica 

uma grande quantidade de dados 

observáveis que são originados 

de diferentes níveis de análise. 

Para diagnosticar deve haver: 

Sintomas apresentados; Histórico 

inicial do desenvolvimento; 

Resultados dos testes; O 

diagnóstico diferencial é um 

emaranhado de situações 

associadas que oferecem 

evidencias dos sintomas. Este 

conjunto de situações permitem 

ao Psicopedagogo relatório 

mais elaborado das dificuldades 

observadas. E segundo Bossa 

(2007), “a intervenção do 

Psicopedagogo inclui: Orientar 

os pais; auxiliar os educadores; 

buscar parcerias envolvendo 

a sociedade; colaborar no 

desenvolvimento de projetos; 

implantar novas propostas 

metodológicas de ensino (...)”. 

Com certeza tais ações poderão 

trazer grandes benefícios para 

esse aluno, bem como à sua 

família, escola, comunidade. 

  Mas para 

que esse processo se efetive 

de fato é preciso que haja 

a integração de todos os 

envolvidos, pois o profissional 

Psicopedagogo apesar de 

ser especializado no assunto 

Dificuldade de Aprendizagem 

não poderá trabalhar sozinho. 

Vemos em boa parte dos casos 

que há resistência por parte da 

família em aceitar que a criança 

tenha certas dificuldades de 

aprendizagem colaborando 

assim para a desinformação 

sobre a atuação do profissional 

na instituição de ensino. 

Sabemos que o papel da 

família é de suma importância 

para a atuação diferenciada e 

condizente com a necessidade 

do aluno com dificuldade de 

aprendizagem. Quando há 

esse vínculo com a família o 

universo de possibilidades se 

torna maior, pois é possível 

contar com a afetividade 

daqueles que estão ligados 

diretamente no processo, que 

varia de criança para criança. 

  Há um 

número grande de professores 

que se sentem angustiados 
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diante de alunos que, apesar 

de todas as intervenções 

propostas por ele em sala de 

aula, não avançam no processo 

de aprendizagem. A escola, 

por sua vez, limita-se a cobrar 

a aprendizagem de todos os 

alunos, mesmo sabendo que 

hoje está cada vez mais difícil 

para o professor alcançar essa 

proeza, diante da demanda de 

alunos com diferentes níveis 

e ritmos que estão sendo 

recebidos nas escolas todos 

os anos, afinal de contas, as 

Leis afirmam que “Toda a 

criança tem o direito de ser 

matriculado na escola e ter 

uma educação de qualidade, 

e de ser atendido mediante 

a sua necessidade específica 

(...)”. Isso inclui, além de um 

profissional especializado como 

o Psicopedagogo, todos os 

recursos materiais necessários, 

o que não vemos acontecer 

em nossa dura realidade como 

Docentes da Rede Pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir a 

nossa reflexão sobre o assunto 

afirmando que a atuação deste 

profissional que se dedica a 

assessoria da instituição escolar 

visa assegurar condições 

necessárias para melhor 

compreensão no processo 

de ensino / aprendizagem, 

ou seja, reflexão / ação que 

proporcionará situações e 

qualidade aos docentes das 

práticas no contexto escolar A 

Educação Básica por ser uma 

fase em que se dão as diferentes 

formas de aprendizagens, 

e a escola como o contexto 

facilitador destas aprendizagens 

necessitam cada dia mais de 

um Psicopedagogo para auxiliar 

o professor neste grande 

desafio de ensinar a todos. 

Sua presença na instituição 

escolar possibilitará diferentes 

caminhos a serem seguidos, 

que vão dos diferentes métodos 

aos diferentes olhares, que 

fazem desse profissional um 

especialista no desenvolvimento 

das aprendizagens, até porque, 

este profissional na instituição 

escolar irá analisar e pontuar 

dificuldades de aprendizagem 

ao decorrer da Educação 

Básica através de fatores que 

favoreçam uma verdadeira 

aprendizagem. Logo podemos 

entender a necessidade de ter 

psicopedagogo na escola, pois só 

assim será possível garantir que 

alunos que tenham dificuldades, 

possam ter acesso a métodos 

e estratégias diferenciadas 

que atendam também, sua 

forma diferente de aprender.
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Este artigo tem como 

objetivo investigar a contação 

de histórias e a possibilidade 

de utilizar esta linguagem 

artística de modo que desperte 

a reflexão, aguçando o senso 

crítico do indivíduo para a 

realidade que o cerca. Desta 

forma desenvolver no educando 

a capacidade de imaginar  a 

história em seu subconsciente, 

desenvolvendo a habilidade  de 

recriar a história adicionando 

elementos pré existentes em 

seu cotidiano. Valorizar o 

poder da palavra e o quanto 

ela torna-se fundamental para 

que exista a escrita e a partir 

dela surjam as histórias que 

resignificam a existência da 

cultura humana, recriando 

tempos e espaços a fim de 

aproxima-las do ouvinte.

IVANILDA ALVES DOS SANTOS NONATOS

Palavras-chave: Contação de Histórias; Senso Crítico; Palavras; Criança; Recriar.

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA  COMO 
INSTRUMENTO DE REFLEXÃO E CRÍTICA



396 OUTUBRO | 2017

INTRODUÇÃO
                                       Essa 

possibilidade faz da contação de 

histórias um tema interessante 

para análise, que merece um 

aprofundamento. Afinal, essa 

pesquisa pode servir também de 

estímulo a novos  narradores, 

além de alertar para os tipos 

de histórias que estão sendo 

contadas, de que maneira 

estão sendo transmitidas e 

principalmente com qual propósito.

            Existem vários 

livros sobre contação de histórias, 

mas para a pesquisa serão 

utilizadas como referências 

obras das autoras e contadoras 

de histórias Regina MACHADO, 

Gislayne MATOS e Inno SORSY. 

Para o lado reflexivo e crítico, 

um possível caminho que talvez 

possa estimular a contação 

de história que apesar de tão 

importante no processo ensino 

aprendizagem, ainda é pouco 

explorada na educação pública.

CONTAR HISTÓRIAS
A arte de contar 

histórias é uma linguagem  

que sempre existiu.  Essa arte 

milenar e universal atravessa 

gerações pelo mundo inteiro.

             A comunicação 

humana se inicia com o som, 

que veio antes de qualquer 

expressão corporal, o bebê 

ao sair do ventre materno 

chora e ao longo do tempo 

e de seu crescimento vai 

explorando novas formas de 

comunicação por meio de 

grunhidos, gritos, gestos, entre 

outras, e as descobertas trazem 

as primeiras palavras, que 

vão se aperfeiçoando pouco 

a pouco, é um processo de 

conquistas expressivas que 

evoluem gradativamente até 

chegar à comunicação escrita.

              Como cita o 

autor, Eu creio no poder das 

palavras, na força das palavras, 

creio que fazemos coisas com 

as palavras e também que as 

palavras fazem coisas conosco. 

As palavras determinam nosso 

pensamento porque não pensamos 

com pensamentos, mas com 

palavras,  não pensamos a partir 

de uma suposta genialidade 

ou inteligência, mas a partir 

de nossas palavras. E pensar 

não é somente “raciocinar” ou 

“calcular” ou “argumentar”, 

como nos tem sido ensinado 

algumas vezes, mas é sobretudo 

dar sentido ao que somos e 

ao que nos acontece. E isto, o 

sentido ou sem-sentido, é algo 

que tem a ver com palavras. E 

portanto, também tem a ver 

com as palavras o modo como 

nos colocamos diante de nós 

mesmos, diante dos outros 

e diante do mundo em que 

vivemos. (BONDÍA, 2002, p.21).
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O PODER DAS PALAVRAS 
A palavra é o grande 

recurso da contação de história, 

é por meio dela que o contador 

tem o poder de transportar o 

ouvinte para dentro do conto. 

“As palavras faladas constituem 

sempre modificações de uma 

situação que é mais do que 

verbal. Elas nunca ocorrem 

sozinhas em um contexto 

simplesmente de palavras” 

(MATOS;SORSY,2007,p7). Contar 

uma história faz com que 

permaneça  viva a cultura de 

um povo, fixa seus costumes 

e passa adiante as tradições 

de geração para geração, 

dividindo o conhecimento.

Eu creio no poder das 

palavras, na força das palavras, 

creio que fazemos coisas com 

as palavras e, também, que as 

palavras fazem coisas conosco. 

As palavras determinam nosso 

pensamento porque não pensamos 

com pensamentos, mas com 

palavras, não pensamos a partir 

de uma suposta genialidade 

ou inteligência, mas a partir 

de nossas palavras. E pensar 

não é somente “raciocinar” 

ou “argumentar”, como nos 

tem sido ensinado algumas 

vezes, mas é sobretudo dar 

sentido ao que somos e ao 

que nos acontece. E isto, o 

sentido ou sem-sentido, é algo 

que tem a ver com palavras. E 

portanto, também tem a ver 

com as palavras o modo como 

nos colocamos diante de nós 

mesmos, diante dos outros 

e diante do mundo em que 

vivemos. (BONDIA, 2002, p.21).

A palavra é o grande 

recurso da contação de história, 

é por meio dela que o contador 

tem o poder de transportar o 

ouvinte para dentro do conto. 

“As palavras faladas constituem 

sempre modificações de uma 

situação que é mais do que 

verbal. Elas nunca ocorrem 

sozinhas em um contexto 

simplesmente de palavras” 

(MATOS;SORSY,2007,p7). Contar 

uma história faz com que 

permaneça  viva a cultura de 

um povo, fixa seus costumes 

e passa adiante as tradições 

de geração para geração, 

dividindo o conhecimento.

           Desde muito 

cedo ouvimos histórias, sejam 

elas reais ou fictícias, felizes 

ou assustadoras, e essa 

experiência causa satisfação, 

curiosidade,  encantamento. 

No caso das crianças, é um 

incentivo a mais  no ato criador, 

pois adoram ouvir  e inventar 

as suas próprias histórias, 

trabalhando assim a imaginação,  

inspirando-se na sua realidade 

e muitas vezes misturando-a 

com os contos de fadas.

São esses contos de 

tradição oral e/ou populares, 

os contos de fadas, mitos, 

fábulas, lendas, entre outros, 

que passam o conhecimento 

de uma pessoa para a outra. 

Segundo Matos e Sorsy (2007, 

p.3) “ [...] nas culturas orais o 

conhecimento é armazenado 

na memória” [...] “e os anciãos 

representam a memória viva 

de seus antepassados”. Em 

consequência o homem da 

cultura oral é metódico e teme 

as novidades que podem causar 

a perda do conhecimento 

ancestral do seu povo.
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Nós homens modernos 

da cultura escrita, ansiamos 

sempre mais por novidades, mas 

para o homem da cultura oral 

o prazer não está na novidade. 

A centésima repetição de um 

conto ou de um relato qualquer 

pode emocionar e surpreender o 

ouvinte como se ele o estivesse 

ouvindo pela primeira vez. 

(MATOS; SORSY, 2007, p.3)

E são exatamente esses 

homens modernos da cultura 

escrita, que se encantaram 

pela contação de histórias,  

encontrando novos caminhos 

e muitas possibilidades de 

utilizarem esta arte também 

como trabalho, sendo possível 

manter as raízes, mas ao mesmo 

tempo adentrando cada vez 

mais na contemporaneidade. E 

justamente por esta arte virar 

profissão, acaba surgindo cada 

vez mais estudos revelando 

novas descobertas, que 

aprimoram este trabalho.

           Para embarcar 

no universo da narrativa no 

papel de contador, é necessário 

um conhecimento prático que 

envolve desde  o que  está dito 

no conto,  o que ele tem para 

oferecer, até a maneira que a 

história será apresentada pelo 

narrador, e como menciona  

Machado ( 2004, p. 54) “a partir 

de sua experiência pessoal”.

Para iniciar esse 

percurso, a primeira etapa é 

estudar minuciosamente o 

conto dividindo-o por núcleo 

de assuntos, elaborando um 

roteiro e sempre fazendo uma 

conexão entre eles, cabe a cada 

contador escolher uma maneira 

que  facilite a compreensão, 

lembrando que são variadas, e 

que essa prática acaba também 

ajudando a memorização.

Mais adiante é necessário 

descobrir o clima de cada 

parte da história, o que vai 

determinar um tipo de pulsação 

e ritmo para a sequência 

narrativa. Machado diz que “é 

como se a história tivesse um 

coração, que bate num pulso, 

num compasso diferente a 

cada momento” (2004, p. 55).

          Toda história nos 

traz personagens, às vezes 

lugares definidos ou não, mas 

sempre possibilidades para 

imaginação, e o narrador contribui 

com sua presença que é feita 

de Intenção, Ritmo e Técnica. 

Segundo Machado (2004, p. 

70) “A intenção é o que move 

e dá sentido à experiência de 

contar histórias”. Para isso, é 

preciso buscar os motivos, ou 

a importância de  contá-las, 

pois quando se tem definida 

essa intenção, é possível senti-

la na ação do narrador, no 

momento do seu desempenho.

Ainda segundo 

Machado, o ritmo é a cadência, 

que engloba a respiração do 

contador em harmonia com a 

respiração da história e, entre 

outras possibilidades envolve 

a pausa, o acelerar, o tom de 

voz, tudo de acordo com o 

momento da história. É esse 

domínio da voz, de todas as 

suas possibilidades sonoras, 

infinitos movimentos rítmicos 

utilizados pelo narrador, que 

torna os contos vivos.  Para 

chegar à técnica é necessário que 

o contador  se aproprie do seu 

instrumento de trabalho, entre 

eles sua respiração, para assim 

dominar a intenção e o ritmo, e 

para isso, tem como aliados os 

recursos internos e externos:
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       Os recursos internos 

estão ligados ao poder de 

observação geral da vida, de 

percepção, ver além do concreto, 

ser flexível, curioso, brincar, sentir 

e entre outras possibilidades, 

analisar situações através de 

diferentes pontos de vista.

                       Os recursos 

externos “tais como objetos, 

panos, música, canto, luz, roupa, 

acessórios cênicos” (2004, p. 76) 

devem apenas apoiar e servir 

à história. É  muito importante 

também a busca de repertório, 

que serve como bagagem na 

construção do ponto de vista do 

narrador e isto envolve: visitas 

a bibliotecas, livrarias, seleção 

e estudo de contos,  ler muitas 

histórias, fazer comparações 

e encontrar novos caminhos.

O NARRADOR
Existem muitas maneiras 

do narrador selecionar seu 

material de trabalho e definir 

a melhor forma de contar 

uma história, mas isso só 

a experiência vai trazer. A 

criação e organização vão se 

aprimorando no dia-a-dia. 

“Então a técnica é a escolha 

de um determinado modo de 

contar, a partir de uma intenção 

e levando em consideração, 

além dos recursos internos, 

outros tipos de recursos 

que possam ser descobertos 

pelo contador de histórias” 

(MACHADO, 2004, p.74).

RAMOS (2013, p. 97) em 

sua dissertação de mestrado,   

apresenta algumas técnicas 

utilizadas, como por exemplo:

        A simples narrativa 

– o contador tem como apoio 

a história, a voz, o corpo e o 

ouvinte. Aparentemente é a 

maneira mais fácil de contar 

uma história, mas exige um 

domínio muito maior do 

narrador em relação ao todo.

        O uso do livro – o 

narrador vai contando a história 

e com pausas vai mostrando 

as gravuras aos ouvintes, que 

interagem não só ouvindo, mas 

também observando as imagens.

         Figuras sobre 

cenário – o trabalho é feito 

com ilustrações e figuras sobre 

um cenário fixo, as figuras são 

utilizadas de acordo com o 

desenvolvimento da história.

          Fantoches – nessa 

técnica geralmente o narrador 

lê a história, e tudo precisa 

estar em sincronia com o 

manuseio do fantoche, é preciso 

treino para que haja harmonia 

entre o conto e o boneco.

           Histórias cantadas 

– por meio de cantigas e canções 

as histórias são exibidas, podem 

ser utilizados instrumentos 

musicais, mas é necessário  

conhecimento básico em 

música e uso de instrumentos.

Esses são alguns exemplos 

específicos, entre muitos outros, 

mas há também um que pode 

se chamar de “coletânea de 

técnicas”, no qual o contador 

faz uso de vários recursos e 
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engloba muitos estilos. Tudo vai 

depender da sua experiência, 

do conto a ser apresentado, 

do público escolhido, mas 

principalmente do objetivo 

daquela história, escolhendo 

o que melhor se encaixa no 

momento. O importante é 

manter o foco na narrativa e 

não nos adereços ou objetos, 

lembrando sempre que se trata 

de uma contação de histórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nascemos ouvindo 

histórias, crescemos ouvindo e 

contando histórias, repassamos 

histórias, inventamos histórias, 

ou seja, as histórias estão por 

toda parte, em todos os lugares, 

na imaginação da criança, no 

conto da vovó, na vida e na arte.  

A pesquisa mostra 

que a arte da narrativa se 

faz cada vez mais presente 

artisticamente, e traz variadas 

oportunidades de abordagens 

e temas que geralmente podem 

ser trabalhados de maneira 

crítica, levando à reflexão.  É 

possível afirmar que: a contação 

de histórias pode ser utilizada 

como uma ferramenta na 

construção do pensamento 

crítico do indivíduo. Porém, por 

ser de “fácil” domínio e  muitas 

pessoas conseguirem utilizar de 

suas técnicas, está se tornando 

um produto comercial, o que 

acontece também com outras 

linguagens artísticas. A arte vira 

mercadoria.  um teatro de fuga, 

destinado ao prazer, no qual há 

uma identificação automática 

e alienante do espectador, 

bloqueando assim o despertar, 

impedindo-o de ir além. 

Retrata também, que 

existem pessoas lutando para 

tornar a contação de história 

uma profissão, assim como é o 

teatro e que, aliás, cada vez mais 

essas linguagens  misturam-se,  

a contação aproxima-se muito 

do teatro narrativo hoje em dia. 

Acentua que há grupos 

agregando a esta linguagem, 

ao mesmo tempo, que tentam 

manter as origens dessa técnica 

narrativa, sempre somando 

em prol do outro e da arte.. 

Dessa forma, cabe 

ressaltar que a pesquisa traz 

questionamentos importantes, 

que vão além de poder usar 

a contação de histórias como 

um instrumento de reflexão e 

crítica, inclusive, faz lembrar que 

viver socialmente é conviver 

com regras ou normas, que 

atingem cada indivíduo de uma 

maneira, de acordo com sua 

condição social. É importante 

ainda enfatizar que tudo isso 

interfere diretamente no fazer 

artístico, trazendo sempre novas 

possibilidades e indagações.
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Atualmente a procura 

por uma melhora de qualidade 

de vida e de um corpo mais 

saudável, contribuiu para 

se verificar, a importância 

do profissional de educação 

física, na academia, no clube, 

no hospital e na escola. É 

importante, reconhecer o valor 

da educação física dentro da 

escola, principalmente, nos 

primeiros anos cruciais da 

vida de um sujeito, em que, 

a personalidade, o caráter, 

a moral, o conhecimento 

do próprio corpo e este no 

contexto social, estão sendo 

construídos. A psicomotricidade 

alcança um novo campo 

conceitual quando olha além 

do corpo orgânico e expressivo, 

acreditando na estreita ligação 

entre o desenvolvimento da 

motricidade, da inteligência 

e da afetividade. Este artigo 

faz uma abordagem sobre o 

desenvolvimento motor e a 

sua influencia no rendimento 

escolar das crianças com o 

objetivo de avaliar se as crianças 

que praticam atividade física 

regularmente fora da escola 

são as que têm um maior 

desenvolvimento motor e 

são as que têm um melhor 

rendimento escolar. Já dizia 

Sara Pain (1992): ‘é com o 

corpo que se aprende’ (p.22), 

então se pode acreditar que 

a educação física tem grande 

responsabilidade para com o 

processo de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Todas as pessoas 

necessitam de atividades físicas 

para o seu desenvolvimento, 

tanto no aspecto biológico 

quanto para o conhecimento 

do corpo, para criar habilidades 

de controle e coordenação, 

equilíbrio e harmonia, força e 

agilidade, em diferentes atividades.

A atividade física deve 

ser assegurada e promovida 

durante toda a vida das pessoas, 

criando, assim, um estilo de 

vida ativo, assegurando saúde, 

disciplina e lazer. As atividades 

físicas individuais ou coletivas, 

culturais ou de lazer, contribuem 

para o desenvolvimento 

das potencialidades do ser 

humano, trazendo melhorias 

na qualidade de vida.

As escolas têm se 

preocupado em promover esta 

educação efetiva para a saúde 

e para a ocupação saudável 

do tempo livre com exercícios 

físicos, jogos e competições, 

mas cabe também aos pais 

incentivarem e participarem junto 

com os filhos destas atividades.

A educação física 

traz muitos benefícios 

para a criança, tais como: 

• Conhecer e 

dominar o próprio corpo. 

• Auxiliar 

no desenvolvimento da 

inteligência ou cognitivo. 

• Estimular as 

relações com as outras pessoas. 

• Desenvolver 

competências como comportamentos 

saudáveis, atitudes e valores. 

• Incorporar 

hábitos saudáveis como o 

esporte e atividades de lazer. 

• Ajudar no 

desenvolvimento da autonomia 

e na formação do caráter. 

• Elevar a autoestima. 

As atividades físicas, como 

expressão do lazer e do esporte, 

devem envolver o próprio viver, 

especialmente às crianças e aos 

adolescentes, pois contribuem 

na formação e expressão de vida.

Ao colocar o corpo 

e os gestos no centro do 

desenvolvimento infantil, os 

estudos sobre psicomotricidade 

estão ajudando a pedagogia a 

renovar-se e a definir novos 

princípios para o ensino. Suas 

primeiras linhas começaram a 

ser traçadas pelo psicólogo e 

filósofo francês Henry Wallon 

(1879-1962) em meados 

dos anos 1920, quando ele 

introduziu a ideia de que o 

movimento do corpo tem 

caráter pedagógico, tanto pelo 

gesto em si quanto pelo que 

a ação representa. Na década 

de 1950, a psicomotricidade 

ganhou um campo definido de 

pesquisa. O psiquiatra Julián 

de Ajuriaguerra , considerado 

o pai dessa nova área do 

conhecimento, definiu-a como 

sendo a ciência da saúde e da 

educação, visando a representação 

e a expressão motora. 

Hoje, o psicólogo e 

professor de Educação Física 

argentino Esteban Levin é 

um dos pesquisadores que 

mais contribuem com seus 

estudos nesse campo. O corpo, 

os movimentos e a imagem 

que se tem desse corpo são 

fundamentais na aprendizagem e 

na formação geral do adulto, afirma. 
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Incentivar uma relação 

saudável com o próprio corpo 

e o uso dele na aprendizagem 

são práticas que deveriam ser 

cultivadas por toda a escolaridade. 

Mas até o início da puberdade, 

por volta dos 12 ou 13 anos, 

elas são determinantes. Até 

essa fase a criança vive pela 

primeira vez as mais diversas 

experiências: ela vai conhecer 

os números, a regra de três, a 

leitura, a escrita, o ensino de 

História... Quando alguma coisa 

acontece pela primeira vez, 

precisa ser marcante e positiva, 

para deixar boas recordações, 

ainda que inconscientes. O uso 

do corpo permitirá que essas 

lembranças sejam prazerosas 

e a pessoa vai associar o 

aprendizado a sensações gostosas.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
BRASILEIRA

A atividade física está 

presente no mundo desde os 

primórdios da humanidade. 

O ser humano pode ser 

considerado uma raça ativa 

por natureza, pois os nossos 

ancestrais utilizavam o corpo 

como meio de subsistência. 

Com o surgimento 

das primeiras comunidades 

organizadas, o homem 

passou por muitas mudanças 

de hábitos que fizeram-no 

abdicar de atividades que 

supriam essa necessidade 

fisiológica de estar sempre ativo. 

Assim, como consequência 

do novo modo de vida, o ser 

humano passou a se dedicar 

à outras atividades cotidianas. 

A necessidade de defender 

suas terras, seus suprimentos 

e sua comunidade fez com que 

o homem se preparasse para 

confrontar outros seres humanos 

surgindo, assim, os princípios 

da guerra. Durante séculos, os 

princípios das civilizações e a 

preparação do homem para 

a vida, tiveram que passar 

por fundamentos guerreiros 

e, desta forma, a relação da 

sociedade com a Educação 

Física ficou centrada nesse 

contexto (MARINHO, 1971).

A Educação Física 

aparece na história da 

educação brasileira desde o 

período do Brasil Império. Os 

fatos referentes à inclusão da 

Educação Física no contexto 

escolar nessa época, se mostram 

relativamente obscuros devido 

a escassez de relatos oficiais 

e bibliografias pertinentes. 

O marco histórico para 

definir o início da Educação 

Física escolar brasileira é 

a Reforma Couto Ferraz, 

outorgada em 1851. Essa 

reforma tornou obrigatória a 

Educação Física nas escolas do 

município da Corte (BETTI, 1991). 

Ainda na Era Imperial de 

nosso país, nos anos de 1876, 

1880 e 1882, foram criados 

e estabelecidos decretos e 

reformas que ajudaram a 

consolidar a Educação Física como 

disciplina escolar obrigatória e 

efetivamente aplicada, sendo 
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justificada pelos princípios da 

filosofia mens sana incorpore 

sano, ou seja, mente sã em 

corpo são, que enaltecia a 

busca pelo ser humano pleno 

e perfeito (MARINHO, 1971).

No período da ditadura 

militar brasileira, a Educação 

Física pelo mundo sofria forte 

influência dos padrões europeus, 

que naquela época se focavam 

nos sistemas desportivos como 

base da cultura corporal (SOARES 

et. al, 1992). Essa influência 

transcendeu também para o 

contexto escolar, fazendo com 

que as práticas pedagógicas 

para a Educação Física ficassem 

voltadas exclusivamente aos 

conteúdos esportivos. Como 

consequência desse processo, 

a metodologia utilizada pelos 

profissionais no desenvolvimento 

de seu trabalho passou a 

restringir-se ao uso da pedagogia 

tecnicista, que com o passar 

dos anos, em uma crescente, 

predominou na Educação Física 

escolar, tentando reproduzir 

nas escolas um cenário em 

menor escala dos esportes 

de alto rendimento, buscando 

obter futuros atletas de sucesso.

Os anos 70, de acordo 

com Soares et. al (1992), foram 

o auge para a Educação Física 

nesse formato tecno-desportiva. 

Advindo disso, nessa época, 

a expansão e massificação 

dos cursos superiores de 

formação de professores para 

o trabalho com a Educação 

Física no ambiente escolar é 

evidente. Porém, assim como a 

Educação Física escolar estava 

destituída de seu real sentido 

educacional, também os cursos 

superiores de formação estavam 

afetados pelos interesses 

governamentais, levando a 

Educação Física, anos mais 

tarde a uma “crise existencial”. 

Como diz Betti (1991, p.115) 

“a formação inadequada dos 

recursos humanos foi um 

dos fatores mais importantes 

que levaram a uma crise 

profunda da Educação Física 

escolar ao final do período”

Segundo Daólio (1998), 

já nos fins da década de 70, 

a Educação Física sofreu 

uma forte pressão exercida 

pelos profissionais da área, 

no intuito de uma reflexão e 

reformulação estrutural da 

mesma. As mudanças foram 

fomentadas, mas apenas se 

insinuaram, acontecendo 

evidentemente a partir do início 

da década de 80. Vários foram 

os motivos que levaram a esses 

fatos, destaca-se a busca dos 

profissionais por especializações 

e o crescimento de eventos 

e publicações voltadas para 

a área de Educação Física, 

como aponta o mesmo autor:

Além dos brasileiros 

doutorados no exterior, 

colaboraram para o surgimento 

de novas ideias, reflexões e 

propostas metodológicas na 

Educação Física brasileira a 

criação dos primeiros cursos 

de pós-graduação em outras 

áreas, sobretudo das ciências 

humanas, o aumento do número 

de publicações especializadas e a 

realização de vários congressos, 

encontros, seminários e cursos 

na área (DAÓLIO, 1998, p.44).

 

A década de 80 se 
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caracteriza pela transformação 

da Educação Física dentro 

do âmbito pedagógico, do 

surgimento das propostas e 

tendências renovadoras, do 

debate acadêmico e das reflexões 

que diversos pesquisadores 

dessa década se envolveram. 

Esse cenário transcende os 

anos e entra na década de 90 

com muita força, prosseguindo 

até os dias de hoje, no século 

XXI. Abrindo as portas para 

uma discussão também no 

âmbito da política educacional. 

Nesse contexto, a maior 

conquista foi a reformulação 

da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei nº. 

9.394/96, que aponta a Educação 

Física como um componente 

curricular da Educação 

Básica colocando-a em um 

mesmo patamar de qualquer 

outra área de conhecimento 

existente no currículo escolar.

O MOVIMENTO
Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacional (1997), 

que são um referencial de 

trabalho que visa transformar 

a educação física, torna-se 

fundamental mudar a ênfase na 

aptidão física e no rendimento 

padronizado, tendo a educação 

física que ser mais abrangente, 

contemplando as dimensões 

de cada prática corporal, 

podendo sistematizar situações 

de ensino e aprendizagem, 

garantindo aos alunos acesso 

ao conhecimento prático e 

conceitual, mostrando um trabalho 

que incorpore a afetividade, 

o cognitivo e dimensões 

socioculturais dos alunos. 

Sabendo que hoje a 

atividade física não resulta apenas 

em exercitar ou disciplinar o 

corpo, pois o mesmo encontra-

se vinculado com a mente 

num contexto sociocultural. O 

movimento e a vida mental não 

são duas realidades, pois até 

para se pensar implica em uma 

atitude e para todo movimento 

implica uma vivência cerebral. 

Quando falamos em 

movimento como ferramenta 

da aprendizagem temos que 

fazer uma busca pela história e 

concepções de aprendizagem, 

a começar por Piaget que foi a 

pessoa que nos despertou para a 

importância da motricidade. Na 

verdade, ele estava preocupado 

em estudar a gênese do 

pensamento humano, não 

em entender como a criança 

aprende o movimento ou qual 

é a importância disso. Mas para 

entender o desenvolvimento 

da inteligência ele observou 

a criança e percebeu que, 

desde que nasce, ela já tem 

um tipo de inteligência, que 

é, ao contrário do que se 

pensava, anterior à linguagem.

Existe uma inteligência 

motora, que é prática, e que é 

a primeira que o ser humano 

desenvolve. Como isso acontece? 

A criança tem uma bagagem 

genética, que são os movimentos 

reflexos, e a partir do contato 

com o ambiente, naquilo que 

Piaget chama de reações 

circulares, ela vai construindo 

esse movimento intencional.

Então, até por volta 
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dos 2 anos, mais ou menos, 

ela constrói essa inteligência 

sensório-motora, essa capacidade 

de perceber a intencionalidade 

e a consequência dos gestos, 

que são os recursos que ela 

tem para interagir com o meio.

Para ele o desenvolvimento 

da inteligência é um processo 

contínuo de equilibrarão, de dois 

mecanismos: a assimilação, que 

é entendida como a integração 

do exterior às estruturas do 

indivíduo, e a acomodação, 

que é a transformação interior 

em função das variáveis 

exteriores. É por meio desses 

dois mecanismos que a criança 

desenvolve sua inteligência 

prática ou sensória motora, 

composta por diferentes 

esquemas de ação, que vão 

se aperfeiçoando, tornando-

se mais variáveis e adaptáveis 

a diferentes situações.

Nessa perspectiva, é 

fundamental criar desafios para 

as crianças, propor situações 

que geram a necessidade de 

novas adaptações a partir, 

por exemplo, do uso de 

diferentes materiais, jogos, 

brincadeiras tradicionais etc.

COMO O PROFESSOR DEVE AGIR DIANTE 
DA PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM DO 
MOVIMENTO

Para que se possa 

entender que todo o movimento 

contribui para a aprendizagem 

é necessário saber o que é a 

psicomotricidade que envolve 

toda ação realizada pelo 

indivíduo; é a integração entre 

o psiquismo e a motricidade, 

buscando um desenvolvimento 

global, focando os aspectos 

afetivos, motores e cognitivos, 

levando o indivíduo à tomada 

de consciência do seu corpo 

por meio do movimento.

Le Boulch (1985, p. 

221) observa que “75% do 

desenvolvimento psicomotor 

ocorrem na fase pré-escolar, e 

o bom funcionamento dessa 

área facilitará o processo 

de aprendizagem futura”.

Portanto, é importante 

que o professor da Educação 

Infantil tenha consciência de 

que a criança atua no mundo 

por meio do movimento; daí 

a importância de o professor 

conhecer o desenvolvimento 

motor e suas fases, para que 

seja capaz de propor atividades 

fundamentadas nos conceitos 

da psicomotricidade, criando 

currículos e projetos em que as 

crianças utilizem o corpo como 

meio para explorar, criar, brincar, 

imaginar, sentir e aprender.

Num ambiente 

altamente favorável, o nosso 

menino ou menina pode 

encontrar possibilidade de 

retirar o máximo proveito de 

suas potencialidades inatas. 

Num ambiente diferente e 

hostil, apenas algumas dessas 

potencialidades básicas poderão 

exprimir-se (GESELL, 2003, p. 42).

O processo educativo 

não deve basear-se somente 

em teorias, mas também na 
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força das relações afetivas; 

quando as crianças vivem 

em um ambiente que as 

compreende, elas se tornam mais 

autoconfiantes. Dessa forma, 

a qualidade na relação entre 

professor e aluno é fundamental 

no processo pedagógico.

Diante das diversas 

dificuldades com que nos 

deparamos nas nossas 

atividades diárias na condição 

de educadores, por vezes 

acabamos rotulando nossos 

alunos como desatentos, 

desmotivados, indisciplinados 

ou incapazes de desempenhar 

atividades mais complexas, 

não considerando que muitas 

dificuldades estão atribuídas 

as práticas psicomotoras que 

deixaram de ser trabalhadas 

durante a Educação Infantil.

A criança deve viver 

o seu corpo obtendo uma 

motricidade não condicionada, 

em que os grandes grupos 

musculares participem e 

preparem os pequenos músculos, 

responsáveis por tarefas mais 

precisas e ajustadas. Antes de 

pegar num lápis, a criança já 

deve ter, em termos históricos, 

uma grande utilização da sua 

mão em contato com inúmeros 

objetos (FONSECA, 1993, p. 89).

Nessa perspectiva, é 

necessário que os professores 

da Educação Infantil tenham 

uma formação inicial 

consistente e acompanhada de 

permanentes atualizações; a 

Psicomotricidade é uma delas.

Cabe ressaltar a importância 

do professor para assumir o 

papel de facilitador, permitindo 

à criança situações e estímulos 

cada vez mais variados, com 

experiências concretas e vividas 

com o corpo inteiro, trazendo 

a Psicomotricidade sob um 

olhar pedagógico e preventivo.

Diante dessas 

considerações, percebemos 

que é de extrema importância 

refletir sobre nossas práticas, 

além de analisar e recriar nossas 

metodologias de ensino. É preciso 

oportunizar as possibilidades 

para as crianças da Educação 

Infantil, pois o aprender deve 

estar cercado de intenções, 

motivações e desejos de se 

comunicar com o seu meio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola, hoje em 

dia, é um importante agente 

motivador do desenvolvimento 

infantil; quando integramos a 

Psicomotricidade às atividades 

escolares, temos como resultado 

os benefícios da motricidade, 

do autoconhecimento e a 

ajuda na vivência em grupo, 

pois por meio das atividades 

psicomotoras e dos jogos as 

crianças precisam aceitar regras, 

e, quando começam a ter essa 

compreensão, mais facilmente 

aceitarão as regras da vida social.

A sociedade e a escola 

“tradicional” não podem 

continuar a ser passivas, 

sentadas, fechadas, acríticas, 

competitivas, autoritárias, 

traumatizantes, servis ou 

segregacionistas. De fato, 

a saúde e a educação, seus 

agentes, métodos e instrumentos, 

precisam ser inovados e 

reconstruídos à luz de uma 

investigação psicopedagógica, 
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interdisciplinar, que impeça o 

fosso ente a prática e a teoria, 

entre a ação e o pensamento 

(FONSECA, 2008, p. 534).

Por meio do movimento 

a criança atua no mundo, 

dispondo de suas capacidades 

afetivas, intelectuais e motoras, 

estabelecendo esta relação 

conforme sua tonicidade que 

é construída diariamente de 

acordo com as limitações 

e estimulações que lhe são 

impostas pelo meio na qual 

está inserida e pelas pessoas 

que a cercam. Partindo deste 

pressuposto, o movimento vai 

se tornando coordenado e 

complexo resultando em fonte 

de aprendizagem. Diante desta 

visão, as atividades motoras 

desempenham um papel importante 

nas iniciativas intelectuais.

Para entender de 

maneira prática a necessidade 

de incluir atividades motoras 

nas práticas educativas, tome-se 

o exemplo de uma pessoa que 

não teve sua lateralidade bem 

desenvolvida; normalmente 

ela terá dificuldades para 

aprender a ler e a escrever (uma 

vez que a leitura e a escrita 

realizam-se da esquerda para 

a direita) e ainda confundir 

letras simétricas (b/d, p/q) ou 

até mesmo em efetuar cálculos 

matemáticos, entre outros.

Diante dessas 

considerações, percebemos 

que é de extrema importância 

refletir sobre nossas práticas, 

além de analisar e recriar nossas 

metodologias de ensino. É preciso 

oportunizar as possibilidades 

para as crianças da Educação 

Infantil, pois o aprender deve 

estar cercado de intenções, 

motivações e desejos de se 

comunicar com o seu meio. 

Segundo Vayer (1984), 

o desenvolvimento da criança 

ocorre como resultado das 

relações e comunicações que 

se estabelecem entre três 

elementos: o seu corpo enquanto 

meio da relação, o mundo das 

outras pessoas e a realidade 

das coisas. As sensações, 

percepções e ações formam 

um ciclo que se desenvolve, se 

enriquece e se organiza para 

constituir a personalidade, uma 

personalidade necessariamente 

original em relação aos outros. 

Sendo assim, a 

organização do esquema 

corporal, ou seja, a organização 

das sensações relativas ao 

seu corpo relacionado com 

os dados do mundo exterior 

tem um papel importante no 

desenvolvimento da criança, 

pois esta organização é o 

ponto de partida dessas 

diversas possibilidades de ação. 

Dessa forma, é 

importante propor trabalhos de 

sensibilização para professores, 

especialmente àqueles que 

trabalham com aprendizagem, 

para que eles possam inserir 

em seu dia-a-dia formas 

diferenciadas de interação com 

os alunos, proporcionando um 

espaço rico de troca, na qual 

a linguagem verbal passa a 

ser secundária, e a linguagem 

corporal, a sua relação com 

o espaço, com o som e com 

o outro, passam a ter uma 

importância muito maior, pois, 

nesses pequeno gestos estão 

representados os seus desejos 

mais profundos e autênticos. 

Com isso poderemos ampliar 

a nossa compreensão sobre a 

criança e assim, auxiliá-la em 
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seu processo de aprendizagem 

e principalmente, em seu 

processo de desenvolvimento. 

Ficou evidente a forte 

relação entre as atividades 

escolares e o desempenho 

neuromuscular, por isso o 

favorecimento no processo 

ensino aprendizagem. 

Percebemos que não há como 

desvincular a aprendizagem do 

movimento e que a educação 

psicomotora faculta uma 

formação básica para toda criança. 

Alfabetizar a criança 

vinculando o trabalho psicomotor 

a este processo implica numa 

série de funções e manifestações 

específicas do desenvolvimento 

infantil, as quais contribuirão 

para o ensino-aprendizagem. 

Conclui-se  que com 

todos estes indicadores para 

o sucesso escolar, ainda em 

muitas escolas o movimento não 

é visto com o parte fundamental 

da aprendizagem dos alunos. 
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Diante dos desafios 

que a escola tem enfrentado 

frente à era digital, a análise da 

interface do aplicativo Kanagram 

é motivo da discussão deste 

trabalho e sua relevância se 

volta para que o sistema de 

ensino busque avaliar de forma 

sistemática a interface das 

tecnologias presentes na escola 

para verificar se a mesma tem 

permitido uma boa acessibilidade, 

compreendendo que ela é 

um elemento importante de 

comunicação entre o usuário 

e o sistema operacional. Para 

essa pesquisa teve-se como 

metodologia o levantamento 

bibliográfico de diversos autores 

(PLATES & BARBOSA, 2008, 

2013, NIELSEN, 1993, 2000, 

2005 e FREIRE, 1996, 1883), 

entre outros, que versam sobre 

a temática e abrange livros e 

artigos. Após essa etapa aponta-

se que, na avaliação realizada 

no Kanagram observou-se que 

o mesmo atende parcialmente 

as heurísticas comparadas, 

contudo, sugere-se que o 

aplicativo em estudo seja 

remodelado para Web App, 

para que o professor possa 

fazer uso nas suas aulas como 

ferramenta pedagógica por meio 

de seu celular, smartphone, 

não sendo necessário ter o 

netbook a seu dispor.
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INTRODUÇÃO 
Diante do processo 

de inclusão social, as escolas 

e em especial, a pública; vem 

introduzindo várias ferramentas 

digitais, convidando o professor 

a fazer uso das mesmas, 

principalmente o Netbook/

Tablet, um dispositivo móvel, 

com uma diversidade de 

aplicativos que contempla a 

maioria dos conteúdos do 

currículo escolar. Para Freitas 

(2013) essa ferramenta” “permite 

o acesso à aprendizagem em 

diferentes espaços e tempos, 

aprendizagem essa que 

pode ser potencializada pela 

infraestrutura sem fios” (p. 4). 

Dessa forma, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) 

vêm sendo contextualizadas 

dentro de uma pedagogia que 

se insere no mundo globalizado. 

 De acordo com 

Demo (2008), o novo formato 

que vem se estabelecendo 

na sociedade, a tecnologia 

dentro do âmbito escolar só 

poderá dar certo se essas 

passarem pelas mãos do 

professor e não somente na 

dos estudantes. Já Ribas (2008) 

afirma que dentro do contexto 

tecnológico o professor, deverá 

ser um profissional criativo e 

comprometido, interagindo 

em meio à sociedade do 

conhecimento cada vez mais 

veloz, repensando a educação 

constantemente. Contudo para 

o professor ser o mediador do 

processo tecnológico na sala 

de aula, caberá ao sistema de 

ensino criar condições para que 

o mesmo possa familiarizar-se 

com as tecnologias presentes 

e assim, se for preciso, propor 

melhorias nas suas interfaces ou 

mesmo remodelá-las, com vistas 

a fazer o uso dessas, de maneira 

eficaz, em consonância com as 

competências instituídas na grade 

curricular e consequentemente 

em seu planejamento escolar.

 Nessa ótica, o 

Netbook/Tablet passa a ser 

uma ferramenta de mediação 

entre professor/tecnologia/

estudante, propiciando 

a interação, a partilha de 

significados e a colaboração 

intensiva, viabilizando uma 

educação mais contextualizada 

e mais significativa, cujos 

saberes nele incluso por meio 

de seus softwares, devem está 

adequado às necessidades dos 

estudantes e dessa sociedade 

cada vez mais informatizada.
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SISTEMA OPERACIONAL LINUX E AS 
TECNOLOGIAS PRESENTES NA ESCOLA

O  uso dos recursos 

tecnológicos na escola tem sido   

nos últimos tempos, o tema 

mais debatido nos grandes 

centros de debates e entre 

os elaboradores das políticas 

para a educação brasileira 

(PAIVA, 2016), sendo então, 

ainda a sua utilização pelo 

professor um grande desafio. 

Dentre os entraves que tem 

impossibilitado a utilização 

dos recursos tecnológicos 

na escola, está a falta de 

conhecimento das interfaces 

pelo professor, principalmente 

aquelas que funcionam com 

o Sistema Operacional Linux. 

Todavia, esse Sistema é um 

dos mais usados no mundo, 

principalmente por empresas 

públicas. Ele é baseado em Unix, 

um sistema operativo portável, 

multitarefa e multiutilizado 

criado para desktops, mas 

que na atualidade é usado 

em servidores, smartphones, 

tablets, netbooks entre 

outros tipos de dispositivos. 

O Linux possui código 

aberto, o que significa dizer, 

que qualquer pessoa pode 

criar, melhorar e distribuir 

aplicativos para ele. A parte 

básica do Linux é composta 

de um Kernel, software criado 

para fazer a comunicação de 

outros programas e traduzi-los 

em comandos para a unidade 

de processamento e outros 

componentes eletrônicos. Para 

funcionar, é necessário aplicativos 

e bibliotecas específicas para 

eles.  Como se pode notar, 

essas características são 

suficientes para tornar esse 

sistema diferente de outros 

como por exemplo: o Mac OS X 

e Windows, sendo esse último, 

muito utilizado pelo professor. 

         Pensando na 

má formação acadêmica do 

professor diante do emergente 

contexto tecnológico, o Sistema 

Operacional Linux passa a ser de 

difícil compressão, justamente 

pela não familiaridade desse 

sistema pelo professor, 

dificultando a exploração 

de sua interface.  Prates & 

Barbosa (2013) conceituam 

a interface como sendo:

...o nome dado a toda 

a porção de um sistema com 

a qual um usuário mantém 

contato ao utilizá-lo, tanto 

ativa quanto passivamente. A 

interface engloba tanto software 

quanto hardware (dispositivos 

de entrada e saída, tais como: 

teclados, mouse, tablets, 

monitores, impressoras e etc.). 

Considerando a interação como 

um processo de comunicação, 

a interface pode ser vista como 

o sistema de comunicação 

utilizado neste processo (pág.02).

Na mesma linha de 

pensamento completa, Taveira (2013):

Na informática ela tem 

um sentido preciso, exato. 

Com esse termo, designa-se 

a qualquer dispositivo que 

realize a comunicação entre dois 

sistemas informáticos diferentes 

ou entre um sistema informático 

e uma rede de comunicação. 

Ela efetua essencialmente as 

operações de transcodificação, 

tradução e gerencia os 
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fluxos informáticos (pág.01).

 Nesse contexto, a 

interface abrange um conceito 

bastante vasto que se expressa 

pela presença de ferramentas 

usadas para movimentar 

qualquer sistema de informações 

podendo se apresentar na 

forma material ou virtual.

       O objeto em análise 

é o Tablet PC Classmate, um 

netbook com tela sensível ao 

toque que pode ser convertido 

em tablet, incluindo teclado 

e caneta digital integrado. O 

conteúdo pedagógico inclui 

jogos matemáticos, mapas em 

3D, aplicativos de ortografia, 

planetário virtual, simulador 

físico, além de poder ser 

utilizado para programar os 

robôs no Programa Robótica. 

Possui 10,1 polegadas, 320 

GB de disco rígido, câmera 

de 0,3 megapixels e sistema 

operacional Linux Educacional 

5.0.  É o modelo adotado nas   

escolas municipais do Recife, 

distribuídos apenas para alunos 

que estudam do 6.º ao 9.º ano, 

excluindo desse processo de a 

entrega dessa ferramenta aos 

professores. Nesse sentido, se 

de um lado, há uma quebra de 

paradigma com a inclusão dessa 

ferramenta pedagógica na escola, 

por outro lado tem limitado 

a sua exploração e utilização 

por parte do professor, visto 

que é um sistema operacional 

que esses, não tem o hábito de    

utilizar. É um fato recorrente 

na maioria das escolas 

públicas, favorecendo apenas 

o estudante a sua utilização 

para fins não acadêmicos, 

como por exemplo, acessar 

as mídias sociais (facebook, 

e-mail, twiter), ou mesmo para 

fazerem download de vídeos 

e músicas, atividades essas, 

que o professor não as avalia.

OS APLICATIVOS INCLUSOS NO NETBOOK/
TABLET PARA A DISCIPLINA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA E A INTERFACE DO 
APLICATIVO KANAGRAM

Na era na qual se valoriza 

o conhecimento tecnológico, a 

boa acessibilidade da interface 

de qualquer dispositivo tem 

sido um fator crucial para a boa 

navegação, pois é por meio dela 

que se conduz   a exploração 

de seus ícones, janelas e 

botões que vão direcionar os 

dispositivos a serem procurados. 

Para Nielsen, (1993) uma 

boa interface, é aquela que 

possui aplicações fácies de ser 

navegáveis buscando atingir a 

usabilidade, aplicabilidade e 

comunicabilidade, oferecendo 

ao usuário artefato fáceis de 

usar, aplicar e comunicar. 

Para melhor compreende-

se de que forma o Netbook/

Tablet foi pensado e elaborado 

pedagogicamente, abaixo 

se descreve seus aplicativos 

e descrições na área do 

conhecimento de língua portuguesa: 
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Analisando-se esses 

aplicativos, percebe-se que eles 

foram elaborados com uma 

proposta pedagógica voltada 

melhorar o processo de ensino 

aprendizagem dos estudantes, 

principalmente para aqueles 

que apresentam dificuldades 

na leitura e na escrita, como 

é o caso dos estudantes do 

6.º ano. São estudantes que 

muitas vezes saem do ensino 

fundamental dos anos iniciais 

e muitas com defasagem na 

aprendizagem principalmente 

na leitura. Sendo assim, esses 

aplicativos se usado com um 

bom planejamento permite 

melhorar as competências 

p e d a g ó g ic a s  d o s  e s t u d a n t e s .  

São aplicativos que para quem 

tem habilidade tecnológica 

ao ser utilizado na sala de 

aula, melhorará o raciocínio 

lógico e a prática da leitura 

e escrita, além de propiciar a 

inclusão digital por meio de 

uma boa navegação social. 

Nas palavras de Reis, (2007):

A navegação social 

tem grande valor porque cria 

correlações entre os conteúdos 

baseadas nos interesses dos 

usuários e não nas suposições 

do arquiteto de informação. 

Por isso é uma boa ferramenta 

para superar as dificuldades 

do projeto do sistema de 

navegação, especialmente para 

se melhorar a contextualização. 

[..] o caminho construtivista 

de um usuário resulta uma 

padronização que pode ser 

compartilhada para auxiliar outros 

usuários em seus processos de 

busca de informação (p. 94).  

 Dentro desse 

contexto, se a boa navegação 

é importante em Website, 

ela também é relevante nos 

dispositivos, pois é por meio dela   

que o usuário interage com a 

in f o r m a ç ã o  d a  q u a l    p r o c u r a .  

 Em análise ao 

aplicativo Kanagram, a princípio 

notou-se que a mesmo é 
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agradável e de fácil uso para 

os estudantes que possuem 

conhecimento do sistema que 

ele é operado. Ela possui poucas 

cores, porém no decorrer de 

sua utilização ele   apresenta 

letras coloridas e embaralhadas 

para que o usuário descubra 

qual é a palavra que vai formar.  

Na medida em que o usuário 

não consegue descobri-la, 

uma janela vai dando dicas, 

até o usuário acertar. Ele tem 

três níveis de dificuldades 

permitindo o desenvolvimento 

das competências do raciocínio 

lógico, da leitura e da escrita 

além de possibilitar ao 

professor o trabalhar com a 

interdisciplinaridade (FAZENDA, 

2008), isso porque, à medida que 

as palavras são descobertas, o 

professor poderá contextualizá-la 

levando o estudante a elaborar 

seus próprios conceitos. Dessa 

forma, pode afirmar que, dentro 

da escola, existe uma gama de 

recursos tecnológicos voltados 

a melhoria da aprendizagem, 

que precisam ser mediados 

pelo professor em colaboração 

com os estudantes. Caso 

contrário, esses recursos ficarão 

esquecidos e a aprendizagem 

voltada ao contexto tecnológico 

inexistente.  Na execução desse 

aplicativo ele vai apresentando 

letras coloridas e embaralhadas 

para que o usuário descubra 

qual é a palavra que vai formar.  

Na medida em que o usuário 

não consegue descobri-la, 

uma janela vai dando dicas, 

até o usuário acertar. Ele tem 

três níveis de dificuldades 

permitindo o desenvolvimento 

das competências do raciocínio 

lógico, da leitura e da escrita 

além de possibilitar o trabalhar 

com a interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 2008), isso porque, 

à medida que as palavras 

são descobertas, o professor 

poderá contextualizá-la 

levando o estudante a elaborar 

seus próprios conceitos.  

 A seguir apresenta-

se a interface e os caminhos 

que são percorridos até o 

usuário encontrar o aplicativo 

Kanagram. São percursos que 

se reafirma, fácies para quem 

tem conhecimento na área 

tecnológica, principalmente 

para os estudantes que já 

nasceram nessa era, contudo, 

complexos para aqueles usuários 

que não conhece tal sistema, 

como é o caso da maioria dos 

professores. É um impasse 

que o sistema de educação 

precisa resolver, por meio 

de formações continuadas, 

ou até mesmo através da 

troca de experiências entre 

estudantes e professores. O 

que não acontecer é que um 

investimento tão alto em prol 

das tecnologias na escola, seja 

desperdiçada pelo desuso por 

parte do professor em detrimento 

de sua formação. Só por meio 

da formação continuada e em 

serviço com profissionais que 

conheçam realmente todos os 

recursos tecnológicos presentes 

na escola se pode afirmar 

que  a  inclusão digital tem se  

efetivado no âmbito escolar.
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A interface do 

Netbook/Tablet possui uma 

interface complexa para os 

professores compreenderem 

seu funcionamento, além do 

que os percursos   que eles 

buscam para encontrar seus 

aplicativos não são tão fáceis 

de encontrar.  Dessa forma 

torna-se difícil a sua utilização 

bem como a busca pelos 

conteúdos que estão dispostos 

prejudicando, ação inclusiva social 

e consequentemente a proposta 

de favorecer a melhoria da 

qualidade da educação ofertada.

A AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DO APLICATIVO 
KANAGRAM

Existem muitos autores que 

comungam sobre a importância 

da avaliação na interface das 

tecnologias, (NIELSEN, 2005), 

(MORAIS, 2007) e (PRATES & 

BARBOSA (2016) entre outros, 

porque no decorrer de suas 

experiências digitais, sentiram 

a necessidade de tal avaliação. 

Nesse sentido, para que a 

tecnologia atinja seu objetivo que 

é a aprendizagem dos usuários 

finais, se faz necessário uma 

análise da mesma, no sentido 

de melhorá-la   para minimizar 

as dificuldades encontradas 

ou mesmo propor novos 

produtos. Na concepção de 

Nielsen, (2005) o objetivo da 

avaliação heurística é encontrar 

os problemas de utilização na 

concepção de modo que eles 

podem ser atendidos como 

parte de um processo iterativo 

de design. Sendo assim, a 

avaliação heurística é um 

processo que deve ser feito 

para se encontrar falhas ou 

não em uma interface, pois é 

ela que permite a comunicação 

entre o usuário e o sistema, 

possibilitando uma boa 

acessibilidade.  Nas palavras de 
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Passerino e Montardo (2007):

 A acessibilidade está 

voltada para as condições de 

uso, como o usuário se apresenta 

frente às interfaces interativas, 

como essa troca deve acontecer, 

e principalmente, como se 

dará o acesso do usuário às 

informações disponíveis” (p.13).

É notório que as 

tecnologias presentes na 

escola, não passam por uma 

avaliação pela falta de um 

avaliador experiente, isso 

se dá entre outros motivos 

por falta de diálogo entre as 

secretarias e o professor (ambos 

sem experiências nessa área) 

além do que para se fazer tal 

avaliação, requer-se verba, e 

isso o sistema de ensino não 

dispõe.  Contudo explorando 

o aplicativo Kanagram notou-

se que ele foi criado para 

aprimorar a leitura e escrita 

dos usuários, como também 

facilitar a prática pedagógica 

do professor. Por outro lado, 

percebeu-se que o mesmo 

necessita ser aprimorado 

conforme heurística de Nielsen 

(1993) para que seu usuário 

possa ter um bom feedback 

e uma boa acessibilidade. 

Prates e Barbosa (2016) atribui 

para cada um dos problemas 

encontrados na interface um 

valor e aconselha ao avaliador 

a definir onde se localiza 

tal problema., além da sua 

gravidade. O valor a que se 

refere os autores, podem ser 

definidos com a escala a seguir: 

0 – Não concordo que isto 

seja um problema: Normalmente 

esse valor é resultado da 

avaliação de um especialista 

que foi apontado por outro; 

 1 – Problema cosmético: 

Só precisará ser concertado caso 

haja tempo extra no projeto; 

2 – Problema pequeno: 

É desejável que o problema 

seja resolvido, mas deve ser 

considerado de baixa prioridade; 

 3 – Problema grande: É 

importante que seja concertado, 

então, deve ser considerado 

como de alta prioridade; 

 4 – Catastrófico: É 

fundamental para o projeto 

que esse seja concertado 

antes do seu lançamento.

Sendo assim toma-se 

como referência os valores postos 

pelos autores em consonância 

com as heurísticas de Nielsen.
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Dentre as (10) dez 

heurísticas avaliadas na concepção 

de Nielsen (1993) apenas quatro 

(4) não correspondem aos 

conceitos do autor, todavia são 

problemas de fácies soluções. 

Em síntese ao finalizar-se a 

avaliação, o aplicativo Kanagram, 

condiz parcialmente com as 

heurísticas de Nielsen, também 

foi possível verificar que pelo 

fato do professor encontrar 

dificuldades de interagir com o 

aplicativo, sugere-se a criação 

de um Web App que possa 

ser acessado pelo professor 

também em seus celulares, 

Smartphones, recursos que a 

maioria do professor possui.
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PROPOSTA O APLICATIVO KANAGRAM: 
LAYOUT PARA WEB APP 

Criar um Web App não 

é tarefa fácil, porque antes de 

tudo deve-se ter em mente a 

que ele se destina, qual seu 

objetivo e o que ele deseja 

alcançar. Pensando assim, 

se faz necessário antes da 

criação traçar estratégias. Assim 

descreve-se os passos principais 

para a criação do mesmo.

1. Escolher o design;

2. Definir o conteúdo;

3. Configurar o APP;

4. Testar para verificar 

se o mesmo tem atendido ao 

objetivo a que ele se propõe.
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Inserir a tecnologia de 

forma eficiente nos espaços 

das salas de aulas, ainda é 

um desafio, por isso se faz 

necessário fazer-se uma análise   

de todos esses recursos para 

verificar se os mesmos estão 

ou não atendendo ao propósito 

de sua criação. Nesse sentido 

para melhorar a comunicação 

e utilização do aplicativo 

Kanagram, criou-se um Web 

App no sentido de fazer desse, 

uma ferramenta melhorada 

e com maior acessibilidade 

pelo professor. Para sanar 

os problemas encontrados, 

colocou-se um botão que 

será acessado toda vez que 

o usuário cometer erros ou 

não encontrar o que busca. 

Também se acrescentou o botão 

que indica a configuração do 

sistema, esse botão poderá 

configurar o idioma desejado. 

Alguns ícones foram retirados 

como por exemplo as setas. 

Acrescentou-se uma janela que 

mostra o tipo de categoria das 

palavras. Também se propôs cores 

diferentes para cada comando. 

Tornando um Web App muito 

bem fácil de ser acessado pelo 

professor. Alguns elementos 

foram melhorados e outros 

retirados. Contudo suas funções 

primordiais permanecem.

A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
PROFESSORES DA REDE FRENTE O 
CONTEXTO TECNOLÓGICO  

Pensar a formação 

profissional dos educadores de 

Língua Portuguesa frente ao 

contexto tecnológico, significa 

entre outros pontos, discutir 

o lugar da escola na atual 

conjuntura política e social, bem 

como as suas responsabilidades 

como uma instituição que tem 

a missão de qualificar seus 

estudantes. Muitas são as 

leituras que buscam explicar a 

baixa qualificação do docente, 

como observa Bettega (2010). 

Muitas vezes, nos cursos 

de atualização de professores ou 

nas chamadas oficinas, alguns 

professores não aceitam a forma 

como são estruturados, ou 

mesmo não concordam com as 

diretrizes que são transmitidas, 

e manifestam isso durante os 

cursos ou nas avaliações que 

geralmente acontecem no 

final desse encontro (p.50).

As reflexões de Possani, 

(2007) a esse respeito também 

aponta uma problemática 

discutida. Segundo ela:

 O educador, a meu 

ver, mesmo que em diferentes 

funções, é aquele que exerce 

sobre os alunos o fascínio 

para o aprender, mostra-lhes 

novas possibilidades, desperta 

a sua criatividade, dá-lhes asas 

para os sonhos e aponta-lhes 

caminhos para sua realização.  

A pessoa do educador, com suas 

ações e a sua postura diante de 

determinados fatos, fala mais do 

que o papel que o define. (p.80).

  Os autores 

apontam a relevância da 

formação inicial do professor 

na perspectiva da inclusão 

escolar, porque a inserção da 

tecnologia é uma constante na 

vida das pessoas e na escola 

não poderia ser diferente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na atualidade, a tecnologia 

é uma realidade bastante 

presente nos mais diversos 

espaços sociais, reformulando 

novos conceitos, quebrando 

paradigmas, modificando a 

ação das pessoas frente a 

esse contexto.  Na escola essa 

realidade tem trazido muitas 

vezes angustias e desânimo por 

parte do professor. Com uma 

formação inicial defasada e frente 

ao estudante completamente 

conectado, o professor sente-se 

inseguro e temeroso por não 

ter o conhecimento da maioria 

dos sistemas operacionais, 

especificamente o Linux. Para 

sanar esse problema, faz-se 

necessário o oferecimento da 

formação continuada voltada ao 

uso das tecnologias presentes 

na escola, pois é por meio 

do manuseio adequado das 

tecnologias disponíveis que o 

professor poderá conhecer sua 

interface e consequentemente 

os aplicativos que nelas dispõem. 

As vantagens da inclusão digital 

na sala de aula são notórias, e 

os recursos tecnológicos devem 

ser bem empregados e bem 

avaliados. Tais recursos devem 

ser de boa compreensão, e de 

uma navegação social excelente 

onde    a comunicação e    

interatividade entre o sistema, 

o estudante e o professor 

possa ser eficaz. Pelo fato 

do professor não ter acesso 

frequentemente ao netbook/

tablet, aponta-se a importância 

da criação de um Web App, 

onde o professor pudesse 

fazer o download do aplicativo 

Kanagram para fazer uso do 

mesmo na sala de aula através 

do seu celular/ smartphone e  

assim usá-lo para  melhorar  a  

leitura  e  a  escrita  dos alunos .
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Há, neste artigo, a 

exposição comparativa de 

dois manifestos de vanguarda 

distantes em suas localidades, no 

Brasil, o manifesto modernista 

publicado na revista Klaxon, no 

México, o manifesto estridentista 

publicado em um livro, porém 

com muitas semelhanças em 

seus aspectos estéticos. A 

comparação buscou o método 

dialético de observação científica, 

assim como optou-se por 

compor o método bibliográfico 

de pesquisa, uma vez que 

se viu obrigado, por força 

da temática, a evidenciar os 

próprios manifestos modernistas 

para compor as respectivas 

comparações. Desta forma, 

o artigo busca elucidar que o 

movimento estético literário 

mudou com a concepção de 

belo assim como reverberou 

conceitos de arte para a 

contemporaneidade. 
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INTRODUÇÃO

A aproximação 

entre a revista 

Klaxon, do 

modernismo 

brasileiro, e 

o manifesto 

estridentista publicado no livro 

de Manuel Maples Arce tem como 

objetivo demonstrar aspectos 

estéticos que se correspondem, 

não obstante, os conceitos 

relacionados à arte que surgiram 

destes processos reverberam 

até a contemporaneidade.

Embora o manifesto 

mexicano, Actual, em todas as 

suas três edições remetam a 

ideia de velocidade, de recortes 

imagéticos e fragmentação, 

muito parecidos com a ideia 

do modernismo brasileiro, há 

questões que não são congruentes. 

O manifesto brasileiro 

representado na primeira edição 

da revista Klaxon pelo escritor 

Mário de Andrade propõe os 

mesmos cortes de imagens 

para conceber a sensação de 

velocidade, de movimento 

expresso em uma obra de arte. 

Contudo, este movimento, 

muito próximo, em ambos os 

casos, ao futurismo, afirmara-

se como klaxista, pois tinha 

em seu escopo estético não 

apenas a novidade, a criação 

de uma nova estética, como 

pregara-se no futurismo, mas 

também o pensamento de que 

esta novidade estética está na 

liberdade artística, inclusive de 

utilizar-se dos formatos clássicos.

A contraposição 

entre estes dois movimentos 

proporciona a conscientização 

acerca do conceito de belo 

na arte, ou melhor, do 

abandono deste conceito em 

prol da expressão artística.

Na medida em que 

os fatos estruturantes destes 

manifestos se aclaram no 

percurso teórico deste artigo, 

tanto sob os aspectos estéticos, 

quanto ao papel destes 

pensamentos no contexto 

histórico de seus países, alguns 

preceitos e possíveis dúvidas 

acerca da finalidade da arte 

e até mesmo do conceito de 

beleza artística se aclaram e 

criam uma possibilidade de 

percurso para os estudos 

estéticos contemporâneos.

BUZINAS ESTRIDENTES
A referência da palavra 

“buzina” neste artigo remete-

se à Revista Klaxon que fora 

lançada no mesmo ano da 

Semana de Arte Moderna, 

isto é, em 1922.  Trata-se da 

primeira revista modernista 

do Brasil organizada por 

Mário de Andrade. Os textos, 

nela veiculados, surgiam 

pelos gêneros de artigos, 

poemas, piadas, comentários, 

críticas artísticas e até mesmo 

farpas pautadas em chacota. 

A apresentação de sua 

primeira edição conta com o 

texto de Mario de Andrade sob 

o formato de um manifesto 

artístico/ literário. O conteúdo, 

tanto do texto de Mário de 

Andrade, quanto os textos que 

constituíram a revista ao longo 

de suas edições demonstram 

vínculo bastante forte com a 
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estética vanguardista vinculada 

ao futurismo, contudo a citação 

editorial afirmava: “Klaxon não 

é futurista. Klaxon é klaxista”.

Menotti Del Picchia, 

devido ao tom comum das 

edições, que incluíam textos 

de diversos países, tratava-a 

como uma revista irreverente, 

sarcástica e bastante agressiva, 

afirmava sobre a revista: “É uma 

buzina literária, fonfonando, 

nas avenidas ruidosas da Arte 

Nova, o advento da falange 

galharda dos vanguardistas”

 Contudo, no México, 

há o manifesto estridentista 

idealizado por Manuel Maples 

Arce que abarca o pensamento 

vinculado à modernidade, 

por meio de uma linguagem 

telegráfica, da exaltação dos 

meios de comunicação e das 

modernas máquinas que 

surgiam como novidade para 

o contexto industrial da época.

O princípio de escolha 

para o manifesto de Arce seguiu 

a mesma lógica constitutiva 

de Klaxon, ou seja, a buzina, 

o barulho, e o vínculo estético 

com o futurismo, porém há 

também, neste comparativo, 

elementos dissonantes nos 

manifestos postos em discussão

Desta forma, expor 

comparativamente os manifestos, 

estridentistas no México, e 

os manifestos, modernistas 

no Brasil, têm a intenção de 

encontrar semelhanças entre 

a literatura produzida na 

década de 20 destes dois países 

culturalmente e historicamente 

tão diferentes, assim como 

evidenciar mudanças no conceito 

de estética artística como 

expressão da realidade ou do belo. 

 Note-se que os 

manifestos têm em comum o 

raciocínio artístico acerca da 

grande produção industrial, 

da beleza mecânica e veloz 

das máquinas, o dos sons 

estilhaçantes das modernas 

engrenagens que se articulam 

entrelaçadas, tais características 

da modernidade devem ser 

transpostas para obra de arte, 

que resulta em uma leitura 

artística do homem perante este 

mundo repleto de novidades.

 Em ambos os 

casos, no Brasil de Klaxon e 

no México dos estridentistas, 

a proposta é efetivada, no 

entanto, por um lado, com 

sucesso deixando às futuras 

gerações fecundas obras que 

questionam a estética artística, 

e por outro, há praticamente 

a negação e o esquecimento. 

No primeiro, sobra, ainda nos 

dias de hoje, rico material para 

aprofundamento teórico do 

objeto literário, ou seja, teve 

direta repercussão na história 

da literatura, já no México, 

o grupo que se assemelha 

ao nosso modernismo 

vanguardista da década de 

20, os estridentistas, caem 

em esquecimento no seu país.

 O esquecimento 

dos estridentistas, no México, 

dá-se por motivos político-

sociais, no entanto este breve 

estudo não se aprofundará 

neste tema, aqui ficam apenas 

os estudos comparativos 

entre o livro Pau-Brasil, e o 

editorial da revista Klaxon do 

Brasil, com o livro Vrbe e os 

Manifestos estridentistas do 

México com intento de revelar 

a mudança de padrão estético 

bastante radical em relação 

às produções anteriores. 

 O movimento 
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estridentista é motivado pela 

Revolução Mexicana de 1910 e 

Revolução Russa na tentativa 

de estabelecer uma criação 

estética a serviço destes 

movimentos revolucionários. 

As suas preocupações estéticas 

e, por vezes, temáticas são 

extremamente semelhantes 

às preocupações de Oswald 

no Brasil, porém, no Brasil, a 

realidade era completamente 

diferente, não apenas a realidade 

social, como a receptividade 

do público era outra. A buzina 

brasileira, a klaxon, embora, 

dilacerada por boa parte da 

crítica, foi ouvida, mas, os gritos 

estridentes no México são, até 

os dias de hoje, ignorados.

 Desta forma, é 

fácil chegar-se à conclusão 

da pouca importância que os 

estridentistas tiveram para o 

seu país, mas não se podem 

jogar este percurso artístico 

em um gélido calabouço, ao 

contrário, no momento em 

que se confronta as ideia 

de Arce com as de Mário de 

Andrade, no editorial da revista 

Klaxon, o valor de ambos os 

manifestos tornam-se latentes.

 Arce volta-se 

contra as formas estéticas do 

passado e é profundamente 

influenciado pelo futurismo e 

este é justamente o ponto em 

que se entrelaçam os caminhos 

de Maples Arce com os de 

Mário, na revista Klaxon, e os de 

Oswald em seu livro Pau-Brasil.

Em ambos os países 

buscava-se representar a 

modernidade exaltando a 

máquina, o telégrafo, a metrópole 

em seu dinamismo técnico, em 

seu ritmo. È o que se pode notar 

no Editorial da Revista Klaxon:

KLAXON cogita 

principalmente de arte. Mas 

quer representar a época 

de 1920 em diante. Por isso 

é polimorfo, onipresente, 

inquieto, cômico, irritante, 

contraditório, invejado, insultado, 

feliz. (SCHWARTZ, 1995, p. 216)

 Ou como prefere, 

para representar a modernidade 

da década de 20 em diante, 

Manuel Maples Arce em seu Atual 

nº1, Comprimido Estridentista:

“(...) Daí insistir na 

literatura insuperável em que 

se prestigiam os telefones e 

os diálogos perfumados que 

se alinhavam, com descuido, 

pelos fios condutores. A 

verdade estética é apenas e 

tão somente um estado de 

emoção incoercível desenrolado 

num plano extrabasal de 

equivalência integrista.”. 

(SCHWARTZ, 1995, p. 157)

 Desta maneira, a 

representação da modernidade 

em Klaxon dá-se por meio da 

influência do futurismo de Marinetti, 

que em seu aspecto plástico 

estabelece traços geométricos 

em forma de caleidoscópio. 

Contudo, Arce propõe a 

leitura desta modernidade com 

recolhimento de um repertório 

ao qual expõe em seu manifesto:

È necessário exaltar em 

todos os tons estridentes do 

nosso diapasão propagandista 

a beleza atualista das máquinas, 

das paralelas rigorosamente 

estendidas sobre a equidistância 

por músculos de aço, a fumaça 

das fábricas, as emoções cubistas 

dos grandes transatlânticos 

com fumegantes chaminés 

vermelhas e pretas, ancorados 
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horoscopicamente (...) junto 

aos molhes efervescentes e 

congestionamentos, o regime 

industrialista das grandes cidades 

palpitantes, as bluzas azuis 

dos operários explosivos nesta 

hora emocionante e comovida; 

toda esta beleza do século, tão 

fortemente intuída por Emilio 

Verhaeren, tão sinceramente 

amada por Nicolás Beauduim, 

e tão amplamente dignificada 

e compreendida por todos 

os artistas de vanguarda. 

(SCHWARTZ,1995, p.157) (grifos meus)

Não somente o futurismo 

de Marinette é evocado, mas 

também o cubismo. O futurismo 

está nas modernas construções, 

as paralelas que sobem às 

nuvens, que formam prédios 

apoiados aos grandes músculos 

de aço, (vigas de concreto e 

armações de ferro) que se 

misturam ao estilo cubista 

dos grandes transatlânticos, 

que juntam suas formas 

geométricas revelando as várias 

dimensões de um mesmo objeto 

propondo, assim, o movimento 

na essência da estética artística.

Arce, em sua obra 

poética, por vezes, cria imagens 

da cidade repleta de surpresas 

e marcada por acontecimentos 

cotidianos, no entanto, é em 

Vrbe que se nota uma poética 

em que a Revolução Russa estava 

presente em sua temática. A 

publicação de Manuel Maples 

Arce tomava concretude no 

momento em que se comentava 

muito sobre a condenação de 

Trotsky. Este livro composto de 

200 versos semelhante, em sua 

musicalidade, a Walt Whitman 

estabelece imagens condensadas 

adequando a emoção das 

palavras, usando seu ruído 

bem como a eleição de palavras 

ditas não-poéticas na poesia: 

“He aqui mi poema/ brutal/ y 

multânime/ a la nueva ciudade.” 

(ARCE,1981, p.48) (grifos meus)

É justamente nas 

imagens condensadas que se 

nota uma estreita semelhança 

com a poética de Oswald. Em 

seu livro Pau-Brasil, a metonímia 

corta o eixo da contiguidade 

do verso, e revela-o apenas em 

seu caráter plástico, imagético, 

do mesmo modo que Arce 

adequa, em seus poemas, 

as imagens poéticas com a 

emoção das palavras, ou seja, 

em ambos os casos tem-se 

uma poesia que não prefere 

mais as analogias e as símiles, 

e sim os cortes metonímicos 

que revelam fragmentos 

geométricos como imagem 

fracionada ao invés da revelação 

semântica (de sentido) como 

qualquer texto contíguo propõe.

Atente-se a poesia 

casa de tiradentes, em que 

as imagens são fragmentadas 

pela metonímia, as partes são 

propostas como pistas que 

revelam, por meio da geometria 

cubista e analogia imediata 

futurista um pedaço da história 

nacional: “A inconfidência/ No 

Brasil do ouro/ A história morta 

sem sentido/ Vazia como a casa 

imensa/ Maravilhas coloniais 

nos tetos/ A igreja abandonada/ 

E o sol sobre os mundos de 

laranja/ Na paz do capim”.

 Desta forma pode-

se notar que a influência das 

vanguardas europeias é a 

base fundamental de ambos 

os países, Brasil e México. No 

entanto é importante rememorar 

a pouca importância que os 

estridentistas tiveram em seu 
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país. Outro fator importante 

de se evidenciar é de que o 

conceito de modernismo é 

muito diferente nestes países 

postos em contraposição, 

enquanto no Brasil temos um 

modernismo afinado com os 

manifestos vanguardistas, o 

México tem um modernismo 

arraigado a conceitos formais 

muito semelhantes ao 

nosso parnaso-simbolista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contraposição entre 

a revista de Mario de Andrade, 

Klaxon, e o livro de Manuel Maples 

Arce revelam uma composição 

estética que foge ao padrão 

anteriormente estabelecido. 

O uso de imagens cortadas 

como referência poética são 

elementos constitutivos da 

obra estridentista, assim como 

na obra modernista expressa, 

na primeira, pelo Actual nº1, 

e, no segundo, pela Klaxon.

Revelam, como se percebe 

no contexto engendrado neste 

artigo, que a estética evidenciada 

em ambos os manifestos é 

motivada por mudanças de 

cunho social, pelo advento da 

modernidade e suas máquinas. 

A necessidade de ruptura 

estética e construção do novo 

é declarada em documentos 

como resultado da maneira 

como o homem enxerga os 

arranha-céus, na maneira 

como ouvem os ruídos nas 

ruas e definida nos manifestos 

como expressão da arte.

Este movimento, provocou 

profundo questionamento 

na época, até mesmo críticas 

bastante severas quanto ao 

aspecto qualitativo das obras, 

contudo, tais críticas não 

romperam com a influência que 

esta lógica estética suscitou, de 

modo que, embora com Arce o 

movimento estridentista tenha 

esfriado a ponto de ser quase que 

completamente esquecido, no 

Brasil, a ruptura estética proposta 

influenciou toda uma geração 

de artistas ao longo de décadas.
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Nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, via de regra, 

a aprendizagem tem sido feita 

de forma desarticulada de sua 

realidade e fase da qual a criança 

se encontra, ensino orienta o 

aluno a realizar exercícios que 

dão prioridade a aspectos e 

fatos cuja abrangência não 

excede o limite da sala de 

aula, cumpre-se o currículo 

programado, por se tratar de 

conhecimentos adquiridos 

estes não relacionam com a 

sua realidade. Este trabalho 

propõe e demonstra o valor da 

reflexão sobre a importância 

do trabalho interdisciplinar,  

tendo como foco principal a 

prática pedagógica dos(as) 

professores(as) que devem se 

preocupar, já nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental, em 

incentivar os alunos a construírem 

relações entre os diferentes 

conteúdos presentes nas diversas 

disciplinas do currículo. Trago 

com esta pesquisa um estudo 

bibliográfico que demonstra 

possibilidades de união entre 

a teoria e prática.
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INTRODUÇÃO
No Ensino Fundamental 

o desenvolvimento da criança 

está em pleno “vapor”, é inerente 

pensarmos também em uma 

metodologia que atenda suas 

especificidades no ambiente 

escolar, a organização do tempo 

e do espaço, envolvendo todas 

as disciplinas ao mesmo tempo. 

Todas essas situações requerem 

planejamento cuidadoso, 

para que todas aos alunos 

possam interagir e aprender.

O objetivo desta pesquisa 

é estudar e discutir sobre o 

significado e a importância 

do currículo integrado e 

interdisciplinaridade no 

Ensino Fundamental I, para 

transformar as aulas em 

espaço para uma aprendizagem 

significativa que proporcionem 

experiências promotoras do 

desenvolvimento infantil.

Pretendemos destacar 

o currículo integrado como 

instrumentos de aprendizagem, 

apoiados na literatura as 

informações a acerca das 

possibilidades do uso de da 

interdisciplinaridade para 

a promoção da qualidade 

da aprendizagem no Ensino 

Fundamental I, mediante  

situações favoráveis destacadas 

nos Parâmetros  Curriculares 

Nacionais ( PCNs ) que possibilitem 

a aprendizagem e união curricular.

A interdisciplinaridade 

quando se apresenta no 

cotidiano do Ensino Fundamental 

principalmente nos primeiros 

anos, muda a forma de visão 

de mundo, pois o currículo 

integrado traz inúmeros 

benefícios à aprendizagem. 

Integrar os conteúdos no Ensino 

Fundamental l é fundamental na 

construção do indivíduo crítico, 

fornecendo-lhe experiências que 

ajuda- o a refletir, desenvolver 

valores, emoções e visão de 

mundo que o cerca. Aprender 

a ser e aprende a aprender, 

pois o mundo não lhe chega 

fragmentado. Qual a importância 

da interdisciplinaridade 

na aprendizagem e no 

desenvolvimento das crianças 

do Ensino Fundamental I? É 

o que tentaremos responder 

durante esta pesquisa.

AS DIFERENÇAS ENTRE A PRÁTICA 
TRADICIONAL E A PRÁTICA 
CONSTRUTIVISTA 

A atividade docente em 

sala de aula é uma atividade 

que requer a todo o momento 

escolhas e tomada de decisão. 

Quando essas escolhas e essas 

decisões são tomadas embasadas 

numa concepção teórica que 

nos é clara e significativa, 

porque fruto de uma escolha 

pessoal e consciente e não 

de uma imposição política e 

institucional, a atuação em sala 

de aula torna-se muito mais 

coerente e produtiva do ponto 

de vista da aprendizagem.   Faz-

se necessário, neste sentido, 

retomarmos a discussão sobre a 

questão das concepções teóricas 
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que fundamentam nossa prática 

pedagógica, pois muito mais 

complicado que adotar esta 

ou aquela concepção é não ter 

a clareza de qual a concepção 

realmente adotada e que 

se traduz em nossa atuação 

docente, principalmente no 

que diz respeito aos primeiros 

anos do Ensino Fundamental I.

  A pedagogia tradicional 

é uma proposta de educação 

centrada no professor cuja 

função define-se por vigiar os 

alunos, aconselhá-los e ensinar 

a matéria. A metodologia 

decorrente de tal concepção tem 

como princípio a transmissão 

dos conhecimentos por 

intermédio da aula do professor, 

frequentemente expositiva, 

numa sequência predeterminada 

e fixa, enfatiza a repetição 

de exercícios com exigências 

de memorização, valoriza o 

conteúdo e a quantidade, 

a figura do professor como 

detentor do saber: ele fala, o 

aluno ouve e  aprende.   Na 

maioria das escolas essa prática 

pedagógica se caracteriza pela 

sobrecarga de informações 

que são veiculadas aos alunos, 

o que torna o processo de 

aquisição de conhecimento, 

muitas vezes, burocratizado e 

destituído de significação é o 

que refere Terezinha Nunes ao 

confrontar a prática tradicional 

com a concepção construtivista. 

A partir dos anos 1980 

surge com maior evidência um 

movimento que pretende a 

integração entre tendências 

que tinham um viés mais 

psicológico e outras cujo 

viés era mais sociológico e 

político. Se há necessidade 

de ter preocupações com o 

domínio de conhecimentos 

formais para a participação 

crítica na sociedade, considera-

se também necessária uma 

adequação pedagógica às 

características de um aluno 

que pensa, de um professor 

que sabe e aos conteúdos 

de valor social e formativo. 

(Terezinha Nunes, 2002)

De acordo com Terezinha 

Rios (2002) se caracteriza 

pelo enfoque centrado no 

caráter social do processo 

de ensino e aprendizagem e 

é marcado pela influência da 

psicologia genética que trouxe 

à questão pedagógica aspectos 

relevantes, principalmente no 

que diz respeito à maneira 

como entender as relações 

entre desenvolvimento e 

aprendizagem, à importância 

da relação interpessoal nesse 

processo, à relação entre 

cultura e educação e ao papel 

da ação educativa ajustada às 

situações de aprendizagem e 

às características da atividade 

mental construtiva do aluno.  

A psicologia genética 

propiciou aprofundar a 

compreensão sobre o processo 

de desenvolvimento na 

construção do conhecimento. 

Compreender os mecanismos 

pelos quais as crianças 

constroem representações 

internas de conhecimentos 

construídos socialmente, em 

uma perspectiva psicogenética, 

traz uma contribuição para 

além das descrições dos 

estágios do desenvolvimento. 

O termo construtivismo 

vem exatamente de um 

questionamento fundamental 

de Piaget (1978) como a criança 

passava de um conhecimento 

elementar, insuficiente, 
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para um conhecimento 

superior. Como avançavam os 

conhecimentos, considerando 

sua formação na infância até 

chegar ao pensamento adulto 

e ao conhecimento científico.

A concepção de 

desenvolvimento é, portanto, 

bastante peculiar nessa teoria.

Piaget (1978) considera 

o desenvolvimento intelectual 

espontâneo como um processo 

de organização e reorganização 

estrutural, de natureza sequencial 

e ocorrendo em estágios. 

Embora a educação não fosse 

interesse específico de Piaget 

(1978), suas ideias tiveram 

bastante repercussão no campo 

educacional, principalmente 

por focalizarem noções 

básicas presentes também nos 

currículos escolares, tais como 

as de conservação numérica, 

substância, peso e volume e 

as noções de classe lógica e 

seriação assimétrica, entre outras.

Nas poucas referências 

às implicações de sua teoria 

para a educação escolar, 

Piaget (1976; 1978; 1998) faz 

algumas críticas à pedagogia 

tradicional, apontando, 

por exemplo, o excesso de 

verbalismo e a necessidade de 

se respeitar o interesse infantil.

A pesquisa piagetiana 

chegou ao Brasil em meados 

dos anos 1980 e causou grandes 

impactos, revolucionando o 

ensino nas séries iniciais e, ao 

mesmo tempo, provocando uma 

revisão do tratamento dado ao 

ensino e à aprendizagem em 

diversas áreas do conhecimento. 

Essa investigação evidencia a 

atividade construtiva do aluno, 

o objeto de conhecimento 

reconhecidamente escolar, 

mostrando a presença importante 

dos conhecimentos específicos 

sobre o conhecimento que a 

criança já tem e que embora não 

coincidam com o dos adultos, 

mas têm sentido para ela. 

Apesar da busca de 

superação de práticas docentes 

tradicionais por intermédioda 

pedagogia sócioconstrutivista, 

o conservadorismo ainda é 

verificado no ensino, pode-

se observar que as ações 

pedagógicas dos educadores 

ainda caracterizam-se pelo 

tradicionalismo. Peculiaridades 

como o apego ao livro didático, 

ausência de problematização do 

conteúdo trabalhado, predomínio 

de aulas expositivas, falta de 

interação entre educador e 

educandos, currículo construído 

sem levar em conta a realidade 

dos educandos estão presentes 

nas salas de aula. Tendo como 

premissa a constatação da 

presença do ensino tradicional 

nas escolas, o presente trabalho 

busca refletir e apontar algumas 

ações pedagógicas que teriam 

o objetivo de proporcionar 

uma maior interação entre 

educador e educandos. Essas 

ações teriam como objetivo a 

superação do conservadorismo 

docente responsável muitas vezes 

pelo fracasso de educandos.

A superação das práticas 

pedagógicas tradicionais no 

ensino fundamental e o trabalho 

de forma construtiva colocam-

se como um desafio para os 

educadores. É o posicionamento 

frente à educação como um 

todo e a todos os fatores nela 

implicados que vai dizer o 

que somos e o que fazemos 

enquanto educadores.

A utilização sistemática de 

aulas expositivas, sem a efetiva 
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participação dos educandos, 

o apego ao currículo que deve 

ser cumprido, elaborado sem 

levar em conta a construção 

de uma consciência crítica, a 

simples transmissão de um 

conhecimento pronto, são algumas 

características ainda presentes 

no ensino, que hoje muitos 

educadores procuram superar.

MUDANÇA DE POSTURA: CONSTRUÇÃO E 
ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO 

Foi percebido que no 

Ensino Fundamental ainda 

ocorre a fragmentação das 

disciplinas, mesmo quando 

um único professor fica com 

a classe por quase 5 horas, 

o  trabalho com projetos e 

interdisciplinaridade  aponta 

para algumas ações pedagógicas 

que propusessem uma 

superação de ações pedagógicas 

características da pedagogia 

tradicional. O trabalho com 

projetos propõe também uma 

discussão acerca da análise da 

ação pedagógica do educador 

e sua consequência para a 

construção do conhecimento 

por parte dos educandos.

A ação pedagógica crítica 

e construtiva na educação, 

possibilita a construção de 

uma concepção libertadora 

da educação. Gadotti (2000, 

p. 268) afirma que essa 

concepção evidencia o papel 

da educação na construção 

de um novo projeto histórico. 

Fundamenta-se numa teoria 

do conhecimento que parte da 

prática concreta na construção 

do saber e do educando como 

sujeito do momento dinâmico 

entre a palavra e o mundo e 

vice-versa. (FREIRE, 1995, p. 113). 

A capacidade de ler 

nas entrelinhas permite ao 

educando, na perspectiva de 

que ele constitui-se em um 

agente histórico, a interpretação 

tradicional do currículo, ou seja, 

um currículo elaborado sem levar 

em conta a construção de uma 

consciência crítica. As teorias 

tradicionais de currículo, acabam 

por se concentrar em questões 

técnicas, não há interação 

somente repetição de atividades 

sequenciadas, não vivenciadas.

Diferentemente das 

teorias tradicionais, as teorias 

críticas atuam na concepção do 

currículo a um constantemente 

questionamento e reformulação, 

defende o currículo disciplinar 

de forma integrada tem como 

proposta um currículo crítico é 

necessário para a construção 

de uma escola crítica com 

melhor qualidade de ensino.

       

  “A perspectiva do 

currículo como ciência crítica 

é essencialmente a de um 

currículo-formação, voltado 

para a consciência crítica, para 

a emancipação e humanização 

do homem.” (SILVA, 2002) .

 A ênfase passa a ser 

de outros aspectos como, 

questões éticas, políticas, sociais, 

e não só questão técnicas e 

instrumentais. Assume um 

pacto com a justiça social, 

no sentido de maximizar a 

igualdade econômica, social 

e educacional. O trabalho do 
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professor curriculista orientado 

por esses pressupostos nunca 

será neutro, mas perpassado 

por compromisso e imbuído de 

intencionalidade. (SILVA, 1999, p. 16) 

  A ideia de tempo 

linear permanece como aspecto 

permanente na ação de muitos 

educadores. Para (SILVA, 2004, 

p. 2), a narrativa moderna 

legítima e instaura noções que 

ignoram as multitemporalidades 

e as intertextualidades, 

enfatizando a percepção 

visando a superação dessa 

ideia, busca-se a construção 

de um currículo mediante da 

abordagem temática. Essa 

proposta, no entender de 

Gouvêa da Silva (2002, p. 19), 

procura romper a dissociação 

entre conhecimento escolar e 

cidadania observada na tradição 

educacional, considerando 

conteúdos escolares tanto 

a realidade local (reflexo de 

um contexto sócio histórico, 

concretamente construído 

por sujeitos concretos), 

quanto o processo de ensino-

aprendizagem, proposto a 

partir do diálogo entre saberes, 

popular e científico, em que a 

apreensão do conhecimento 

é construída coletivamente, a 

partir da análise das contradições 

vivenciadas na realidade local.

Nesse sentido, o 

planejamento apresenta-se como 

um desafio para a comunidade 

escolar comprometida com 

a construção da prática 

educacional crítica, já que é 

justamente o momento de 

romper com os programas 

oficiais autoritariamente 

preestabelecidos, assumir-se 

como comunidade construtora 

de conhecimentos, ou seja, 

como sujeito coletivo que, 

criticamente, supera os 

obstáculos epistemológicos da 

tradição sociocultural escolar, 

predispondo-se à análise da 

realidade imediata em que a 

comunidade se insere, tomando 

decisões e arquitetando os fazeres 

curriculares a ela pertinentes. 

(GOUVÊA DA SILVA, 2002, pág.19).

Os conteúdos devem 

propiciar uma superação nas 

visões de mundo do aluno, ou 

seja, na passagem da cultura 

primeira à elaborada. Segundo 

Severino (1995), é na construção 

coletiva de um projeto educacional 

que a fragmentação dos 

conteúdos poderá ser superada.

Considerar a comunidade 

escolar capaz de construir 

criticamente o seu currículo 

não pode ser uma resignação 

conjuntural, mas sim uma exigência 

político e filosófica quando 

se opta por uma pedagogia 

emancipatória. Desta forma, 

segundo Gouvêa da Silva (2002), 

para desencadear um processo 

de reorientação curricular 

que devolva aos indivíduos a 

condição de sujeitos de sua 

prática, tão importante quanto 

a percepção das contradições 

institucionais, é reconhecer 

suas brechas criativas, seus 

avanços, suas iniciativas e 

invenções comprometidas 

com a construção da verdade 

democrática, mesmo considerando 

todos os obstáculos e limites 

observados na complexidade 

da prática educativa.

Essa prática educativa 

deve buscar romper com as 

teorias tradicionais. Nesse 

sentido, o planejamento 

apresenta-se como um desafio 

para a comunidade escolar 

comprometida com a construção 
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da prática educacional crítica, já 

que é justamente o momento 

de romper com os programas 

oficiais autoritariamente 

preestabelecidos, assumir-se 

como comunidade construtora 

de conhecimentos, ou seja,

“[...] como sujeito coletivo 

que, criticamente, supera os 

obstáculos epistemológicos da 

tradição sociocultural escolar, 

predispondo-se à análise da 

realidade imediata em que a 

comunidade se insere, tomando 

decisões e arquitetando os fazeres 

curriculares a ela pertinentes.” 

(GOUVÊA DA SILVA, 2002, pág.19).

Considerar a comunidade 

escolar capaz de construir 

criticamente o seu currículo 

não pode ser uma resignação 

conjuntural, mas sim uma 

exigência político-filosófica quando 

se opta por uma pedagogia 

emancipatória. Desta  forma, 

segundo Gouvêa da Silva (2002), 

para desencadear um processo 

de reorientação curricular 

que devolva aos indivíduos a 

condição de sujeitos de sua 

prática, tão importante quanto 

a percepção das contradições 

institucionais, é reconhecer 

suas brechas criativas, seus 

avanços, suas iniciativas e 

invenções comprometidas 

com a construção da verdade 

democrática, mesmo considerando 

todos os obstáculos e limites 

observados na complexidade da 

prática educativa. Essa prática 

educativa deve buscar romper 

com as teorias tradicionais.

 UMA POSTURA INTERDISCIPLINAR: 
CURRÍCULO INTEGRADO

Os projetos de trabalho é 

uma necessidade de mudança na 

educação e na função da escola.

   Existem argumentos 

que comprovam que a divisão 

disciplinar do conhecimento 

escolar e a responsável pela 

pouca relevância e interesse  que  

ensinado em nossas escolas. 

A disciplinarização define 

as questões que podem ser 

apresentadas e equacionadas 

pela escola, confinando-as 

dentro de limites que as tornam 

pouco representativas, para 

a maioria dos educandos 

.Dessa forma, o conhecimento 

escolar torna-se incapaz de 

ajustar-se às questões  práticas 

e vitais para a sociedade.

   A disciplinarização define 

certo padrão de escolarização, 

possui uma  organização 

inflexível que dificulta a 

realização de outras atividades 

que não as aulas tradicionais.

   Essas aulas se 

sucedem uma após as outras 

sem nenhuma associação, 

dificultando a aprendizagem, na 

medida em que os alunos são 

confrontados com diferentes 

sistemas teóricos e obrigados 

a transitar entre eles em um 

curto espaço de tempo: da aula 

de Geografia a de Matemática, 

passando por Ciências e pelo 

Português em um espaço de 

cinco horas. Em todas elas, 

as experiências prévias dos 

alunos são desvalorizadas 

em favor de uma lógica 

formalmente estabelecida 

por e para campo do saber.

   Essas críticas não são 
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novas e sua superação vem 

constituindo um dos mais fortes 

desafios da Pedagogia como 

foi apresentada no capítulo 

anterior, esta interiorizada é 

um arquétipo da educação 

tradicionalista no Brasil.

  Ao longo dos anos, 

inúmeras tentativas de articulação 

dos conhecimentos tratados 

por diferentes disciplinas 

escolares têm sido realizadas 

os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997) que buscam 

superar os limites estabelecidos 

pelas fronteiras disciplinares.

  A favor de um currículo 

integrado considera-se que este 

favoreça o ensino e a aprendizagem, 

que se constitui a chave para 

a melhoria da escolaridade.

  Os argumentos de muitos 

estudiosos como Paulo Freire 

(1995), Gadotti (2000), Gouveia 

da Silva (2002), Telma Weiss 

(1999) que se estabelecem que 

o Currículo integrado ou seja a 

interdisciplinaridade consegue 

ser mais eficaz na utilização do 

tempo, estimula-se a busca pelo 

o conhecimento assim como o 

envolvimento dos estudantes.   

Favorece-se a organização 

do tempo escolar, pois os 

alunos não se vêm expostos as 

constantes interrupções que 

trazem consigo os reduzidos 

períodos de ensino atuais.  

      Com a integração 

curricular podem seguir 

uma sequência completa de 

aprendizagem numa sessão, com 

o que aumenta seu rendimento.

   Outro benefício 

do currículo integrado e 

favorecer a comunicação e o 

intercâmbio entre docentes, 

o que repercute não só na 

melhoria do ensino, mais 

também no acompanhamento 

personalizado da aprendizagem 

dos alunos e a expansão do saber. 

   Escola necessita 

que os alunos passem 

por problematizações que 

transcendam aos limites de uma 

só disciplina. Essas questões 

desafiadoras  não provem 

das matérias disciplinares tal 

como se apresentam hoje, 

sobretudo nos primeiros anos 

do Ensino no Fundamental .

     O papel da 

interdisciplinaridade seria, 

portanto educar para aprender, 

dar sentido (compreender) e 

a finalidade da organização 

dos conhecimentos em 

experiências significativas de 

aprendizagem favorecendo 

assim a capacidade de aprender 

conteúdos de uma maneira ampla 

compreendendo e interpretando 

os conhecimentos que se 

encontram nessas experiências.

   O processo de 

aprendizagem se torna é 

produtivo, nele, as crianças, 

ao mesmo tempo em que 

aprendem a realizar deixam 

de  ser  meros ouvintes ou 

copistas , elas participam da 

construção do aprendizado.

  Observando o quadro 

abaixo se percebe a diferença 

entre um trabalho com Currículo 

fragmentado por disciplinas e 

um currículo interdisciplinar.
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UMA ATITUDE INTERDISCIPLINAR
É importante refletir sobre 

a postura do professor, pois e 

ela que norteara os trabalhos 

de caráter interdisciplinar. 

Acredita-se que não basta 

apenas ter vontade de praticar 

a interdisciplinaridade; tem que 

haver uma vontade política que 

vai além do discurso e assume 

uma atitude interdisciplinar.

“uma atitude diante de 

alternativas para conhecer mais 

e melhor, atitude de espera   

ante os atos consumados, 

atitude reciprocidade que 

impele a troca, que impele 

ao  dialogo - ao dialogo com 

pares idênticos, com pares 

anônimos ou consigo mesmo 

de atitude de humildade diante 

da limitação do próprio saber, 

atitude de perplexidade ante 

a possibilidade de desvendar 

novos saberes ,atitude de 

desafio – desafio perante o novo, 

desafio em redimensionar à 

velha- atitude de envolvimento 

e comprometimento com as 

pessoas neles envolvidos, 

atitude, pois, de compromisso 

de construir sempre da 

melhor forma possível, atitude 

de responsabilidade, mas,      

sobre tudo, de alegria, de 

revelação, de encontro, enfim de 

vida.”(FAZENDA,1988,PAG.82)”.

 

  Tal atitude ainda 

exigira romper com velhos 

paradigmas, acreditar no 

novo, conceber hipótese de 

que o aprendiz é possuidor 

de competências a serem 

desenvolvidas, e que apenas 

ministrando um determinado 

conteúdo não garantirá os 

estímulos, as ações, as vivências, 

a interação social e todos os 

demais fatores essenciais à 

construção do conhecimento.

   Por outro lado a postura 

e a atitude interdisciplinar 

poderá garantir ao professor 

uma atuação mediadora 

que, tal qual um facilitador, 

buscará o foco de um interesse, 

facilitador ao acesso materiais 

de pesquisa, indagador mais 

do que transmissor apenas, 

estará sempre preocupado mais 

com o processo do que com o 

produto, garantindo dessa forma 

o sucesso da aprendizagem.

   Está não pode e nem 

deve ser uma postura de um 

único professor. A grande 

dificuldade reside em disseminá-

la por toda a equipe, evitando 

desta forma desuniformidade 

das ações, que hora podem 

surgi de forma disciplinar e 

compartimentada em alguns 

professores, comprometendo 

desta forma o desenrolar do 

processo interdisciplinar. A 

equipe deve possuir um perfeito 

canal de comunicação, pois o 

aluno das séries iniciais deve ter 

oportunidade de continuidade 

no processo interdisciplinar, 

somente forma, seria possível 

pensar em interdisciplinaridade 

quando se possui uma equipe 

comprometida. Se preocupam 

no máximo com o produto  

mensurável, demonstrado 

nas avaliações de caráter 

quantitativo,  no respeito à 

individualidade e na abertura 

à investigação em busca da 

totalidade do conhecimento.   

O ponto de partida e 
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de chegada de uma prática 

interdisciplinar está na ação. 

Desta forma, o diálogo que se 

estabelece entre as disciplinas 

e entre os sujeitos das ações, a 

interdisciplinaridade se devolve 

a identidade às disciplinas, 

fortalecendo-as e evidenciando 

uma mudança de postura na 

prática pedagógica, tendo 

como ponto de convergência 

a ação que se desenvolve num 

trabalho cooperativo e reflexivo. 

Assim, alunos e professores - 

sujeitos de sua própria ação 

- se engajam num processo 

de investigação, redescoberta 

e construção coletiva de 

conhecimento, ignora a divisão 

do conhecimento em disciplinas.

A interdisciplinaridade 

favorecerá que as ações se 

traduzam na intenção educativa de 

ampliar a capacidade do aluno de: 

• Expressar por 

meio de múltiplas linguagens 

e novas tecnologias; 

• Posicionar 

diante da informação;

• Interagir de 

forma crítica e ativa, com 

o meio físico e social; 

 

Temos então o desafio 

de assegurar a abordagem 

global da realidade, por meio 

de uma perspectiva holística, 

transdisciplinar. Percebemos 

que a valorização é centrada, 

não no que é transmitido, 

e sim no que é construído. 

Assim a prática interdisciplinar 

nos envolve no processo 

de aprender a aprender.

A postura interdisciplinar 

incita o pensamento em direção 

ao enfrentamento de tensões 

que se criam durante o seu 

processo de elucidação, o 

que possibilita a superação de 

praticas tradicionais nas quais  

o aluno é um mero expectador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De todo o exposto, 

podemos concluir que o 

trabalho de reflexão e de 

operação que o aluno faz 

sobre as práticas se lhes são 

propostas, tendo como suporte a 

interdisciplinaridade, apresenta 

um sentido ao conhecimento 

apresentado, o sentido social, 

permite o desenvolvimento 

de um processo pelo qual o 

aprendiz pode lidar com os 

usos das diferentes disciplinas 

em contextos reais, o aprende 

está conectado e vivo de acordo 

com faixa etária, o aluno vai, 

paulatinamente, incorporando 

conhecimentos e expandindo 

seu mundo refletindo e 

agindo, assim aumentando a 

sua capacidade de aprender.

Não se pode esquecer que 

os projetos didáticos propiciam, 

enfim, o estudo de problemas 

reais e, por isso, complexos, o 

que implica a necessidade de 

uma abordagem interdisciplinar. 

Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais definem 

como questão de relevância a 

interdisciplinaridade e que o 

conhecimento não devem ser 

abordadas de  uma única disciplina 

e sim de currículo integrado.

É essencial, no entanto, 

que o processo de ensino-

aprendizagem destinado à 

formação do aluno se estabeleça 

num contexto interativo, dentro 
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do qual o professor assume o 

papel de estimular todos os 

participantes desse processo 

e, com isso, proporcionar as 

condições necessárias ao 

desenvolvimento, em seus 

alunos, dos conceitos necessários 

ao domínio cada vez mais 

amplo da tarefa de aprender.
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O presente artigo visa 

contextualizar as inteligências 

múltiplas possibilitando a 

dialogicidade entre a educação 

e a neuropsicopedagogia. Este 

aspecto dialógico permite a 

junção entre o tripé: educação, 

neuropsicopedagogia e 

inteligências múltiplas. 

Apresentamos concepções a 

respeito de cada um destes 

aspectos como aporte para 

uma prática educativa que 

considera o sujeito aprendente 

como um todo, ou seja, sua 

integralidade compõe sua 

forma de ser e aprender. 

Elencamos como referencial 

teórico autores pertinentes, 

entre eles: Beauclair (2014); 

Cordié (1996); Relvas (2007); 

Weisz (2001).

KELLY CRISTINA BUENO GAZOLLI
Professor de. Ensino Fundamental I na Rede Municipal de Ensino de São Paulo 
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INTRODUÇÃO 
Refletir sobre educação 

no contexto de novas 

concepções e principalmente 

de práticas inovadoras no 

campo da aprendizagem é de 

fundamental importância para 

o docente comprometido com 

a aprendizagem qualitativa.

 Nesta perspectiva, 

não podemos furtar-nos 

de novos conceituais, entre 

eles as contribuições da 

Neuropsicopedagogia que nos 

apresenta um novo cenário para 

lidar com o fracasso escolar.

A escola precisa refletir 

sobre suas práticas. Porque 

dependendo de como as 

desenvolve, pode estigmatizar 

as crianças, prejudicando sua 

autoestima e dificultando, com 

isso, seu envolvimento com as 

situações de aprendizagem. 

É algo que acontece em 

muitas escolas por meio de 

atitudes sutis, muitas vezes 

inconscientes e que, mesmo 

de maneira involuntária, 

prejudicam o sucesso escolar 

dos alunos (WEISZ 2001, p. 29).

  A possibilidade 

dialógica entre Educação, 

Inteligências Múltiplas e 

Neuropsicopedagogia nos 

leva a reflexão para além 

das práticas tradicionais e 

mecanicistas muitas vezes 

impostas pelo reprodutivismo. 

 A temática justifica-

se, pois objetiva a inserção 

de contextos mais amplos e 

emergentes de como ser e fazer 

educação para transformar os 

sujeitos e consequentemente 

ter um olhar mais apurado 

de como estes sujeitos são, 

como aprendem e como se 

desenvolvem cognitivamente 

ao longo de suas trajetórias. 

 É fundamental que 

esta reflexão sinalize para outras 

concepções, não com o teor 

separatista, mas como elemento 

de junção entre teoria e prática, 

vislumbrando os aspectos da 

aprendizagem ativa e de sujeitos 

protagonistas e autônomos. 

 A escola é espaço 

formativo nesta perspectiva, 

então urge novos debates 

sobre fracasso escolar e sua 

produção com o objetivo de 

substituir velhos paradigmas e 

finalizar ciclos de reprodução 

deste mesmo fracasso.

DIALOGANDO SOBRE EDUCAÇÃO, 
INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E
NEUROPSICOPEDAGOGIA

Inicialmente a tomada 

de consciência sobre o que é 

educação nos leva a muitas 

searas, principalmente de 

cunho teórico – histórico. 

 Nossa educação 

formal perpassa por diversas 

tendências, entre elas a tendência 

redentora, reprodutivista e 

para transformação social.

 Apesar de 

consideramos todas as tendências 
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e seus contextos á época, 

nosso enfoque se baseia na 

concepção que trata a educação 

enquanto possibilidade de 

compreender o paradigma 

do outro, enquanto elemento 

emancipatório dos sujeitos, 

enquanto ferramental solidário, 

ou seja, a educação que não 

considera em primeiro plano 

o objeto, mas sim os sujeito, 

a educação que desenvolve a 

habilidade da alteridade, pois 

considera o protagonismo 

do outro, a educação que 

não é meramente sua 

própria reprodução, mas que 

considera a aprendizagem e o 

conhecimento como instrumentos 

fundamentais de emancipação. 

 Segundo Santos: 

conhecer é reconhecer, 

é progredir no sentido de 

elevar o outro da condição de 

objeto à condição de sujeito”, é 

conhecimento como emancipação, 

“cujo ponto de ignorância 

se designa por colonialismo 

e cujo ponto de saber, por 

solidariedade (1999, p. 205), 

 Nesta perspectiva a 

educação enquanto construção 

de saberes extravasa o campo 

de mão única e considera a 

troca, o compartilhar como 

elemento solidário, portanto 

emancipatória, na qual 

sujeito possui a merecida 

relevância sobre o objeto. 

Esse conhecimento-

reconhecimento é o que designo 

por solidariedade. Estamos 

tão habituados a conceber 

o conhecimento como um 

princípio de ordem sobre as 

coisas e sobre os outros que é 

difícil imaginar uma forma de 

conhecimento que funcione 

como princípio de solidariedade 

(SANTOS, 1999, p.205).

 Consideraremos 

nesse trabalho a concepção 

de educação a partir dos 

conceitos de Santos (1999), ou 

seja, enquanto conhecimento 

e reconhecimento dos sujeitos 

para além da estagnação do 

objeto e com perspectivas 

solidarias e transformadoras. 

 Desta forma 

estamos nos referindo à escola 

que rejeita o fracasso escolar 

e não o produz, que possui 

consciência crítica que sua 

prática cotidiana vai de encontro 

com todo instrumental para 

superação do fracasso escolar. 

 Os sujeitos são 

únicos, diversos e múltiplos 

nas sua formar de ser e 

construir saberes, sendo assim 

podemos considerar que 

não existe uma inteligência 

única e que as inteligências 

podem também ser múltiplas. 

 Para caracterizar as 

inteligências múltiplas optamos 

por elaborar o quadro abaixo ·:
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Quando nos referimos 

a inteligências múltiplas, 

nos referimos a teoria de 

Gardner (1980), o autor se 

refere às inteligências como 

sendo diversas habilidades 

que os sujeitos desenvolvem.

A teoria de 

Gardner pressupõe que: 

Há mais de uma inteligência: 

ele inicialmente propôs sete, mas 

é possível que existam outras. 

As inteligências 

podem ser estimuladas: o 

contexto social, a escola, a 

oportunidade de explorar e 

realizar atividades diferentes são 

fatores que podem interferir no 

desenvolvimento das inteligências. 

As inteligências se 

combinam de forma única 

em cada pessoa: cada pessoa 

nasce com todas as inteligências 

que se desenvolverão durante 

sua vida, de modo único. 

Não há como padronizar: 

as combinações das inteligências 

são únicas, tal como as 

impressões digitais (SMOLE 

apud GARDNER, 1999, p.9).

A teoria das inteligências 

múltiplas abre campo para 

uma nova concepção de 

entendimento do que é 

inteligência, não a reduzindo 

a característica hereditária ou 

capacidade de alguns sujeitos 

em detrimento a outros. 

Conhecer e reconhecer 

a diversidade de inteligências 

que compõe o cotidiano escolar 

é construir uma concepção 

de educação pautada no 

paradigma do outro, portando 

no respeito às diferenças, 

bem como estabelecer que 

a aprendizagem se constitui 

nas relações solidárias em 

prol de sujeitos emancipados.

Nossa proposta é 

descrever sobre a tríade 

educação, inteligências múltiplas 

e neuropsicopedagogia, 

observamos que os elementos 

iniciais desta tríade possuem 

inter-relação, vejamos a seguir 

como a neuropsicopedagogia 

contribui para está composição, 

especificamente no que tange 

ao combate do insucesso. 

Quando nos referimos ao 

combate do insucesso, estamos 

sinalizamos a respeito das 

consequências que produz nos 

sujeitos – o fracasso escolar.  .

O fracasso escolar afeta 

o sujeito em sua totalidade. Ele 

sofre, ao mesmo tempo, com a 

falta de estima por não estar à 

altura de suas aspirações, ele 

sofre também com a depreciação. 

Quando não com o desprezo 

que lê no olhar dos outros. 

O fracasso atinge, portanto, 

o ser íntimo e o ser social da 

pessoa. (CORDIÉ, 1996, p.35).

O fracasso escolar é uma 

das formas mais excludentes de 

produção escolar, pois produz 

a exclusão dos incluídos, ou 

seja, o espaço escolar pseudo-

democraticamente inclui os 

sujeitos, mas em seu interior o 

exclui, e, uma das formas para 

isso, é colocar os sujeitos em 

patamares de incapacidade.  

Nesta perspectiva a 

Neuropsicopedagogia surge 

como mais uma ferramenta 

para entender e interferir 

sobre fenômenos tais 

como o fracasso escolar.

A Neuropsicopedagogia:

constitui-se como uma 

área de conhecimento e pesquisa 

de caráter interdisciplinar 

e transdisciplinar, que tem 
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como direcionamento focal 

para os processos de ensino-

aprendizagem, levando em 

consideração tanto a avaliação, 

diagnóstico e intervenção que 

são partes constituintes de uma 

investigação do sujeito, da família, 

da escola e da sociedade que 

o neuroaprendiz está inserido.

É um novo campo de 

intervenção e especialização, 

onde o conhecimento ultrapassa 

fronteiras e cria, com isso, novas 

possibilidades de aprender 

sobre o aprender, ampliando 

olhares e oportunizando novas 

formas de interrelacionar 

informações, conhecimentos e 

saberes (BEAUCLAIR, 2014, p. 28).

Compreender a trans 

e interdisciplinaridade dos 

processos de aprendizagem é 

construir novas formas de ser 

e fazer docência, pressupõem 

a interligação da diversidade 

entre o sujeito e o objeto 

uma vez que a possibilidade 

neural do aprender é múltipla.

Para entender as várias 

atuações do neuropsicopedagogo, 

vale ressaltar que o papel 

desse profissional é:

- Compreender o 

papel do cérebro nas relações 

complexas dos processos 

neurocognitivos e sua inserção 

na aplicação de estratégias 

neuropsicopedagógicas em 

diferentes âmbitos sociais, 

objetivando potencializar os 

processos de ensino aprendizagem.

- Intervir no desenvolvimento 

humano do sujeito aprendente, 

no campo psíquico, no campo do 

neuropsicomotor e nos campos 

da linguagem e da cognição.

- Obter expertise 

conceitual, teórica e prática 

referentes à complexidade 

pedagógica presente nas 

distintas questões educacionais.

- Ampliar as capacidades 

de intervir na afirmação de novos 

procedimentos educacionais e 

construir criativamente alternativas 

neuropsicopedagógicas.

 - Conhecer, analisar e 

compreender amplamente os 

paradigmas focados na Educação 

Especial Inclusiva, de modo 

transdisciplinar e sistêmico, 

com ênfase na aprendizagem 

e suas possíveis dificuldades 

(BEAUCLAIR, 2014, p. 34). 

 A multiplicidade 

de seu campo de atuação o 

torna um profissional de suma 

importância não apenas na 

implantação do atendimento 

a educação especial, mas nas 

formas e procedimentos para 

que possamos compreender 

a educação enquanto 

possibilidade emancipatória 

dos sujeitos aprendentes. 

O neuropsicopedagogo 

deve, acima de tudo, atuar na 

linha de frente para a implantação 

da Educação Especial Inclusiva 

mais humanizadora, como 

também ressignificar as práticas 

educativas de forma que possa 

estabelecer e promover práticas 

pedagógicas significativas, 

mais transformadoras e 

emancipatórias, levando em 

consideração como o cérebro 

aprende, além de estimular 

o neuroaprendiz a utilizar 

suas múltiplas inteligências, 

como selecionar, memorizar, 

armazenar e evocar informações 

e, posteriormente, transformá-los 

em conhecimentos significativos 

em sua própria vida, na qual o 

sujeito é capaz de construir suas 

próprias aprendizagens, a partir 

de suas próprias experiências, 
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sendo sujeito e objeto do 

conhecimento em constante 

interação (SANTOS, 2015, s./p.).

 Um novo 

paradigma se estabelece na 

seara educacional, posicionando 

também a necessidade 

das mudanças de ação do 

professor, que para além do 

ensino estanque, fragmentado, 

reprodutivista, necessita 

compreender que o aprender e 

pluridimensional, construídos 

por sujeitos que atendem as 

suas expectativas e não a 

imobilidade do objeto, sujeitos 

ativos, sujeitos aprendentes, 

sujeitos de mobilidade e não 

sujeitos de fracassos exteriores. 

Para mudar a realidade 

do cotidiano escolar, cabe ao 

professor e a escola adotar 

uma postura crítico-reflexiva 

ao lidar com os alunos e, em 

especial, os educandos com 

uma trajetória marcada pelo 

insucesso escolar. Quanto a 

esse aspecto, concordamos 

com Weisz (2001, p. 60) ao 

mencionar que “não é o 

processo de aprendizagem que 

deve se adaptar ao de ensino, 

mas o processo de ensino é 

que tem que se adaptar ao de 

aprendizagem (SANTOS, 2015, s./p.).

 Os conceituais 

de educação, de inteligências 

múltiplas e das contribuições 

da Neuropsicopedagogia 

são aportes fundamentais 

para prática docente, pois 

a partir destes referenciais 

o professor pode planejar 

intervenções que considerem 

a aprendizagem como um 

processo ativo, critico e reflexivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percorremos a temática 

abordando a tríade conceitual: 

educação, múltiplas inteligências 

e neuropsicopedagogia, 

enfatizando o processo ensino 

aprendizagem, o contexto 

escolar, o fracasso escolar e as 

possibilidades de novos paradigmas 

no manejo instrumental para 

a emancipação dos sujeitos.

 Nesta perspectiva 

a educação é considera como 

conhecimento e reconhecimento 

dos sujeitos de forma solidária, 

objetivando sua emancipação 

e não resvalando seu fracasso . 

 Compreender 

as múltiplas inteligências é 

perpassar pela diversidade e 

pela visão pluridimensional na 

construção de saberes, então 

inteligência não é reduzida a 

hereditariedade e os modos de 

apropriação de conhecimentos 

são das mais variadas formas 

, assim como os sujeitos 

 Para além do 

objeto, os sujeitos regem seus 

processos de aprendizagem em 

movimentos internos e externos . 

 É fundamental as ações 

advindas da neuropsicopedagogia, 

pois consideram a trans - 

interdisciplinaridade do ser 

e aprender de forma cíclica 

e espiral, este diferencial 

ultrapassa a ideia de linearidade.

 Neste cenário a 

escola ocupa espaço diferenciado 

de formação, de oportunidades, 

de empoderamento e de 

pertença no combate ao 
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insucesso, e que para além da 

aprendizagem convencional 

seja um espaço que “promova 

a neuroaprendência, que é a 

capacidade de sentir, pensar 

e agir” (RELVAS, 2014, p.116).
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O tema do trabalho é a 

alfabetização dos alunos com 

Deficiência Intelectual (DI) e a 

contribuição das neurociências 

na educação escolar. O estudo de 

revisão bibliográfica tem como 

objetivo geral compreender a 

Deficiência Intelectual a partir 

dos estudos das neurociências no 

contexto escolar, especialmente 

na alfabetização. Os objetivos 

específicos são apresentar as 

características do aluno com 

DI, apresentar propostas de 

alfabetização para o aluno com 

DI e refletir sobre a docência e 

a prática inclusiva. O resultado 

encontrado é a constatação de 

que o aluno pode aprender 

e evoluir na alfabetização, 

mas para isso precisa de um 

conjunto de práticas que 

os auxiliem a superar suas 

dificuldades, nesse sentido o 

professor da sala regular pode 

fazer a diferença ao propor 

práticas pertinentes com as 

especificidades da criança 

com deficiência intelectual e 

qualificar-se frente à inclusão.

LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Método de São Paulo (2013); Professor de Ensino Fundamental 
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INTRODUÇÃO
O estudo aqui 

apresentado aborda a Deficiência 

Intelectual a partir dos conceitos 

neurocientíficos e o tema do 

trabalho é a possibilidade de 

alfabetização para o aluno DI. 

A Educação Inclusiva passou 

por muitas reestruturações nos 

últimos anos e tem conseguido 

levantar uma importante 

reflexão sobre as práticas 

pedagógicas para alunos 

com Deficiência Intelectual. 

Durante um longo 

período as crianças eram 

apenas avaliadas por testes 

padronizados e tinham a 

inteligência medida pelo seu 

QI. As crianças que não se 

encaixavam no desempenho 

esperado eram estigmatizadas 

e excluídas e acreditava-

se que não conseguiriam 

aprender (CAVALCANTE, 2012).

O trabalho com a 

alfabetização das crianças 

com deficiência intelectual 

motivou o presente estudo 

que tem como objetivo geral 

compreender o papel das 

neurociências no entendimento 

da deficiência intelectual e nas 

possibilidades de alfabetização.

Os estudos das 

neurociências são importantes 

no contexto de conhecer as 

características de aprendizagem 

do aluno DI e assim ampliar 

o entendimento, bem como 

unir-se a outras áreas e 

possibilitar novas reflexões 

acerca da prática pedagógica, 

especialmente na alfabetização. 

A Neurociência inclui ciências 

naturais que possuem princípios 

que buscam compreender a 

estrutura e o funcionamento 

cerebral (SOUZA e GOMES, 2015).

O objetivo geral do 

trabalho é compreender a 

Deficiência Intelectual a partir 

dos estudos das neurociências 

e no contexto escolar, 

especialmente na alfabetização.

Os objetivos específicos 

são apresentar as características 

do aluno com DI, Apresentar 

propostas de alfabetização para 

o aluno com DI e Refletir sobre 

a docência e a prática inclusiva.

A metodologia é a 

revisão bibliográfica de artigos 

e periódicos publicados dos 

autores Lima e Mendes (2011), 

Cavalcanti, (2012), Guerra (2010), 

Souza e Gomes (2015) e da 

página eletrônica da APAESP.  

Dentro do contexto 

político educacional brasileiro já 

ocorreram muitas mudanças, mas 

para o processo de inclusão dos 

alunos com DI, especialmente 

os mais comprometidos, 

ainda não é presente no dia 

a dia das escolas brasileiras 

(LIMA e MENDES, 2011).

Existe uma incoerência 

entre os discursos presentes 

nos documentos oficiais e nas 

ações do poder público em 

garantir acesso, permanência 

e, especialmente sucesso na 

aprendizagem dos educandos. 

São motivos que 

mostram a necessidade de 

refletir sobre a inclusão e buscar 

possibilidades de mudanças 

que permitam à criança com 

DI aprender e progredir na 

alfabetização e no letramento, 

dentro de suas particularidades.

O estudo objetiva 

caracterizar os estudos 

das Neurociências e assim 

ampliar o debate sobre a 

mediação pedagógica com os 

alunos com déficit intelectual.
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: AVANÇOS E 
DIFICULDADES

No Brasil existem 

24,5 milhões de pessoas com 

deficiência e de acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

23,9% da população total, 

têm algum tipo de deficiência: 

“visual, auditiva, motora e 

intelectual” (BRASIL, 2012, p.1). 

De acordo com a 

Associação Americana de 

Deficiência Intelectual do 

Desenvolvimento (AAIDD) a DI tem 

como característica principal uma

 “medida de funcionamento 

intelectual inferior a média 

(QI) associado a limitações 

adaptativas em pelo menos 

duas áreas de habilidades”, que 

pode ser na “comunicação, auto 

cuidado, vida no lar, adaptação 

social, saúde e segurança, uso 

de recursos da comunidade, 

funções acadêmicas, lazer 

e trabalho” (APAESP, 2017).

Isso implica em dizer 

a que a pessoa com DI tem 

dificuldades no seu cotidiano 

para aprender, compreender 

e realizar atividades que são 

comuns para outras pessoas e 

a impressão que se tem é que 

se comporta com alguém com 

menos idade (APAESP, 2017). 

A Deficiência Intelectual vem 

“quase sempre de uma 

alteração cerebral, que pode 

ser provocada por “fatores 

genéticos, distúrbios na 

gestação, problemas no parto 

ou na vida após o nascimento”. 

Ainda há controvérsias sobre 

qual a causa da alteração, e 

muitas vezes as pesquisas são 

inconclusivas.”(APAESP, 2017). 

De acordo com a 

APAESP (2017) os principais 

tipos de Di são de ordem 

“cromossômicas e gênicas, 

desordens do desenvolvimento 

embrionário ou distúrbios 

estruturais que reduzem a 

capacidade cerebral” que pode ser: 

Síndrome de Down: 

alteração genética que ocorre 

na formação do bebê, no 

início da gravidez. O grau de 

eficiência intelectual provocado 

é variável e a linguagem é  

mais comprometida, a visão 

é relativamente preservada.

As interações sociais podem-

icirre, mas é possível o 

surgimento de distúrbios como 

hiperatividade e depressão, etc.

Síndrome do X-Frágil: 

alteração genética que provoca 

atraso mental. A criança apresenta 

a face alongada, orelhas 

salientes, comprometimento 

ocular e comportamento social 

atípico, geralmente timidez.

Síndrome de Prader Willi: 

no período neonatal apresenta 

severa hipotonia muscular, baixo 

peso e baixa estatura. De forma 

geral o individuo apresenta 

problemas na aprendizagem e 

dificuldades para pensamentos 

e conceitos abstratos.

Síndrome de Angelman: 

distúrbio neurológico que 

causa DI, comprometimento 

ou ausência de fala, epilepsia, 

atraso psicomotor, andar 

desequilibrado, com as 

pernas afastadas e esticadas, 
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sono entrecortado e difícil, 

alterações no comportamento.

Síndrome Willians: 

alteração genética que causa DI 

de leve a moderada. O sujeito 

apresenta comprometimento 

maior na capacidade visual e 

espacial em contraste com 

um bom desenvolvimento da 

linguagem oral e na música.

Erros Inatos de 

Metabolismo (Feniletonúria, 

Hipotireoidismo, entre outros). 

São detectados no “teste 

do pezinho” e se tratados 

adequadamente podem evitar o 

surgimento de DI (APAESP, 2017).

Historicamente a 

Deficiência Intelectual foi 

considerada “condição 

deletéria, vista como fator que 

impossibilitava a participação 

social e pedagógica dos sujeitos” 

(CAVALCANTI, 2012, p. 15).

Dentro do contexto 

político educacional brasileiro já 

aconteceu diversas mudanças, 

mas para Lima e Mendes (2011) 

o processo de inclusão dos 

alunos com DI, especialmente 

os mais comprometidos, 

ainda não é presente no dia 

a dia das escolas brasileiras. 

Existe uma incoerência 

entre os discursos presentes 

nos documentos oficiais e nas 

ações do poder público em 

garantir acesso, permanência 

e, especialmente sucesso na 

aprendizagem dos educandos.

Lima e Mendes 

(2011, p.4) destacam que 

“as políticas brasileira 

na área educacional para 

pessoas com deficiência são 

sustentadas por políticas 

neoliberais”, responsáveis 

por reestruturar as reformas 

sociais e educacionais da 

América Latina e do Brasil. 

Foram realizadas operações 

pautadas na descentralização, 

onde o Estado delegou para os 

municípios a responsabilidade 

de aplicação de seus recursos. 

(Lima e Mendes 2011, p.4)

Na educação brasileira, 

o que se busca é uma educação 

inclusiva e democrática, mas 

na realidade nas instituições 

escolares brasileiras o que 

predomina é a bisca de 

resultados, sem considerar o 

contexto histórico das pessoas.

Não importa o que o 

aluno de fato se apropria de 

saberes e de conhecimentos 

que se traduzam em processos 

emancipatórios e de cidadania. 

Desconsideram-se as funções 

clássicas da escola, que é 

desenvolver as relações ensinar 

e aprender, pensar e fazer, 

partindo do princípio de que 

todos têm condições de aprender, 

ainda que seja no seu próprio 

ritmo (SILVA, 2003, p.8 apud 

LIMA e MENDES, 2011, p.4).

Dessa forma, a partir da 

Política de Educação Inclusiva 

a rede regular de ensino vem 

alterando suas práticas e 

buscando possibilidades de 

um trabalho que oportunize a 

superação de obstáculos e avanço 

pedagógico dos alunos com DI.

Durante muitas décadas as 

pessoas que não se enquadravam 

nos testes padronizados foram 

estigmatizadas na escola e de 

acordo com Carneiro (2006 

apud CAVALCANTE, 2012, 

p.15) os alunos com DI “são 

os que forçam a escola a 

reconhecer a inadequação de 

suas práticas para atender as 
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dificuldades dos educandos” 

e assim impor a necessidade 

de mudanças nas práticas 

pedagógicas e avaliativas.

Segundo Cavalcante 

“os procedimentos de 

avaliação com base em testes de 

QI foram altamente negativos 

na história da pessoa com 

deficiência”, e na atualidade 

busca-se não mais categorizar 

o desempenho acadêmico 

com base em instrumentos 

de medida, já que conforme 

Carneiro (2006) também é 

preciso considerar a situação de 

deficiência, ou seja, “a condição 

que resulta da interação entre 

as características da pessoa 

e do ambientes que ela está 

inserida”. (Cavalcante 2012, p.16)

Considerando aqui 

que todos os alunos deveriam 

ser avaliados por progressos 

alcançados em diferentes 

áreas, sendo considerados os 

talentos, as potencialidades e 

também as habilidades naturais.

A DI não é uma condição 

estática, nem um traço pessoal, 

não podendo ser vista somente 

pelos impedimentos. Ela deve 

ser compreendida dentro de 

uma “abordagem ecológica que 

considere o funcionamento 

da pessoas na interação 

com o mundo em que vive, 

observando oportunidades e 

apoio recebidos ao longo da 

vida” (CAVALCANTE, 2012, p.16).

Por essa razão o docente 

deve dar mais importância ao 

desenvolvimento intelectual 

e a autonomia dos seus 

alunos com DI, buscando 

evitar atividades puramente 

mecânicas, investindo mais no 

desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores com 

aprendizagens significativas, 

conforme a teoria de Vygotsky 

(apud CAVALCANTE, 2012).

Dessa forma, o que Lima 

e Mendes (2011, p.4) criticam é 

a criação de vários mecanismos 

para corrigir os atrasos e 

desvios e assim ponderam: “o 

mesmo sistema que advoga 

para promover a inclusão do 

aluno com deficiência intelectual 

é o mesmo que o excluí”.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, 
ALBABETIZAÇÃO E  CONTRIBUIÇÃO DAS 
NEUROCIÊNCIAS

No Brasil os Deficientes 

Intelectuais somam, 2,6 milhões 

de brasileiros e a partir da Política 

de Educação Inclusiva estão 

inseridos na escola regular, 

que precisou reestruturar-se 

para ser mais justa, solidária 

e inclusiva. Contudo, apenas 

estar na escola não contempla 

o direito de aprendizagem e 

ainda há entraves no percurso 

da educação inclusiva e 

nas práticas pedagógicas 

(SOUZA e GOMES, 2015).

Novos posicionamentos 

estão contribuindo significativamente 

com a alfabetização de alunos 

DI, assim de acordo com Souza 

e Gomes (2015, p.1): “quando 

associada à ação educacional, 

a proposta inclusiva visa como 

foco central de atenção a 

aplicação de práticas de ensino 

aprendizagem que abranja 
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todo e qualquer aluno” e 

com isso tem o objetivo de 

propor o desenvolvimento de 

potencialidades para valorizar as 

diferenças e promover a inclusão.

Os alunos com déficit 

intelectual apresentam 

“complicações de apropriar-se 

de conteúdos abstratos”, então 

é preciso utilizar materiais 

concretos e estratégias 

diferenciadas para facilitar ao 

aluno o desenvolvimento de 

suas habilidades cognitivas 

(SOUZA e GOMES, 2015, p.1).

No contexto de 

conhecer as características 

de aprendizagem do aluno 

DI o papel da neurociência 

é relevante por ampliar os 

estudos e unir-se com outras 

áreas em prol de auxiliar a 

aprendizagem e possibilitar 

novas reflexões acerca da prática 

pedagógica, especialmente 

na alfabetização, assim:

A Neurociência inclui 

ciências naturais que possuem 

princípios que buscam 

compreender a estrutura e o 

funcionamento cerebral. Dessa 

forma apresenta cientificidade 

para se trabalhar com 

diferentes cérebros. Conhecer 

o funcionamento cerebral 

desse alunado é extremamente 

importante para uma prática 

pedagógica que funcione 

(SOUZA e GOMES, 2015, p.1).

No processo de ensino 

aprendizagem todos os 

envolvidos fornecem estímulos 

que “provocam transformações 

em circuitos neurais levando ao 

desenvolvimento e reorganização 

da estrutura cerebral”, e a função 

primordial é que resulta em 

novos comportamentos, que 

traduzem-se em aprendizados 

(GUERRA, 2010, p.6).

 Guerra (2010, p.6) 

destaca que “apesar da euforia 

em relação às contribuições das 

neurociências para a educação” 

é preciso deixar claro que o 

papel das neurociências não é 

propor uma nova pedagogia, 

mas é relevante no sentido 

de “fundamentar a prática 

pedagógica que já se realiza 

e demonstrar que estratégias 

pedagógicas que respeitam a 

forma como o cérebro funciona 

tendem a ser mais eficientes”.

Guerra (2010) define 

as neurociências enquanto:

O conjunto das diversas 

áreas do conhecimento que 

pesquisam o Sistema Nervoso. 

Elas estudam as moléculas que 

constituem os neurônios, os 

órgãos do SN e suas funções 

específicas, bem como o 

comportamento humano 

resultante da atividade dessas 

estruturas (GUERRA, 2010, p.6). 

Os avanços das neurociências 

permitiram o esclarecimento 

de diversos aspectos do SN, 

especialmente do cérebro e 

isso permitiu uma abordagem 

mais científica do processo de 

ensino aprendizagem. Dentre 

elas as “funções relacionadas 

à cognição e as emoções” 

que são responsáveis por 

atividades rotineiras como 

“dormir, falar, compreender, 

esquecer, experimentar, 

ajudar, lembras, calcular, julgar, 

rir, trabalhar, entre outras”. 

Assim, “educar é aprender 

também” (GUERRA, 2010, p.7).

Cavalcante (2012, p.14) 

aponta a necessidade de o 

professor realizar um trabalho 
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articulado com o professor da 

sala de recurso e o professor 

de do Atendimento Educacional 

Especializado- AEE- para “em 

conjunto preparar atividades 

e condições necessárias para 

que a criança com DI possa 

avançar na aprendizagem 

em conjunto com todas as 

crianças da sala regular”.

Além do professor o 

trabalho de apoio dos familiares 

também é muito importante, 

mas se mesmo buscando 

ajuda a escola não conseguir 

dialogar, ou no caso dos pais 

mostrarem negligência com a 

criança à escola deve acionar 

o Conselho Tutelar, com o 

objetivo de proteger a criança 

que pode estar em situação 

de risco (CAVALCANTE, 2012).

É preciso considerar 

que a criança com DI é capaz 

de aprender, e é muito 

importante que o professor 

não considere apenas o laudo 

de deficiência intelectual, e 

taxe o aluno como incapaz 

de aprender. Para Cavalcante 

(2012) é preciso refletir se as 

condições para aprender são 

favoráveis, se a criança com DI 

está inserida nas atividades 

pedagógicas e no planejamento 

diário, se as características 

e habilidades individuais 

dela são levadas em conta:

Se esses fatores não 

estiverem sendo respeitado o 

aluno não vai aprender, mas não 

porque ele não tem condições 

e sim porque seus direitos de 

aprendizagem estão sendo 

negados (CAVALCANTE, 2012, p.17).

Assim, mostra-se 

relevante que o educador 

entenda as especificidades 

do aluno com Deficiência 

Intelectual e proporcionar 

atividades significativas, que 

certamente beneficiarão todas 

as outras crianças também. 

Nesse contexto, as pessoas 

com deficiência de ordem 

cognitiva podem “ter acesso 

aos mesmos conteúdos das 

crianças sem deficiência” 

(CAVALCANTE, 2012, p. 17).

Para estabelecer 

comunicação eficiente com 

o aluno com deficiência 

intelectual pode-se usar 

diferentes instrumentos, na 

Educação Infantil é possível 

favorecer o desenvolvimento 

da comunicação oral e a 

construção de sentidos pela 

criança com impedimentos 

cognitivos, pois “plasticidade 

neural desempenha um 

papel imprescindível nesse 

processo”, estão em pleno 

desenvolvimento e quanto mais 

estímulos foram recebidos, 

maior será o desenvolvimento 

(CAVALCANTE, 2012, p. 17).

As crianças com DI 

podem ser alfabetizadas, 

em conjunto com crianças 

da mesma idade, Cavalcante 

(2012) esclarece que vão existir 

diferenças, contudo deve ser 

realizado um planejamento que 

considere as peculiaridades da DI. 

É possível criar pranchas 

que trabalhem conteúdos 

específicos e que tenham recursos 

visuais e também símbolos. 

Também são usados softwares 

que possuem os “recursos 

de símbolos ou a ferramenta 

simbolar do Boardmaker, 

útil na aprendizagem da 

escrita, leitura e aumento do 

vocabulário dos alunos com 

DI” (CAVALCANTE, 2012, p. 19).
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De acordo com 

Cavalcante (2012) é preciso 

pensar em formas de alcançar 

a criança com Deficiência 

Intelectual e assim no processo 

de compreender a capacidade 

de ler e escrever, deve ser 

realizada em um ambiente 

social agradável com trocas 

de informação é possível que 

a criança possa assimilar as 

informações e compreender 

os conteúdos recebidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação especial passou 

por significativas mudanças nas 

últimas décadas, os direitos 

de todos à educação mesmo 

sendo lei ainda constituem-se 

desafios para toda a sociedade, 

que ainda busca estratégias 

para garantir o acesso e a 

permanência de todos à educação. 

A Educação Inclusiva 

vai muito além de adaptações 

físicas, rampas de acesso 

e vagas preferenciais, é 

preciso rever a concepção de 

sociedade, de universalização, 

pois todos têm o direito de 

aprender e se desenvolver. 

O professor encontrará 

sim muitos desafios, mas 

precisa ter em mente que não 

há receita pronta, e nem mesmo 

uma única receita, é preciso 

apresentar pratos diferentes, 

propor estratégias diferenciadas, 

pesquisar, estudar, compor 

sua prática de acordo com o 

aluno que está em sua sala.

Após o estreitamento 

da pesquisa com autores 

e obras sobre Deficiência 

Intelectual mostra-se necessário 

compreender o processo de 

ensino aprendizagem, é preciso 

entender a alfabetização como 

processo, conhecer a proposta do 

letramento e propor aos alunos 

aprendizagens significativas, 

onde todos possam aprender. 

O estudo buscou 

responder às indagações 

iniciais sobre a alfabetização 

da criança com Deficiência 

Intelectual e as possibilidades 

de proporcionar uma prática 

que possibilite ao aluno ter êxito 

na aprendizagem, contribuindo 

assim para ampliar os saberes 

pedagógicos frente à inclusão.
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O ensino e aprendizagem 

são ações interligadas e de 

grande valia no desenvolvimento 

da criança, mas deve ser algo 

prazeroso e não apenas obrigatório 

do cotidiano escolar, portanto 

ao buscar novas estratégias 

para que essa interação 

ocorra de forma diferenciada 

recorremos ao lúdico que é 

relativo a jogo e a brinquedo 

e está presente nas fases do 

desenvolvimento. Sendo assim 

usar esse aspecto no ambiente 

escolar pode favorecer o 

ensino e consecutivamente a 

aprendizagem. Este estudo tem 

o objetivo de trazer ao debate 

a importância das atividades 

lúdicas nesse processo, por 

meio da pesquisa bibliográfica 

e pretende demonstrar que o 

jogo, o brincar é ferramenta de 

relevância tanto para o aspecto 

emocional e intelectual, quanto 

para o ensino, favorecendo 

educadores e educandos na 

aprendizagem.

LUZIA ALVES COUTINHO
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Método de São Paulo (2013); Professor de Ensino Fundamental 
I - na EMEF Mururés, Professor de Educação Básica I - na EE Salvador Romano.

Palavras-chave: Lúdico; Ensino; Aprendizagem; Brincar.

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 
INTERAÇÃO COM O LÚDICO



466 OUTUBRO | 2017

INTRODUÇÃO

O presente 

trabalho tem 

por objetivo 

trazer destaque 

a relação 

do processo de ensino 

aprendizagem e o lúdico.

 Devido a grande 

defasagem no processo de 

aprendizagem, o educador tem 

buscado técnicas diferenciadas 

para interagir com seus 

alunos favorecendo melhor 

compreensão do conteúdo 

em sala de aula. Entre essas 

técnicas, o lúdico se destaca 

ao proporcionar a quebra da 

rotina no ensino sistemático, 

pois aprender de forma 

criativa favorece a inovação 

dentro do ambiente escolar. 

 O tema foi 

escolhido por se perceber 

que a brincadeira tem muitos 

elementos intrínsecos que 

aproximam educador e educando 

do objetivo geral de garantir 

o processo de ensino em 

que ambos participem e não 

somente que a criança recebe 

conteúdos sem sua interação.

  Esta pesquisa será 

realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica, para averiguar 

a hipótese levantada de que 

o lúdico facilita o ambiente 

para o ensino e aprendizagem.

 Este artigo será 

fundamentado por alguns teóricos, 

iniciando com a definição dos 

conceitos de brinquedo, jogos 

e brincadeira, embasados por 

Kishimoto (2003) e outros autores 

Machado (2003) e Ribeiro (2002).

 Seguindo, enfatizou-

se o processo de ensino e 

aprendizagem e sua interação 

com lúdico, orientado por 

Freire (1996); Ferreiro (1996); 

Amarilha (2006) e Lerner (2002).

 E finalizando 

se apresenta a relação do 

lúdico no ambiente escolar, 

fundamentado pelos autores 

Freire (1996); Kishimoto 

(2002); Santos (2001); Almeida 

(2003) e Wadsworth(1977).

  Foram escolhidos os 

itens para demonstrar que um 

ambiente lúdico inova na interação 

da criança e sua construção no 

processo de aprendizagem.

 Dados como esses 

podem oferecer informações 

importantes para os profissionais 

da educação, com o objetivo 

de melhorar o ensino e 

aprendizagem, proporcionando 

ao educador uma nova 

ferramenta para estimular o 

aluno. Esse enfoque também 

é importante para ampliação 

e campo de pesquisa em 

outras áreas como psicologia, 

psicopedagogia e demais 

profissionais que se interessem 

por um melhor desenvolvimento 

em nosso sistema de ensino. 
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BRINQUEDO, JOGO E BRINCADEIRA
Ao mencionarmos 

a ludicidade, é importante 

separar os principais elementos, 

tais como brinquedo, jogo e 

brincadeira, para seguirmos 

ao sentido mais amplo.

 Iniciando 

pelo brinquedo que possui 

vários conceitos históricos e 

definições que se completam 

por variados autores, vale 

destacar a definição descrita 

por Machado (2003, p.35):

Tudo aquilo do mundo 

real que for usado pela criança 

para fazer suas experiências e 

descobertas, para expressar-se 

e lidar com seu mundo interno 

e subjetivo diante da realidade 

desses objetos, das coisas 

concretas e objetivas, podem 

ser considerado brinquedo. 

 Como percebemos 

o brinquedo facilita que a criança 

descubra novas sensações, 

estimulando seu desenvolvimento 

como, favorecendo o processo 

didático se usado de forma 

adequada, fato ressaltado por 

meio de alguns sinônimos de 

brinquedo se encontra o de 

ser instrumento lúdico, ou 

seja, esse instrumento pode 

ser utilizado em diversas áreas 

da vida da criança, cabendo 

inclusive no ambiente escolar.

 Seguindo encontramos 

os jogos que tem sua origem 

até então desconhecida. Há 

estudos que demonstram que 

na antiguidade, os mesmos eram 

passados entre as gerações, 

de forma gradual, sendo 

construído ao longo do tempo. 

 Os jogos permitem 

que se explorem objetos, 

circunstâncias com regras e 

raciocínio em sua execução, 

permitindo que as crianças 

treinem soluções para situações 

conflituosas, o que reflete 

em suas ações na vida social. 

Afinal durante o jogo, as 

crianças testam, observam e 

vivenciam diversos cenários.

 Kishimoto (2003) traz 

a reflexão de que os jogos são 

atividades, as quais abrangem 

variadas expressões, tais como: 

socialização, cooperação, interação, 

raciocínio e o desempenho de 

habilidades físicas e mentais. 

 O jogo pode ser de 

uso pedagógico, desde que o 

educador direcione as atividades 

lúdicas, com fundamentos 

próprios para o ensino e 

aprendizagem e assim essa 

junção terá sucesso e favorecerá 

a construção do conhecimento 

no ambiente escolar, de forma 

agradável e facilitadora.

 Em continuidade 

aos termos relacionados 

à ludicidade, finalizamos 

mencionando a brincadeira, 

que é fato relevante devido 

ser algo prazeroso, terapêutico 

e excelente recurso para 

aprendizagem diferenciada.

 Em seus variados 

sinônimos encontramos: diversão, 

recreação, entretenimento, entre 

outros. Portanto a brincadeira 

segue uma estruturação 

com suas regras de acordo 

a situação em que será 

vivenciada. (Ribeiro, 2002, p. 56)

 

Brincar é meio de 

expressão, é forma de integrar-

se ao ambiente que o cerca.
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Através das atividades 

lúdicas a criança assimila valores, 

adquire comportamentos, 

desenvolve diversas áreas 

de conhecimento, exercita-se

fisicamente e aprimora 

habilidades motoras. No convívio 

com outras crianças aprende a 

dar e receber ordens, a esperar 

sua vez de brincar, a emprestar 

e tomar como empréstimo o 

seu brinquedo, a compartilhar 

momentos bons e ruins, a 

fazer amigos, a ter tolerância 

e respeito, enfim, a criança 

desenvolve a sociabilidade. 

 Apesar das 

brincadeiras possuírem regras, 

podem ser modificadas durante 

sua execução, dando maior 

liberdade de ação e criatividade 

de estratégias por parte das 

crianças, favorecendo essa 

mesma inovação ao utilizar os 

ganhos durante esse processo 

em diversos ambientes, 

inclusive na unidade escolar.

O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Há diferentes teóricos 

que abordam o tema de processo 

do ensino e aprendizagem, 

mas que levam a enfoque 

de que esse processo possui 

objetivo de integrar o cognitivo, 

emocional na construção de 

recursos pedagógico favorecendo 

a formação do indivíduo e 

sua interação com o meio. 

 Não se pode 

desvincular a aprendizagem 

no ambiente escolar das 

práticas externas vivenciadas 

pelo educando antes  e/ou 

durante esse processo e se 

deve respeitar que a criança não 

aprende apenas quando está 

submetida ao ensino tradicional 

e sistemático, como afirma a 

autora Ferreiro (1996) a qual 

apresenta reflexão de que o 

ensino deve ser construido e 

que o conhecimento não é dado, 

como algo pronto, mas ocorre em 

constante interação do indivíduo 

com o meio físico e social.

O lúdico favorece essa 

interação, pois a evolução 

da criança ocorre por meio 

de brincadeiras que é algo 

corriqueiro durante a infância, a 

mesma assimila e acomoda os 

esquemas mentais, diferentes 

conhecimentos que devem ser 

aproveitados no ambiente escolar, 

favorecendo a alfabetização 

ao utilizar ferramentas de 

sua realidade, nesse enfoque, 

as brincadeiras e jogos.

No ambiente escolar, 

devido a rotina exaustiva, 

por vezes se perde a noção 

de criatividade, baseando a 

forma de ensino em copiar e 

responder questões previamente 

formuladas, sem interação 

eficaz com os textos. Deve se 

atentar que a linguagem oral 

e escrita permitem a interação 

social, sendo possível ocorrer 

de forma criativa, usando em 

seu ensino os jogos verbais 

como parlendas, trocadilho 

que traz a tona a brincadeira 

com as palavras, diferente 

de apenas memorizar algo 

copiado sem interação com 

o mesmo (AMARILHA,2006).

Lerner (2002) acrescenta 

que é importante gerar leitores 

críticos e não copistas, para 

que a aprendizagem se torne 
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eficaz e de qualidade. Esse 

aspecto deve ser estimulado 

pelo educador que tende a 

buscar inovação frente às 

mudanças pedagógicas, para 

que o aluno não se torne 

depositário de conteúdos, 

memorizando e repetindo 

sem construir, modificar e 

acrescentar novos conhecimentos.

Vale acrescentar que 

para Freire (1996) a aula deve 

ser um desafio para que os 

alunos não se cansem ou 

durmam como numa cantiga 

de ninar. A educação deve 

promover a conscientização das 

situações da rotina cotidiana 

e do meio ao redor do aluno, 

os fazendo crescer com 

empreendedorismo e críticos 

de problemas sociais, distante 

dos antigos métodos de ensino 

com uso de cartilhas tradicionais.

 Frente ao exposto, 

nota-se a relevância do educador 

em inovar e participar de pesquisas, 

sendo assim esse estudo traz 

a proposta de complementar 

o ensino aprendizagem com 

a inserção do ludico. Não 

obstante, a partir disso se amplia 

para que sejam elaboradas 

novas pesquisas e artigos 

científicos na área de educação.

LÚDICO E AMBIENTE ESCOLAR
O ato lúdico favorece 

a aprendizagem pela tentativa 

com acertos e erros, estimulando 

aquisição de conhecimento 

de forma descontraída no 

ambiente escolar menos tenso, 

proporcionando que a criança 

tenha livre direito de criar, 

imaginar, construir sem receio 

de ser constrangida caso erre na 

construção de um pensamento. 

Diante dessa reflexão, 

cabe citar Kishimoto (2002, p. 151): 

Brincadeiras com o 

auxílio do adulto, em situações 

estruturadas, mas que permitam 

a ação motivada e iniciada 

pelo aprendiz de qualquer 

idade parecem estratégias 

adequadas para os que 

acreditam no potencial do 

ser humano para descobrir, 

relacionar e buscar soluções.

 Devemos ressaltar 

que a criança não deve brincar 

ou jogar na unidade escolar 

sem objetivo, mas o educador 

deve estar atento para que 

a brincadeira tenha relação 

com o desenvolvimento da 

aprendizagem, de acordo a 

faixa etária. Não obstante, os 

jogos permitem evitar conversas 

paralelas, pois ao se envolverem 

em atividades lúdicas, dificilmente 

as crianças se desconcentram.

 Em relação ao 

processo pedagógico, vale 

ressaltar que Freire (1996) 

descreve o diálogo com trocas 

de conhecimentos, como 

nova forma pedagógica se 

distanciando da monotonia do 

ensino aprendizagem, inclusive 

destacando a inovação do uso 

da ludicidade nesse processo. 

 Dando ênfase 

ao brincar, educadores 

podem utilizar de várias faces 

dessa prática no apoio ao 

desenvolvimento da criança, 

pois estimula regras e favorece 

o estímulo dos aspectos sociais, 

emocionais e intelectuais. 
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 Seguindo essa 

reflexão, cabe ressaltar citação 

de Almeida (2003, p.37 e 38):

O brinquedo faz parte 

da vida da criança, simboliza 

a relação pensamento ação e 

torna possível o uso da fala, do 

pensamento e da imaginação. 

O mundo do brinquedo é 

um mundo composto, que 

representa o apego, a imitação, 

a representação e faz parte da 

vontade de crescer e desenvolver-

se. Ao brincar com as bonecas 

a criança descarrega seus 

sentimentos, exprime suas 

necessidades de afeto. Faz do 

brinquedo a representação, 

constituindo uma autêntica 

atividade do pensamento.

A criança trazendo a 

vivência do brincar durante sua 

rotina e ao se deparar com a 

possibilidade de inserir durante 

o processo de aprendizagem, 

ela aprende melhor muitos 

conteúdos, por meio de 

brincadeiras, jogos ou brinquedos 

favorecendo o desenvolvimento 

integral do indivíduo. 

Santos (2001, p. 53) 

traz sua contribuição de 

que: “a educação pela via da 

ludicidade propõe-se a uma 

nova postura existencial, cujo 

paradigma é um novo sistema 

de aprender brincando inspirado 

numa concepção de educação 

para além da instrução”.

 Com essa concepção, 

se destaca que o educador 

deve adequar o lúdico ao 

objetivo a ser alcançado, sendo 

que é de suma importância 

para a práxis do docente em 

suas aulas, propiciando um 

ambiente lúdico e motivador, 

para que o educador possa 

desenvolver suas habilidades e 

competências, segundo citação 

de Wadsworth, (1977, p. 14-31): 

Pelo fato de o jogo ser 

um meio tão poderoso para a 

aprendizagem das crianças, em 

todo o lugar onde se consegue 

transformá-lo em iniciativa 

de leitura ou ortografia, 

observa-se que as crianças se 

apaixonam por essas ocupações 

antes tidas como maçantes. 

 No ambiente escolar 

o jogo deve ser selecionado 

de acordo a faixa etaria e 

objetivo, para que estimulem 

a criança a ser criativa e ativa, 

proporcionando o imaginario, 

sendo ferramentas relevantes 

para o desenvolvimento 

cognitivo e integrando a 

autonomia do pensamento, 

a atenção e construção da 

linguagem oral e escrita.

 Atualmente se tem 

acesso a brinquedos educativos, 

com objetivo pedagógico, 

facilitando a aprendizagem de 

cores, formas e coordenação 

motora, desenvolvimento da 

linguagem entre outros aspectos.

 Frente aos itens 

norteadores da prática lúdica: 

brinquedo, jogo e brincadeira, 

são necessários ampliar o uso 

e estudos sobre a inserção 

desses itens no ambiente 

escolar, visando um melhor 

desenvolvimento e prática 

docente, para obtenção de 

resultados aprazíveis no processo 

de ensino e aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal 

desse trabalho foi validar a 

relevância do lúdico no processo 

de ensino e aprendizagem 

inserido no ambiente escolar.

 De acordo com a 

pesquisa bibliográfica, é notável 

a eficácia do trabalho ludico no 

ambiente escolar, ampliando 

as tarefas maçantes do ensino 

e aprendizagem, para que se 

tornem prazerosas e mais 

interativas com os alunos.

 Vislumbramos que 

de acordo com os resultados 

no decorrer da pesquisa que o 

docente tem papel importante 

ao definir objetivos para uso do 

ludico e que as bases teóricas 

nos fornecem instrumentos para 

o estudo realizado, levando a 

continuidade por quem ousar 

entrar no mundo imaginário 

e concreto, ao mesmo tempo.

 Conclui-se que 

esse estudo possa incentivar 

outros pesquisadores para 

que busquem inovações 

pedagógicas, aprimorando seus 

saberes para ampliar a pesquisa 

bilbiográfica em pesquisa 

de campo, demonstrando 

na prática os fundamentos 

teóricos promovendo troca 

de conhecimentos para que a 

educação siga novos rumos e 

o caminho do saber se torne 

mais atraente a todos os atores 

envolvidos nesse processo 

encantador do aprendizado.
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Este artigo visa apresentar 

a evolução da Educação 

à Distância para o Ensino 

Superior no Brasil, assim como 

a importância desta modalidade 

de Ensino e o quanto, esta, 

tem ajudado aos brasileiros 

a conquistarem uma nova 

posição na sociedade. Citaremos 

Legislações e apontaremos os 

desafios enfrentados pela EAD( 

Educação à Distância) do Ensino 

Superior no Brasil. Este estudo 

tem por propósito oportunizar 

o debate e a reflexão sobre 

a realidade e a evolução da 

EAD no Brasil, assim como, os 

procedimentos para implantação 

deste sistema de Ensino, que 

vem sendo buscado com maior 

frequência pelos brasileiros. O 

estudo mostra os avanços  e a 

melhoria desta modalidade e 

a acessibilidade. aos cursos à 

Distância.Entretanto, o estudo 

sinaliza a importância do 

aperfeiçoamento e o aumento 

das fiscalizações por parte dos 

órgão responsáveis para este 

fim, com o intuito de que não 

se perca o foco do aprender.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho, 

pretende mostrar que a 

proposta do Ensino à Distância 

têm favorecido muito a vida 

dos  estudantes brasileiros.

A Educação a Distância 

é a modalidade educacional 

na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre 

com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes 

e professores desenvolvendo 

atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos. 

Esta definição está presente no 

Decreto 5.622, de 19.12.2005 

(que revoga o Decreto 

2.494/98), que regulamenta o 

Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB) .

Um dos desafios 

enfrentados nesta modalidade 

de ensino, é a credibilidade e 

a qualidade dos cursos, como 

em todos os lugares temos  os 

problemas enfrentados pelo 

falso profissionalismo, não seria 

diferente para nós, portanto, 

cabe aos órgãos competentes 

fiscalizar a legalidade e as 

ofertas de estudos/cursos 

oferecidos pelas instituições. 

Porém é muito importante 

antes de escolher o local 

para buscar o conhecimento, 

pesquisar, lembrando que 

este será o nosso passaporte 

para o futuro profissional. 

Desafios sempre existirão. 

Vamos lembrar como 

tudo começou. Em  1941, foi 

fundado o Instituto Universal 

Brasileiro  que por sua vez , 

tinha nada mais , nada menos  

que a função de favorecer o 

Ensino profissionalizante à 

Distância, porém  só atingia 

até o Ensino Médio. Mas vale 

lembrar, que os estudantes 

que se fizeram valer desta 

modalidade eram um tanto 

quanto Marginalizados pela 

sociedade, o descrédito aos 

certificados eram grandes, 

depois tivemos o Telecurso, as 

tele aulas, as tele salas, entre 

outras, mas demorou um tempo 

a chegar no Ensino Superior. 

Hoje muitos cidadãos 

brasileiros têm a oportunidade 

de fazer o ensino superior por 

meio da Educação à Distância, 

um dos maiores avanços 

tecnológicos e educacionais 

que o Brasil conseguiu atingir. 

Ainda tem muito a avançar, 

mas este é o caminho.

Com o aumento da 

credibilidade nos cursos 

à distância, a modalidade 

vem crescendo cada vez 

mais e fazendo parte da vida 

profissional dos brasileiros.

Conforme previsto no 

Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB), 

a instituição interessada em 

oferecer cursos superiores 

a distância precisa solicitar 

credenciamento específico à União. 

Julgo importante 

ressaltar que “Os processos 

de credenciamento de EAD, 

novos e em tramitação, devem 

ser complementados, junto ao 

INEP , com a lista de endereços 

dos polos em que a IES 

pretende realizar atendimentos 

presenciais”, conforme previsto 

na Portaria Normativa nº 2, 

de 10 de janeiro de 2007.

As Universidades e 

Centros Universitários que são 



475OUTUBRO | 2017

credenciados para oferta de 

cursos superiores a distância 

podem, de acordo com o 

Parecer CES/CNE n. 301/2003, 

homologado pelo Sr. Ministro 

da Educação em 6 de agosto de 

2004, publicado no DOU de 9 

de agosto de 2004, seção 1, p. 

26, no uso de sua autonomia, 

criar novos cursos superiores 

sem necessidade de autorização 

do MEC, estando submetidos 

apenas aos processos de 

reconhecimento. Cabe ressaltar 

que, conforme o § 2o do Art.28 

do Decreto 5773 de 09 de maio 

de 2006, “A criação de cursos de 

graduação em direito, medicina, 

odontologia e psicologia, 

inclusive em universidades e 

centros universitários, deverá 

ser submetida, respectivamente, 

à manifestação do Conselho 

Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil ou do 

Conselho Nacional de Saúde.”

RESULTADOS 
Historicamente, a 

EAD evoluiu e muito, como já 

mencionado, a discriminação 

por um certificado conquistado 

no ensino EAD é muito grande, 

hoje avançamos muito em 

relação a isto, as pessoas 

estão mudando pensamento e 

conceitos. E estão percebendo 

que esta é mais uma forma 

de nos fazer atingir nossos 

objetivos profissionais. O Brasil 

vem promovendo mudanças 

na Educação com o  objetivo 

de potencializar a inclusão 

do maior número de pessoas 

no Ensino Superior  e no 

mercado de trabalho. A política 

educacional brasileira vem 

atravessando transformações 

nos aspectos pedagógicos, de 

gestão e de administração, com 

o crescimento da demanda de 

alunos no Ensino a Distância 

de Nivel Superior. Acesso à 

educação mais flexível, com 

a possibilidade de gerenciar 

horário e local dos estudos 

de acordo com as próprias 

necessidades, custos mais 

baixos, interatividade e 

tecnologia. Muitos desses 

benefícios explicam o aumento 

do interesse dos alunos pelo 

ensino superior a distância 

(EAD) no Brasil, tendência 

apontada na análise “Cenário da 

Educação no Brasil”, um estudo 

dos microdados do Censo da 

Educação Superior 2015 realizado 

pela Associação Brasileira 

de Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES) em parceria 

com a empresa Educa Insights.  

Segundo o estudo da 

ABMES , de 2010 a 2015 houve 

um crescimento acumulado 

no número de matrículas 

na modalidade a distância 

de 11,1%, enquanto que na 

presencial o crescimento foi de 

3,8%. Outro aspecto apontado 

nesse mesmo período foi uma 

inversão do perfil de idade 

dos ingressantes em cursos 

presenciais particulares: em 

2015, mais da metade (54%) 

dos estudantes que entraram 

nestes cursos eram jovens de 

até 22 anos. Em 2010, menos da 

metade dos alunos faixa etária 

(48%) optou pela modalidade. 

Com relação ao EAD, a análise 

mostra que o perfil do aluno 

tem sido o público acima de 22 

anos, grupo que geralmente não 
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entra na graduação logo após 

finalizar o ensino médio. De 

cinco ingressantes que optam 

pela modalidade a distância, 

quatro possuem 23 anos ou mais.

Com a oficialização da 

oferta de cursos a distância no 

Brasil, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), através da 

Resolução nº 1/2001, estabelece 

as normas para o funcionamento 

de cursos de pós-graduação lato 

e stricto sensu na modalidade 

a distância, fixando limites 

e estabelecendo exigências 

para o reconhecimento dos 

cursos a distância, ofertados 

por instituições estrangeiras, 

impedindo a instalação de 

um processo de impregnação 

da educação estrangeira no 

ensino superior nacional.

A  EAD NO BRASIL
A prática cartorial marcada 

ao longo de nossa história e a 

postura passiva das instituições 

e organismos de defesa dos 

interesses organizacionais têm 

sido um terreno fértil para o 

excesso de regulamentação 

em praticamente todos os 

setores da sociedade e, para 

não fugir à regra, na educação

O universo legislativo 

em todos os países (exceto 

nos autoritários) aponta uma 

hierarquia das leis onde a 

Constituição é a carta magna e leis, 

decretos, portarias, resoluções 

e pareceres complementam 

o eixo das normas jurídicas.

Em tese, no Brasil, 

isso ocorre, entretanto no 

campo da EAD uma inversão 

de posições se vê no cotidiano: 

quanto menor é a norma, mais 

rígida é a regulamentação.

Temos, na prática, uma 

Constituição boa, leis razoáveis, 

decretos ruins e portarias, 

resoluções e pareceres péssimos.

Aplicáveis à educação 

podemos enumerar:

1º- Constituição Federal 

Promulgada em 5 de outubro 

de 1988 - assegura a liberdade 

de aprender e ensinar, a 

autonomia universitária, o sistema 

federativo, a gratuidade do 

ensino nas instituições públicas, 

bem como outros aspectos 

políticos, econômicos e sociais

2º- Lei n.º 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes 

e bases de educação nacional 

- dispõe, em vários aspectos, 

sobre EAD especialmente 

quanto à possibilidade 

de utilização em todos os 

níveis de ensino, tratamento 

diferenciado quanto à custos 

de transmissão, realização de 

exames e registros de diplomas e 

credenciamento de instituições.

3º - Decretos 2.494 e 

2.561, de 10 de fevereiro e 27 de 

abril de 1998- regulamentam o 

Artigo 80 da LDB, definindo o que 

é, estabelecendo critérios para 

credenciamento, fala de padrões 

de qualidade, define diversos 

outros pontos sobre a EAD.

4º - Portaria n.º 301, de 

7 de abril de 1998 (Ministério 

da Educação)- normatiza os 

procedimentos de credenciamento 

de instituições para a oferta 

de cursos a distância, a nível 

de graduação e educação 

profissional tecnológica.

 5º - Portaria n.º 2.253, 
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de 18 de outubro de 2001 

( Ministério da Educação) - 

define condições para ouso 

de EAD em cursos superiores

6º - Resolução n.º 1, 

de 26 de fevereiro de 1997 

(Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de 

Educação) - fixa condições 

para a validade de diplomas 

de cursos de graduação e de 

pós-graduação em níveis de 

mestrado e doutorado, oferecidos 

por instituições estrangeiras, 

no Brasil, nas modalidades 

semi-presencial ou a distância.

7º - Pareceres do Conselho 

Nacional de Educação (Câmara 

de Educação Básica e Superior) 

- credenciam instituições, 

autorizam cursos, definem 

restrições em atendimento 

às solicitações feitas pelas 

mantenedoras ou órgãos 

públicos (cerca de 20 pareceres 

emitidos entre 1998 e 2002)

8º - Deliberação, 

Resoluções e Pareceres dos 

Conselhos Estaduais de Educação

- definem, nas esferas dos 

Sistemas Estaduais de Ensino, 

normas sobre o funcionamento 

de programas desenvolvidos 

por unidades educacionais.

DOCUMENTOS QUE TRATAM A  EAD NO 
BRASIL

Com tamanho crescimento 

desta modalidade de ensino, 

foi necessário estabelecer 

regras para que não fosse 

comprometido a qualidade do 

ensino.Em 1961 foi criado no 

Brasil a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), 

primeira legislação sobre a 

educação, porém em 1996 é que 

a EAD (Educação a Distância) 

passou a ser reconhecida como 

modalidade de ensino em 

todos os níveis, fossem eles de 

graduação, educação básica ou 

técnicos.Atualmente, existem 

diversos decretos, portarias e 

normativas que regulamentam 

a EAD no Brasil. Elas têm como 

objetivo, regulamentar, fazer  

que as instituições sigam essas 

normas pré-estabelecidas 

para de que o ensino seja 

transmitido de maneira formal. 

A LDB estabelece as 

Diretrizes para a Educação 

à Distância  em seu Art. 80.

DECRETO Nº 5.622/2005
Além de regulamentar 

o art. 80 da Lei nº 9.394 de 

20 de dezembro de 1996, o 

decreto que possui 6 artigos, 

dentre outros aspectos, instituiu 

orientações gerais para este tipo 

de ensino tais como metodologia, 

avaliação do desempenho 

do aluno, o credenciamento 

de instituições entre outros.



478 OUTUBRO | 2017

DECRETO Nº 5.773/2006
Datado de 09 de 

maio de 2006, o decreto tem 

por finalidade regulamentar, 

supervisionar e avaliar as 

instituições de educação 

superior e também de cursos 

sequenciais no sistema federal 

de ensino. O decreto conta com 

5 capítulos que falam sobre a 

regulamentação e competências 

que cada Entidade deve compor, o 

credenciamento específico (art.26) 

das instituições de ensino, fases 

do processo de credenciamento 

das instituições tanto como 

Mantenedora ou como Mantida.

DECRETO Nº 6.303/2007
O Decreto 6.303 foi 

editado para adequações 

nos decretos nº 5.622/2005 

e 5.773/2006. No primeiro 

decreto, com o intuito de 

ajustar o credenciamento junto 

a SINAES (Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação 

Superior) incluindo novas 

regras as unidades de educação 

com atividade presencial. Já 

no segundo Decreto, altera o 

processo de Credenciamento 

de Campus Fora de Sede onde 

originalmente, tratava do 

processo de Credenciamento 

de Curso ou Campus Fora de 

Sede, entretanto o decreto 

de 2007 fez esta alteração em 

virtude de não existir a prática 

de credenciamento de cursos.

Publicado em 26 de 

maio de 2017, tal decreto tem o 

objetivo de atualizar a legislação 

que regulamenta a educação à 

distância no país. Define, ainda, 

que a oferta de pós-graduação 

lato sensu EAD, não necessita 

de credenciamento específico, 

ou seja, as instituições que já 

possuem o credenciamento 

EAD, estão autorizadas a ofertar 

essa modalidade. O Decreto 

também regulamenta a oferta 

de cursos a distância para o 

ensino médio e para a educação 

profissional técnica de nível médio.

  

ARTIGO 80 DA LDB ( LEI DE DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL)

Artigo 80. O Poder 

Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino 

a distância, em todos os níveis 

e modalidades de ensino, e 

de educação continuada.

§ 1º A educação a 

distância, organizada com 

abertura e regime especiais, será 

oferecida por 

instituições especificamente 

credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará 

os requisitos para a realização 

de exames e registro 

de diploma relativos a 

cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para 

produção, controle e avaliação 

de programas de educação a 
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distância e a autorização 

para sua implementação, 

caberão aos respectivos 

sistemas de ensino, 

podendo haver cooperação e 

integração entre os diferentes 

sistemas.

§ 4º A educação a 

distância gozará de tratamento 

diferenciado, que incluirá:

I - custos de 

transmissão reduzidos em cana

is comerciais de 

radiodifusão sonora e 

de sons e imagens;

II - concessão de 

canais com finalidades 

exclusivamente educativas;

III - reserva de 

tempo mínimo, sem ônus 

para o Poder Público, pelos 

concessionários 

de canais comerciais.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO À 
DISTÂNCIA NO BRASIL

Muito além de ser uma 

nova modalidade de ensino, 

a educação à distância, antes 

bastante criticada e até por 

algumas vezes banalizada, 

hoje tem um papel de extrema 

importância para a educação 

brasileira como um todo e já 

é considerado como o grande 

divisor de águas em termos de 

educação em todo o país. A 

Educação à Distância trás uma 

possibilidade de aprendizagem 

jamais vista em outros tempos. 

Como podemos ver no Manifesto 

Somos EAD, um manifesto em 

favor da educação a distância, 

“os tempos são outros. O 

mundo é digital e conectado. 

Não vamos fechar os olhos para 

este fato. Vivemos uma nova 

era e a educação online faz 

parte disso” Neste contexto, a 

educação a distância funciona 

hoje como um grande catalizador, 

idealizador e multiplicador de 

conhecimento, onde pessoas que 

não tem condições de acessar 

informações em ambientes 

físicos conseguem de maneira 

simples, rápida e dinâmica 

consumirem conteúdos cada 

vez mais personalizados e 

eficientes por intermédio da 

educação a distância. Enfim, 

podemos dizer que a educação 

a distância proporciona um 

novo paradigma no ensino. Isso 

não é mais uma tendência, mas 

sim uma realidade que vem 

beneficiando milhares de pessoas 

em todos os cantos de nosso país.

A REVOLUÇÃO NA INTERNET E O 
FAVORECIMENTO DA EAD

O Ensino à Distância 

com a revolução da Internet 

nos anos 2000, não só foi 

transformado, como foi uma 

das áreas mais impactadas pela 

web. Pela primeira vez, aluno 

e professor tinham uma gama 

de ferramentas diferentes para 

ensinar e aprender na facilidade 

de um clique, com um nível de 

interação jamais visto antes. 

Surgiram diversas plataformas 

de ensino online que elevaram 

ao céu as possibilidades do 

meio e a coisa começou a 
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crescer assustadoramente. A 

mais famosa delas, o Moodle, 

é uma plataforma de EAD 

open source criada nesta 

época. A educação a distância 

começou a ganhar escala de 

verdade e assumir seu papel 

revolucionário de vez: atingir 

uma quantidade de pessoas 

totalmente inimaginável para os 

padrões da educação tradicional. 

O conteúdo online passa a ser, 

inclusive, complemento às aulas 

presenciais. Em 2008, é criado 

o conceito de MOOC, sigla 

em inglês para Curso Online 

Aberto e Massivo. A ideia usar 

a coprodução para expandir 

cada vez mais o conhecimendo, 

de forma gratuita e usando a 

internet como meio. Diversas 

universidades hoje distribuem 

gratuitamente alguns dos seus 

cursos. O Coursera e o Udacity 

são grandes exemplos de 

agregadores desse tipo de conteúdo.

Após mais de uma década 

do impacto das ferramentas 

online de EAD, as mesmas 

ganharam maturidade e elevaram 

o método a um nível superior. 

Além das ferramentas que se 

consolidaram, a interface das 

plataformas evoluíram e se 

tornaram fator fundamental 

para explorar o máximo de um 

ambiente virtual de aprendizagem.

Hoje, três pilares se 

firmaram como pré-requisitos 

de uma boa plataforma online 

de EAD. Primeiro, uma interface 

simples e intuitiva tanto para o 

aluno, quanto para o professor, 

que tornará o ambiente online 

agradável. Depois, ferramentas 

educacionais diversas para 

explorar e apoiar o material 

didático. Por último, ferramentas 

gerenciais que facilitem ao 

máximo a vida do instrutor, 

ocupando-o apenas com que 

é importante: seu conteúdo 

e a interação com os alunos.

CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA EAD
Segundo Lemgruber 

(2007) , em 1998, o Decreto 

2.494 afirmava que a falta 

de atendimento aos padrões 

de qualidade seria motivo 

de sanções às instituições 

de ensino. Tais “padrões de 

qualidade” seriam definidos 

em ato próprio de Ministro. 

Passados quase dez a nos, o ato 

ministerial não foi elaborado 

e a função de estabelecer 

critérios de qualidade para a 

EAD foi cumprida, em 2003, 

pelo documento Referenciais 

de Qualidade para Cursos a 

Distância , de   Moreira 

de Castro Neves, diretora de 

Política de Educação a Distância 

do MEC. Esse documento 

serviu de base, recentemente, 

para a formulação de outro 

documento oficial, Instrumento 

de Credenciamento Institucional 

para Oferta de Educação a 

Distância, estabelecendo 

critérios a serem seguidos 

na avaliação dos cursos a 

distância, pelos especialistas 

indicados pelo Ministério. 

São dez os itens básicos 

elencados nos Referenciais de 

Qualidade que devem merecer 

a atenção das instituições 

que preparam seus cursos 

e programas a distância: 

compromisso dos gestores; 

desenho do projeto; equipe 

profissional multidisciplinar; 
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comunicação/interação 

entre os agentes; recursos 

educacionais; infra-estrutura 

de apoio; avaliação contínua 

e abrangente; convênios e 

parcerias; transparência nas 

informações; sustentabilidade 

financeira. Dentre eles, destaco a 

importância do aprofundamento 

da discussão no sentido de se 

avançar no estabelecimento de 

critérios de qualidade referentes 

à função docente nos cursos 

de educação a distância. 

Diversas dúvidas se colocam, 

desde a própria existência de 

professores até, principalmente, 

a identidade docente do tutor. 

Inicialmente, é preciso deixar 

claro que EAD não prescinde 

de professor, como se sua 

mediação pedagógica pudesse 

ser exercida por técnicos 

especialistas em informática. Ao 

contrário, a função docente se 

alarga. Segundo Belloni (2006, 

p. 84),citado por Lemgruber.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira geral, há 

certa preocupação da sociedade 

educativa em facilitar o acesso 

a todos no Ensino Superior., 

estabeleço como pontos 

fundamentais a responsabilidade 

e o compromisso de instituições 

de ensino superior  em levar 

a sério a modalidade do 

Ensino à Distância para que 

esta, seja aceita de maneira 

digna na sociedade  como 

um todo, uma vez que, o 

modelo de EAD no Brasil vem 

ganhando lugar de destaque 

e tendo maior credibilidade.

Em função dos 

progressos e iniciativas das 

universidades brasileiras, elas 

desencadearam as etapas de 

criação dos núcleos de EAD e a 

oferta de cursos de formação 

de pessoal para o trabalho na 

modalidade a distância, bem 

como passaram a formatar os 

cursos presenciais para serem 

ministrados na modalidade a 

distância. Assim, o uso das mídias 

digitais vem se consolidando 

na Educação brasileira.

A pesquisa mostrou que 

o Ensino à Distância favorece 

o conhecimento e estreita a 

distância entre os saberes, além 

do que, possibilita o aumento 

da flexilibilidade para  realização 

de atividades e dos estudos.

Levando em consideração 

esta crescente demanda, este 

trabalho teve como objetivo 

apresentar a evolução do Ensino 

à Distância no Brasil, assim como 

o favorecimento  e o acesso 

ao Ensino Superior de uma 

grande parcela da sociedade 

com idade superir a 23 anos.
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O presente trabalho, 

tem como objetivo entender 

de forma clara e objetiva, 

como as crianças do século 

passado se relacionavam com 

as brincadeiras e como está 

sendo para as crianças da 

sociedade atual. Para chegar a 

uma conclusão foram realizadas 

algumas entrevistas com 

pessoas que passaram pela 

infância daquela época e que 

segundo eles, até hoje sentem 

os reflexos das brincadeiras que 

vivenciaram e aproveitaram 

enquanto crianças. Quanto 

a atualidade, observações 

foram realizadas em um centro 

de educação infantil para a 

certificação de como estão 

sendo as brincadeiras nos 

dias atuais onde tudo gira em 

torno da tecnologia.

MARIA APARECIDA DE ARRUDA ALMEIDA

Formada em Pedagogia, professora da rede Municipal de São Paulo. Leciona no CEI Maria José.

Palavras-chave: Entrevista, Observações, Brinquedos estruturados e não Estruturados.

A RELAÇÃO DAS CRIANÇAS PEQUENAS 
COM OS DIFERENTES TIPOS DE 
BRINCADEIRAS
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INTRODUÇÃO
Sabemos a importância 

que as brincadeiras exercerem 

na vidas das crianças, e isso 

acontece desde do ventre 

materno, que é quando os bebês 

transformam os movimentos 

em grandes brincadeiras. 

Vendo por essa concepção, 

é impossível não associar as 

crianças a brincadeiras. No 

século passado as crianças 

se divertiam bastante com 

as brincadeiras de rua como: 

esconde esconde, pipas, petecas, 

pular corda, pega pega, barra 

manteiga entre outras.  Essas 

formas de brincar tiveram grande 

importância e significância 

para a infância da época. Com 

o passar dos anos, tem se 

tornado notório a velocidade 

com a qual as brincadeiras tem 

se modernizando, isso é devido 

a evolução das tecnologia, ou 

seja, com a mesma proporção 

que os meios tecnológicos 

tem  evoluído na sociedade, 

assim tem sido a evolução 

intelectual das crianças, que  

mal saem da barriga da mãe 

e já  querem se  apropriam  

dos  meios tecnológicos  que 

fazem parte de seu convívio 

familiar,  fica cada vez mais 

evidente dentro dos  centros 

de educação infantil, como as 

crianças estão cada vez mais 

envolvidas e condicionadas 

ao  universo das tecnologias,  

basta um professor pegar o 

celular ou tablete para registrar 

as ações pedagógicas, para 

que as crianças avancem em 

direção a eles no intuito de 

pegar e manusear os mesmos, 

isso acontece desde dos bebês, 

que  se contorcer, balbucia, e 

até joga o corpo para chamar 

atenção como se dissesse: quero 

brincar com esse seu brinquedo.

BRINQUEDOS TECNOLÓGICOS 
X INDUSTRIALIZADOS E NÃO 
ESTRUTURADOS

Os brinquedos tecnológicos 

tem mexido com a mente 

das crianças, isso tem ficado 

claro ao montar cantinhos 

nas salas com os diferentes 

tipos de brinquedos, ou seja, 

brinquedos tecnológicos, 

brinquedos industrializados e 

não estruturados.  Tem sido 

comum na rotina dos centros de 

educação infantil os trabalhos 

com os cantinhos diversificada, 

com isto é possível observar 

as crianças em seus melhores 

papéis, que é o brincar, em 

algumas situações do dia a 

dia   é possível contemplar 

as crianças nas escolhas dos 

brinquedos tecnológicos, ao 

invés de escolher um outro 

tipo. Entretanto, apesar de 

gostarem bastante de explorar e 

manusear os não estruturados, 

a reação deles ao verem os 

tecnológicos é de saltar os 

olhos, não teve um se quer, que 

não corresse para se apossar 

de algum dos brinquedos do 

kit informática, não a dúvida, 

quanto a preferência das crianças 

em relação ao que escolher 

na hora das brincadeiras, eles 

preferem tudo que fazem 

parte do universo tecnológico.
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DE QUE AS CRIANÇAS BRINCAM EM CASA
Na sociedade atual, as 

famílias tem sido formadas 

por genitores cada vez mais 

jovens e inexperientes, além 

de residirem em espaços 

extremamente apertados. 

Devido esses fatores as crianças 

ficam sem possibilidades 

de brincar ou criar novas 

brincadeiras, além dos pais  

não terem experiência  para 

conduzi-los a brinca de forma 

saudável e em espaços que 

poderão contribuir para seu 

desenvolvimento e aprendizado, 

muito pelo contrário, acabam 

condicionando as crianças em 

frente a uma televisão,  tablete, 

celulares e computadores, 

tudo isso presos em quatro 

paredes onde os movimentos 

são limitados e sem nenhuma 

comunicação e interação com 

seus semelhantes e sociedade.  

Tudo isto é questionável e 

nos faz refletir, até que ponto 

tantas tecnologias fazem bem a 

nossas crianças? Tudo na vida 

deve ser medido e calculado 

ainda mais quando se trata 

de crianças tão pequenas 

que em sua maioria precisão 

da presença de um adulto 

para ajudá-los a conhecer e 

usufruir dos brinquedos e 

brincadeiras, de forma prazerosa 

e significativa, desenvolvendo 

suas habilidades e aperfeiçoando 

os conhecimentos prévios.

MEDIANDO AS BRINCADEIRAS
Nós centros de educação 

infantil, os professores tem 

um papel importantíssimo 

na mediação e inserção 

das crianças nas  diferentes 

formas de brincar,  no CEI 

pude observar como tem sido 

realizado algumas brincadeiras 

com as crianças, e como são 

preparados os cantinhos para a 

realização dessas brincadeiras, 

entre outros aspectos o 

respeito pela infância se 

manteve presente em todos os 

momentos, desde a organização 

do espaço, onde procurou-se 

manter uma organização para 

proporcionar um agradável 

momento de brincadeiras com 

variações de materiais como: 

os estruturados sendo bonecas, 

negras, brancas, grandes e 

pequenas, comercializadas e 

confeccionadas com pedaços 

de retalhos e tecidos coloridos 

doados pelas próprias famílias.  O 

kit cozinha, kit informática, bolas 

de plásticos e confeccionadas 

com jornais e revistas, boliche e 

etc. Também foram agregados 

nesses cantinhos, carros 

de plásticos de diferentes 

cores e tamanhos, e alguns 

brinquedos não estruturados 

sendo do conhecimento das 

crianças como: os potes de 

sorvetes, lenços umedecidos, 

Danone, garrafas pet, potes de 

Mantega, colher de pau entre 

outros.  Ficou claro o estimulo 

e incentivo dos professionais  

ao inserir  o grupo de crianças 

nas brincadeiras usando  

diferentes tipos de materiais, 

em um determinado momento 

uma delas pegou uma boneca, 

colocou em seu colo e começou 

a nina, para completar pegou 
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uma garrafa e fez de conta que 

estava dando de mama, as 

crianças aos poucos começaram 

a reproduzir o que a professora 

estava fazendo, uma delas até 

falou ” bebe nenê, é mama”, o 

mais interessante, que o brincar 

de faz de contas com bonecas 

e utensílios domésticos,  não 

ficou restringido apenas  as 

meninas, tudo  estava acessível 

a todos e os meninos assim 

como as meninas, não perderam 

tempo, começaram a brincar 

de alimentar as bonecas, e 

levá-las para passear em seus 

carrinhos, basta proporcionar  

estas  oportunidades para as 

crianças, para descobrir o quanto 

sua imaginação e capacidade 

de criar e recriar diferentes 

formas de brincar vem à tona.

São as ações do professor 

que possibilita nas crianças 

uma reação de descobertas, 

aprendizado e desenvolvimento 

nos aspectos sociais, culturais, 

cognitivo, psicológico e afetivo

 Nas brincadeiras, 

as crianças transformam 

os conhecimentos que já 

possuíam anteriormente em 

conceitos gerais com os quais 

brinca. Por exemplo, para 

assumir um determinado 

papel numa brincadeira, a 

criança deve conhecer alguma 

de suas características. Seus 

conhecimentos provêm da 

imitação de alguém ou de algo 

conhecido, de uma experiência 

vivida na família ou em outros 

ambientes, do relato de um 

colega ou de um adulto, de 

cenas assistidas na televisão, 

no cinema ou narradas em 

livros etc. (RCNEI,1998, P. 27)

De acorda com a citação, 

as crianças transportam para 

seu cotidiano por meio de 

brincadeira as ações realizadas 

pelos adultos e outras crianças 

na qual convivi diariamente.

1° ENTREVISTADA
Tive uma infância pobre 

com poucos recursos, nunca 

tive boneca Suzi, barbe nem tão 

pouco brinquedos da estrela 

, porém, não posso reclamar 

de não ter brincado, morava 

na zona rural, tinha ao redor 

de casa um vasto espaço para 

explorar, onde brincava com 

meus primos de pega pega, 

esconde esconde, e de faz de 

conta,  eu era a dona de casa 

que preparava as refeições para 

os demais membro da famílias, 

lembro até hoje as loucas 

utilizadas para o cozimento dos 

alimentos, eram feitos de barro 

pela minha avó, as bonecas 

com as quais brincava eram 

de pano e de milho. Foi uma 

época maravilhosa, onde os 

banhos nos rios e açudes eram 

constantes, além das demais 

brincadeiras como: pular corda, 

passar o anel, telefone sem fio, 

queimada e as que praticava 

no recreio da escola como 

futebol onde as competições 

muitas vezes aconteciam 

entre meninos conta meninas. 

Trazendo para o mundo 

atual, perdeu se muito a essência 

do brincar propriamente dito, as 

crianças devem ser conduzidas 

a fazerem uso da linguagem do 

espontâneo, que na verdade é o brincar.  
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  Para KISHIMOTO.

 ” O brincar é uma ação 

livre, que surge a qualquer 

hora, iniciada e conduzida pela 

criança; dá prazer, não exige 

como condição um produto 

final; relaxa, envolve, ensina 

regras, linguagens, desenvolve 

habilidades e introduz a 

criança no mundo imaginário” 

(KISHIMOTO, 2010, P. 1).

2° ENTREVISTADA
Na minha infância o 

que mais gostava de fazer 

era subi nas arvores, onde 

segurava nos galhos e pedia 

para meus irmão cortá-los, 

me sentia uma paraquedista, 

além de pular das pedras 

dentro d’água dos rios após 

uma noite intensa de chuva. 

Gostava também de ouvir o 

barulho das águas batendo 

nas pedras e dos guaxa dos 

sapos, que mais parecia uma 

orquestra, hoje olho para meu 

passado e comparo com as 

brincadeiras realizadas pelas 

minhas filhas, chego à conclusão 

que infância mesmo foi a 

que vivi enquanto crianças.

As crianças do mundo 

atual não estão sendo 

preparadas para o exercício 

do brincar, do exerçam seu 

melhor e mais importante papel.

Há um perigo latente 

na geração que cresce sem ter 

brincado, pintado, dançado, 

criado. São crianças que estão 

pulando fases essenciais no 

seu desenvolvimento, fases 

que acabam sendo vivenciadas 

tardiamente na adolescência 

e na idade adulta. Os papéis 

dentro da família têm se 

invertido e muitas vezes crianças 

se tornam adultos precoces e 

os adultos continuam sendo 

crianças na meia idade, tanto 

do ponto de vista emocional, 

quanto no que se refere à 

adequação de interesses

http://www.estadao.

com.br/noticias/geral,criancas-

brincam-menos-e-ficam-

dependentes-dos-adultos-e-

da-tecnologia-imp-,666833, 

Acesso: 26 de outubro de 2017.

3°ENTREVISTA
Em uma entrevista 

realizada com o senhor José 

Carlos de 53 anos sobre os 

tipos de brinquedos com 

os quais costumava brincar 

quando criança, descobri que 

para brincar basta ser criança. 

Segundo o relato do seu José, 

as opções de brinquedos 

eram poucas, entretanto as 

possibilidades de brincadeiras 

eram as mais variadas e que 

garante ter vivido uma das 

melhores infância para uma 

criança pobre e sem recurso. 

Sobre os brinquedos que tinha 

para brincar, era sempre os que 

sua avo materna confeccionava 

com barro vermelho e que 

depois de prontos iam para o 

fogo para ser queimado, dando 

rigidez, cor e durabilidade, 

esses brinquedos eram: boi, 

vaca, cavalo, porco e alguns 

utensilio domésticos. Quanto 

outras formas de brincadeiras, se 

divertia com os irmãos, primos 

e amigos nos banhos de rio, 

de pega pega, passa o anel, 

carrinho de rolimã entre outros.
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AS INTERAÇÕES 
Os profissionais de 

educação infantil tem propiciado 

as crianças pequenas, inúmeras 

possibilidades de aprendizado 

e descobertas, isso tem 

acontecidos em diferentes 

situações, como nas interações 

criança com criança, onde, nos 

momento de faz de contas com 

uma colher e um pequeno 

prato nas mãos, trocavam 

experiências e vivencias de 

sua realidade familiar. Em 

determinado momento, um 

colocava comida na boca do 

outro e dizia: come, gostoso, 

além, de pegar o outo no colo 

e balançar como se fosse ele 

mesmo sendo acalentado por 

um membro da família. Além 

das interações de criança 

com criança, teve também 

as interações criança com 

professor, esses momentos 

aconteciam quase sempre 

nos cantinhos da beleza, onde 

os profissionais cuidavam e 

eram cuidados na questão 

dos cabelos, unhas, pele, e 

maquiagem, as crianças adoram 

esses momentos. Após estarem 

arrumados, não esqueciam os 

utensílios do kit informática, 

principalmente os celulares, 

até porque registrar com uma 

self esse momento é o que 

todo mundo desejavam fazer

As brincadeiras na vida 

das crianças, são consideradas 

suas principais atividade. Sua 

importância se dá pelo fato de 

ser uma ação livre, iniciada e 

conduzida pela criança com a 

finalidade de tomar decisões, 

expressar sentimentos e valores, 

conhecer a si mesma, as outras 

pessoas e o mundo em que vive. 

Brincar é respeitar e recriar 

ações prazerosas, expressar 

situações imaginárias, criativas, 

{...}expressar sua individualidade 

e sua identidade, explorar a 

natureza, os objetos, comunicar 

se e participar da cultura lúdica 

para compreender seu universo. 

(BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

NAS CRECHES, 2012, P.11).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos, o presente 

trabalho tem como foco o 

entendimento de como eram 

as brincadeiras do século 

passado em relação as da 

atualidade, deu para perceber 

que as crianças de antigamente 

passaram pela infância de 

uma forma mais saudável e 

proveitosa, não conheciam a 

tecnologia mas nem por isso 

deixaram de brincar, já essa 

nova geração, só pensam em 

celular dos mais modernos 

com as melhores funções, não 

compreendendo que essas 

funções acabam  prendendo 

atenção, prejudicando o 

desempenho escolar  e limitando 

suas possibilidades de criação,  

por conta disso temos visto 

inúmeras crianças e adolescentes 

doente,  fazendo terapia para 

aprender a lidar com situações 

na qual  tem fugido do controle.

Para transformar a 

realidade na qual a sociedade 

está vivendo cabe aos 

profissionais da educação, 

planeja ações pedagógicas 
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tendo como foco norteador o 

lúdico, criando situações para 

inserir as crianças nas diferentes 

brincadeiras principalmente 

as que fizeram parte da 

infância de seus pais e avós.

 Os professores deverão 

promover atividades que exija 

das crianças o que elas tem 

de melhor como: energia, 

curiosidade, disponibilidade, 

movimentos amplos, criatividade 

e grande imaginação. Além 

do resgate de brincadeiras 

tradicionais como:  corre cotia, 

estatua, pega paga, pular corda, 

amarelinha, telefone sem fio, 

batata quente, escravo de Jó, 

cantigas de roda, stop etc.  

Além de tudo é 

necessário trabalhar com 

as crianças esses critérios. 

• Compreender as 

regras de algumas brincadeiras 

para brincar com outros;

•  Conhecer as 

características de alguns brinquedos;

•  Diferenciar 

brinquedo de brincadeira; 

•  Confeccionar 

brinquedos antigos para 

fazer parte das brincadeiras.
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Este artigo tem como 

objetivo tratar sobre a influência 

da linguagem utilizada na 

internet na leitura e escrita 

dos alunos. Como objetivos 

específicos: compreender a 

influência da linguagem da 

internet na norma culta; falar 

sobre a Internet e sua relação 

com a educação; conhecer 

o hipertexto enquanto nova 

modalidade de texto no meio 

virtual. São tratadas questões 

como a influência da internet 

também na Educação, na 

aquisição de conhecimentos 

e a nova modalidade de texto 

virtual denominada Hipertexto. A 

metodologia aplica é bibliográfica 

utilizando-se do ponto de 

vista de outros autores para 

se chegar a um denominador 

comum sobre o tema proposto. 

A importância incide no fato de 

que é inegável que a influência 

da tecnologia na vida das 

pessoas e por consequência 

na forma de se comunicar, de 

ler, adquirir conhecimentos e 

também de redigir.
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INTRODUÇÃO
A internet atualmente 

encontra-se presente em 

todos os aspectos da vida 

humana, seja no seu trabalho, 

nos estudos, na sua vida 

social, enfim, em todos os 

lugares se respira tecnologia. 

  Por conta 

disso, na educação a leitura e 

a escrita também não são mais 

as mesmas em sua concepção 

convencional como eram 

conhecidas. Hoje, elas têm 

a participação dos alunos, 

dos professores e de outros 

interlocutores fazendo do 

conhecimento um “organismo 

vivo” e mutável que pode 

ser compartilhado e assim 

contribuindo positivamente na 

construção do conhecimento. 

Em um primeiro momento 

far-se-á uma reflexão sobre 

a Internet e seus principais 

aspectos relacionados à 

aprendizagem e a comunicação. 

Posteriormente, dedica-se um 

capítulo específico a Linguagem 

da Internet em tempo real.

  Este artigo 

tem como objetivo geral 

compreender como a Internet 

tem influência no processo de 

leitura e escrita dos alunos. 

Em seus objetivos específicos 

estão: compreender a influência 

da linguagem da internet na 

norma culta; falar sobre a 

Internet e sua relação com a 

educação; conhecer o hipertexto 

enquanto nova modalidade 

de texto no meio virtual e, 

compreender a influência da 

internet na linguagem dos alunos.

  A metodologia 

aplicada foi a bibliográfica com 

consulta a obras, publicações 

e artigos dos mais renomados 

autores assegurando uma visão 

abrangente sobre a proposta 

desta pesquisa, destacando os 

principais aspectos pertinentes 

ao tema que foi delimitado.

  A importância 

do tema implica no fato de que 

os processos de conhecimento 

e de aprendizagem estão 

mudando. Essa mudança 

implica em atender à demanda 

e as principais tendências da 

sociedade contemporânea 

que se caracteriza por ser uma 

sociedade de conhecimento, 

da era da informação. A 

forma como aprendemos, 

como lemos, como redigimos 

e nos comunicamos devem 

acompanhar essa evolução e 

certamente não estão passando 

indiferentes às transformações 

da era da tecnologia. Por conta 

disso, o tema evidencia sua 

importância no meu desejo 

de compreender como a 

sociedade do conhecimento 

vê a nova leitura e escrita em 

tempos de Internet e era digital.
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INTERNET E APRENDIZAGEM
Constituindo-se um dos 

mais importantes em relação 

à comunicação humana, a 

Internet se mostra como 

importante instrumento de 

ensino-aprendizagem da 

leitura e escrita, levando-se 

em conta que por meio dela, 

pode-se ter contato com uma 

quantidade expressiva de 

informações, cuja veiculação 

acontece pelos mais variados 

tipos de textos (MADDIX, 2010). 

  Outro 

aspecto muito importante diz 

respeito à velocidade e também 

a comodidade que ela oferece 

de modo que a atividade de 

leitura e escrita se torna mais 

atraente e menos penosa, 

segundo o pensamento dos 

alunos. Porém a utilização de 

um instrumento virtual como 

recurso para tal atividade é 

motivo de muita polêmica, 

não sendo poucas as críticas 

com relação às vantagens e 

desvantagens da leitura eletrônica.

  Nas palavras 

de Maddix (2010, o. 22), denota-

se que “a reconceituação radical 

de autoria, de propriedade de 

direitos autorais exigidos pelos 

textos veiculados na Internet 

tem efeitos sobre as práticas 

de leitura e escrita”. Um desses 

efeitos mencionados pelo autor 

diz respeito à leitura e escrita 

onde a distância entre autor e 

leitor diminui, haja vista que 

a participação do leitor como 

autor passa a existir, por conta 

da autonomia na elaboração 

estrutural e conotativa do texto.

  Ainda, na 

cultura da tela, o controle 

da publicação se transforma 

radicalmente uma vez que 

por meio da internet textos 

são publicados e distribuídos 

fugindo ao controle de qualidade 

e de opiniões editoriais. Nesse 

sentido, Silva (2013, P. 45) 

deixa clara que a profusão de 

textos que se encontram na 

Internet “podem direcionar 

para um estreitamento em 

termos de raciocínio por 

conta das características dos 

mecanismos de navegação que 

são essencialmente efêmeros e 

velozes”. Na opinião de alguns 

especialistas a Internet está 

atuando de forma negativa 

no contexto do processo de 

leitura e escrita, por outro 

lado, outros acreditam que 

a partir de seu surgimento 

esta se tornou uma forma de 

estimular a leitura e a escrita 

com a elaboração de mais 

atividades, considerando-se 

que o e-mail, por exemplo, 

veio em substituição às cartas 

e bilhetes. Além do mais, 

os sites onde se encontram 

sessões disponíveis para 

cartas e sugestões promovem 

o estímulo dos alunos a lerem 

e escreverem muito mais, 

auxiliando na descoberta 

do significado da leitura e 

da escrita (MELLO JR, 2010). 
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A LÍNGUA FALADA NA INTERNET EM 
TEMPO REAL

Com relação à linguagem, 

ela é concebida como importante 

instrumento que viabiliza a 

interação social e a formação 

do conhecimento. Trata-se de 

uma definição que supera o que 

se compreende por concepção 

de linguagem enquanto um 

sistema de símbolos previamente 

estabelecido, imutável e focado 

unicamente em uma espécie 

de código comum a todos. 

Nesse sentido, preleciona-

se em Bakhtin (2007, p. 109) 

que “a verdadeira substância 

da língua (...) não se constitui 

por um sistema abstrato de 

formas linguísticas (...) mas pelo 

fenômeno social da interação 

verbal que acontece por meio da 

enunciação e das enunciações”.

  É por 

esse motivo que todo tipo 

de discurso é baseado em 

um diálogo estabelecido 

onde significados e sentidos 

se reproduzem em relações 

dialógicas ao mesmo tempo 

em que sujeitos e objetos no 

mundo se concebem no discurso. 

Como esse processo se dá em 

um universo virtual, mostra-

se necessário compreender 

a linguagem da Informática 

e o que a caracteriza como 

tal (MARCUSCHI, 2011). 

  Nesse sentido, 

a linguagem da informática tem 

como utilidade o armazenamento 

de informações, e o que a 

distingue da linguagem escrita 

convencional, é a oportunidade de 

se trabalhar com uma variedade 

muito maior de modalidades 

de informação (MADDIX, 2010).

  Para melhor 

compreender essa afirmação 

basta constatar que no momento 

em que a escrita trabalha 

única e exclusivamente com 

informações armazenáveis 

em palavras, na Informática é 

corriqueiro tratar de multimídia, 

o que implica em informação 

em diversos formatos. Nesse 

contexto, denota-se que a 

informação virtual constitui 

uma forma de comunicação 

bastante diferente da mídia 

clássica tal qual como é 

concebida. Nesse aspecto, é 

fundamental que a informação 

se encontra sob o formato de 

rede e não exatamente na 

mensagem uma vez que esta 

já existia em uma publicação 

como uma enciclopédia, por 

exemplo. (MARCUSCHI, 2011).

  Infere-se com 

isso, que a real transformação 

de fato se sucede em outra 

modalidade onde, nas palavras 

de Levy (2009) verifica-se que 

“não é mais o leitor que vai 

se deslocar diante do texto, 

mas é o texto que, como 

um caleidoscópio, vai se 

dobrar e desdobrar de forma 

diferente para cada leitor”.

  Um segundo 

aspecto a ser tratado diz 

respeito à leitura e a escrita que 

irão transformar sua função, 

até mesmo porque o leitor 

participará mais ativamente da 

mensagem ao passo em que ele 

não estará restrito a um único 

aspecto, muito menos numa 

posição passiva frente a um 

texto estático e imutável (LEVY, 2009).
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  Verifica-

se com isso que por conta da 

agilidade e do elevado grau 

de interação entre o leitor 

e a máquina, a forma de se 

ver um texto transformou-se 

intensamente, uma vez que o 

leitor não é mais passivo diante 

do conteúdo que se apresenta 

na sua frente, podendo com 

ele interagir e manipular os 

conteúdos com facilidade 

e a uma velocidade muito 

grande. Com isso, o volume de 

informação interpretado se torna 

maior exigindo um processo 

de leitura e de escrita que se 

dá através da atuação com o 

texto numa forma muito mais 

rápida e objetiva (MORAN, 2009).

  O que se 

extrai dessas afirmações é 

que o espaço virtual faz surgir 

a concepção de que toda 

forma de leitura também uma 

escrita em potencial. Segundo 

Marcuschi (2011) há toda uma 

potencialidade a ser explorada 

e o desdobramento dessa 

situação é que a informação 

passe a fazer parte cada vez 

mais da vida das pessoas, do 

cotidiano assim como ela já é 

tratada como um bem valioso 

por todos (MORAN, 2009).

  Por 

conta disso, verifica-se que 

a tecnologia influenciou e 

tem influenciado de forma 

sistemática a leitura e a escrita, 

transformando a comunicação 

na forma convencional tal 

qual é conhecida na chamada 

comunicação virtual com uma 

leitura dos conteúdos e uma 

escrita muito mais ágil, dinâmica 

e acompanhando a velocidade 

com que se é produzida a 

informação. Nesse contexto, 

as técnicas de comunicação 

que o ser humano utiliza estão 

estabelecendo com o mundo 

uma nova concepção de se 

relacionar (MORAN, 2009).

A INTERNET E A MODALIDADE DE ESCRITA 
NO ESPAÇO VIRTUAL

As novas tecnologias 

estão avançadas largamente 

por conta da sociedade da 

informação. Um processo 

de leitura e escrita eficiente, 

influenciando o aprendizado 

de uma forma positiva faz 

com que os alunos vejam 

o conhecimento como um 

universo a ser explorado de 

modo que eles tomem gosto 

por aprender (MORAN, 2009).

  Por meio 

da comunicação o homem 

legitima sua condição de 

cidadão e através das diversas 

formas de linguagem e de 

escrita consegue realizar a sua 

organização social mediante 

estabelecimento de leis de 

convivência, transmissão de 

valores e de conhecimentos.  O 

período da década de 90 marcou 

significativamente o avanço da 

comunicação por meio da internet 

culminando na consolidação 

da rede no âmbito mundial 

(MADDIX, 2010). Em termos 

de comunicação, a Internet é a 

mais interativa e premissa de 

todas as formas que o homem 

já criou (HETERICK, 2011, p. 08).
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A RELAÇÃO DA INTERNET COM A 
EDUCAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA 
LEITURA E ESCRITA

Segundo a definição 

de Liguori citado por Litwin 

(2011, p. 90), “a utilização da 

internet enquanto recurso 

didático pode trazer melhoria 

para a aprendizagem a 

partir de uma análise que 

seja baseada em critérios 

pedagógicos”. Com relação a 

esses critérios pode-se citar o 

aproveitamento que se extrai 

das inúmeras possibilidades de 

se adquirir conhecimento com 

a informática, explorando assim 

todo o potencial interativo da 

relação que se estabelece entre 

aluno e informação, além da 

capacidade de “retroalimentar” 

a educação dos mesmos com 

um conhecimento objetivo, 

prazeroso e interativo promovendo 

uma leitura harmônica, de 

forma inovadora, favorecendo 

a escrita que, por sua vez se 

traduz na descoberta e recriação 

de conhecimentos mediante 

um trabalho multidisciplinar. 

 Ao realizar uma 

abordagem no contexto do 

processo de leitura e escrita, 

destaca que a Internet ainda 

hoje, principalmente nos locais 

onde até bem pouco tempo mal 

contavam com computadores , 

naturalmente provoca um certo 

“deslumbramento” pelo fato de 

que é uma fonte de pesquisa 

inesgotável, principalmente 

para que não tivesse nenhuma 

outra ferramenta desse tipo à 

disposição (LITWIN, 2011).  

 Sua influência na 

leitura e na escrita implica em 

ser uma enorme “vitrine” onde 

o grande público (os alunos) a 

admiram; onde ela (a Internet) 

mostra seu grande poder de 

sedução a ponto de que os alunos 

não a censuraram. Entretanto 

tudo é copiado sem nenhum 

tipo de questionamento, sem 

aprimoramento de leitura, de 

interpretação e consequentemente, 

de escrita. A informação 

é copiada e não criada ou 

transformada (LITWIN, 2011).

 A leitura é 

inesgotável uma vez que a 

Internet constitui fonte de 

pesquisa e material sobre 

os mais diversos assuntos e 

informações, com ilustrações 

e até animações com uma 

interatividade bastante rápida 

onde é possível acessar o que 

se procura de qualquer lugar e 

isso traz benefícios em termos 

de trabalho cooperativo, 

auxiliando na construção de 

novos conhecimentos ao mesmo 

tempo em que se aprimora no 

aspecto individual da escrita 

porque as informações tem 

que ser repassadas para 

um formato didático, onde 

o aluno possa estudar e 

compartilhar com os colegas, na 

apresentação de um trabalho, 

por exemplo.  (FERREIRO, 2000).

 Denota-se ainda 

que em diversos momentos, a 

escola, frequentemente coloca 

a escrita como um objeto 

“descontextualizado”, onde 

sua função fica relegada ao 

segundo plano – a comunicação 

– que, segundo Ferreiro (2000, 
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p. 54) explica que “os alunos 

escrevem sob encomenda”, 

ciente previamente de que o 

“circuito tradicional de produção 

de um texto é: entrega, 

correção, arquivamento”.

 Essa atitude 

compromete a qualidade do 

aprendizado e do aprimoramento 

da leitura e da escrita no 

sentido de que escrever dessa 

forma, fará com que o texto 

perca sua finalidade, sua 

autenticidade e desmotive 

os alunos condicionando-os a 

entregarem trabalhos prontos, 

mecanicamente realizados 

e mais ainda, fazendo-os 

perder a vontade de escrever, 

tornando as produções textuais 

impessoais e ortograficamente 

comprometidas e cheias de 

incorreções (LITWIN, 2011).

 Assim será 

instaurada uma divisão entre 

escrever (aluno) e revisar 

(professor) e o texto se 

transformará numa produção 

mal articulada de uma obrigação 

a ser cumprida. (LITWIN, 2011)

 Na opinião de 

Maturana e Varela (2010, p. 

89), a partir do advento da 

Internet, ensejaram-se as 

condições para publicar, utilizar 

a via escrita e principalmente 

aumentar a comunicação de 

ideias, exposição de pontos 

de vista, para leitores virtuais 

e eventuais que se encontram 

fora dos limites da escola e 

assim, é possível até mesmo 

reverter essa realidade ao passo 

que escrever ganha uma nova 

conotação por conta de sua 

destinação e a dimensão mais 

abrangente do mundo virtual.

 A escrita sendo 

contextualizada, produzida, 

considerando que a comunicação 

é direcionada para um 

determinado segmento de 

leitores, promove a ativação 

de uma movimentação que 

busca estabelecer diversos tipos 

de relações interiores com o 

indivíduo que se manifestam 

sob a forma de sensações, 

impressões, saberes, desejos e 

também expectativas do autor 

elaborando-se a assim um 

processo onde os leitores, no 

caso, os alunos, conseguirão 

compreender a mensagem 

que se tenta transmitir com o 

conteúdo escrito (FERREIRO, 2000).

 Baseado nessa 

proposta, Maturana e Varela 

(2010) afirmam acreditar que, 

“ao passo que se torna possível 

esse tipo de ação aos alunos, 

assegura-se espaços voltados 

para a interação a exemplo 

de formulários, e-mail, chats, 

etc.”. Nesse sentido, estar-se-á 

ampliando as chances de uma 

intervenção problematizadora.

 Com isso a questão 

da problematização não será 

mais um problema unicamente 

de responsabilidade dos 

professores, horizontalizando-

se uma vez que todos os 

integrantes da comunidade 

escolar e inclusive quem dela 

não participa poderá assumir 

esse papel, participando com 

explicitações, dando um feedback 

em relação ao conteúdo publicado 

na rede (MADDIX, 2010).

 Nesse sentido, 

existe atualmente na internet 

locais para que se realize a 

conversão da escrita, para 

a escrita coletiva, também a 

publicação de textos individuais 

elaborados por alunos ou 

mesmo professores. Nesse 

aspecto, denotam-se nos chats, 
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listas, sites de criação de textos 

coletivos, além de fóruns locais 

bastante procurados para 

publicação de informações e 

também muito conhecidos do 

grande público (MADDIX, 2010).

 Estar-se-á 

configurando uma situação que 

provoca grupos a interagirem 

de forma cooperativa, onde 

esquemas e pontos de vista de 

cada um deles vão se tornando 

cada vez mais complexos por 

conta dos novos elementos 

e ideias que são se agregam 

à medida que o ambiente 

virtual ganha novos conteúdos, 

significando dessa forma, a 

informação verdadeiramente útil 

deixando de ser simplesmente 

um chat de bate papo casual, 

tornando-se uma comunidade 

onde a linguagem é celebrada 

através de um aprimoramento 

consolidado na leitura e 

escrita (MADDIX, 2010).

A ESCRITA ONLINE
Uma preocupação dos 

professores que trabalham 

com alfabetização implica na 

complexidade que existe por 

conta da grande variedade 

de modalidades e utilizações 

da língua e em relação ao 

domínio da norma culta.  Ainda 

que existem diversos níveis 

de utilização da língua, de 

produção textual e redação, 

garantir o domínio do padrão 

culto na forma escrita ainda é 

condição indispensável para 

que aconteça o aprimoramento 

cultural, moral e intelectual dos 

alunos até mesmo por uma 

questão de crescimento tanto 

do país quanto da sociedade 

como um todo (SILVA, 2013).

 Nesse sentido, 

cumpre à escola, o dever de 

ensinar a norma culta escrita, 

não menosprezando as demais 

modalidades da língua que, 

segundo essa concepção são 

vistas como “erradas” por 

segmentos mais conservadores 

e tradicionais do sistema 

educacional (SILVA, 2013).

 Entretanto, a 

primeira reação tomada pelos 

internautas é escapar, o máximo 

possível da rigidez normativa 

da gramática, da língua escrita. 

E assim, é possível afirmar que 

certa “despreocupação” com 

relação às regras gramaticais e a 

informalidade são inerentes às 

mensagens que os internautas 

trocam intensamente na rede 

entre si, configurando-se quase 

que como uma simulação 

até certo ponto, “perfeita” da 

língua falada (BAHTKIN, 2007).

 Nesse contexto, é 

utilizada uma enormidade de 

recursos próprios da linguagem 

escrita, de forma, a se conseguir 

resultados satisfatórios em 

termos comunicativos. As 

mensagens que são trocadas 

através de correio eletrônico 

(e-mail), tratam-se de textos 

previamente elaborados, mais 

condizentes à norma culta e 

dentro dos padrões aceitos de 

escrita, uma vez que o internauta, 

no momento em que escreve 

um e-mail, tem disponibilidade 

de tempo para conceber 

seu texto (BAHTKIN, 2007).

 Com relação às 

denominadas conversações 

“em tempo real”, se mostram 

mais interessantes uma vez 
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que se estabelece um diálogo 

interativo, no momento da 

necessidade de se comunicar 

de modo que os interlocutores 

assim procedem principalmente 

por conta da falta de tempo 

para a realização de um 

planejamento prévio para redigir 

seu discurso (SILVA, 2013).

 Por conta disso, 

denota-se que a troca de 

mensagens deve acontecer de 

forma rápida, não perdendo 

tempo. Tal fato implica na 

necessidade de um linguajar 

ágil, compreensível onde 

internautas elaboram abreviações, 

símbolos e sinais que agilizam a 

comunicação e que seja comum 

e compreensível a todos. A 

Internet que é a maior rede de 

comunicação e informação já 

concebida pela humanidade, 

também estabeleceu as 

variações da língua. Atualmente, 

a quantidade de pessoas que 

fazem uso da internet no 

Brasil passa de milhões, sendo 

que diariamente mais e mais 

brasileiros se conectam a essa 

grandiosa rede (BAHTKIN, 2007). 

 As pessoas 

procuram mais a cada dia 

também as chamadas “salas” 

de “bate-papo” e por conta 

disso estão aderindo ao 

aprendizado do “internetês”, 

que é o linguajar característico 

predominante na rede mundial 

de computadores utilizado 

pelos internautas (SILVA, 2013).

 Falando do 

internetês, denota-se que os 

internautas não realizam a 

sua comunicação na forma 

convencional, através da 

escrita de palavras na forma 

gramaticalmente corrente, 

obedecendo aos preceitos 

das regras gramaticais 

integralmente, uma vez que a 

denominada comunicação em 

“tempo real”, requer agilidade, 

dinamismo e por isso mesmo 

não é possível perder tempo 

com a digitação de palavras de 

forma rigorosamente dentro 

das concepções da norma culta, 

nem procurando significados 

e sinônimos em dicionários 

porque na internet o tempo 

custa dinheiro (MORAN, 2009).

 Outro fato 

interessante é que não são 

todos os internautas domina 

completamente a língua escrita 

principalmente em relação à 

sua forma culta. A realidade é 

que a maior parte das pessoas 

enfrentam grandes dificuldades 

até mesmo para redigir um 

texto simples, quanto mais 

obedecendo integralmente 

às normas da língua escrita 

culta. Outro aspecto a ser 

mencionado diz respeito 

as variações semânticas 

que existem de uma região 

para outra (MORAN, 2009). 

 Como exemplo, 

um gaúcho ao dialogar, numa 

“sala” de “bate-papo” com um 

cearense, preciso ter cautela 

com relação às mensagens, 

uma vez que existem diversas 

controvérsias e disparidades 

semânticas de uma região 

para outra nesse imenso país 

e isso pode ser fonte de mal-

entendidos (FERREIRO 2000).

 Um exemplo 

de informalidade linguística 

encontra-se nas conversas que 

se travam nos chats pela Internet 

que acontece de forma informal, 

utilizando-se da língua escrita 

enquanto código e por conta 

disso, a língua falada enquanto 

forma de expressão (FERREIRO 2000). 
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 Denota-se 

que a língua constitui uma 

expressão viva que marca 

sua presença no dia-a-dia de 

todas as pessoas e que não é 

imutável, ou seja, encontra-se 

sistemática e continuamente 

em transformação. A língua 

tem como característica não se 

deteriorar nem se degenerar. 

Se transforma, assume 

novas posturas, condiciona 

novos elementos e descarta 

outros (FERREIRO, 2000). 

 Trata-se de um 

processo contínuo e normal de 

modo que a língua evolui para 

acompanhar o desenvolvimento 

e as transformações que 

uma sociedade experimenta 

e vivencia. Nesse contexto, a 

língua escrita e quase falada 

na Internet constitui uma das 

muitas formas de utilização do 

idioma português não deixando 

dúvidas com relação ao fato 

de que este segmento tem 

grande influência nas futuras 

transformações que a língua 

ainda irá experimentar com o 

passar dos anos (FERREIRO, 2000).

A ESCRITA EM UMA NOVA MODALIDADE: O 
HIPERTEXTO

A rede cresceu 

vertiginosamente na última 

década e por conta disso, 

esse distanciamento de que 

se está tratando aqui entre 

os que tem a possibilidade de 

acessar a Web se torna ainda 

mais significativo, deixando 

clara a necessidade urgente 

de que todas as unidades de 

ensino neste país, assim como 

bibliotecas ou quaisquer outros 

lugares que disponibilizem 

informação também desfrutem 

de oportunidades iguais 

democratizando-se assim o 

conhecimento (MORAN, 2009).

 Nas palavras de 

Moran (2009) verifica-se que “a 

internet pode tornar o ensino e 

a aprendizagem como processos 

abertos, flexíveis, inovadores, 

contínuos, que exigem uma 

excelente formação teórica e 

comunicacional para navegar 

entre tão desencontradas 

ideias, visões e teorias”.

 Por conta disso, 

deve-se à escrita todo o 

progresso tecnológico que a 

humanidade vem experimentando 

e na opinião do autor citado 

anteriormente, escrever implica 

em registrar conhecimentos, 

formatar sensações, criar novas 

configurações e modalidades 

de compreensão, reinventar 

o mundo utilizando-se de 

uma possibilidade única 

de combinação infinita das 

letras (FERREIRO, 2000).

 Com relação à 

leitura, ler implica em atualizar 

o conteúdo que já foi escrito, 

mas não todo o conteúdo. 

No momento em que se lê, 

o aluno está se apropriando 

de uma parcela do conteúdo 

que está no texto e estes se 

associam aos demais que 

se encontram nos “desertos 

da memória” onde todo um 

processo de intepretação e 

reinterpretação do conteúdo 

assimilado acontece e envolve 

o indivíduo na consolidação 

da aprendizagem e do 



501OUTUBRO | 2017

aprimoramento da leitura e 

da escrita (MORAN, 2009). 

 A partir dessa linha 

de raciocínio, verifica-se que 

o texto só tem sua existência 

legitimada a partir do momento 

que tenha sido lido e, o ato 

da leitura implicando numa 

transformação radical ou 

não do texto; por conta disso, 

conclui-se que toda leitura é 

hipertextual (MELLO JR, 2010).

 Nesse sentido, por 

meio da tecnologia propiciou-

se as oportunidades para que 

o texto alfabético possa se 

conectar com inúmeros recursos 

muito antes de sua utilização 

pela mente no processo de 

leitura. Por fim, o leitor que 

durante muito tempo era apenas 

um usuário passivo, com o 

advento da era digital passou 

a influenciar sistematicamente 

o texto explorando de forma 

mais intensa o conteúdo dos 

mesmos através de múltiplos 

recursos (MELLO JR, 2010).

 Com isso verifica-se 

que a tecnologia e a linguagem 

que a internet traz consigo 

influencia no processo de 

leitura e escrita dando ao 

leitor uma nova condição 

de participação mais ativa, 

expressando-se através da 

escrita que, contribui para o 

conhecimento compartilhado, para 

a exposição de inúmeros pontos 

de vistas e novas conotações 

enriquecendo dessa forma o 

conhecimento (MELLO JR, 2010).

 Um bom exemplo 

dessas possibilidades encontra-

se nos próprios textos expostos 

nos sites onde se veem links 

(que são caminhos para 

acessar outros sites e outras 

informações) que remetem o 

leitor à fonte de determinados 

argumentos onde é possível, 

por exemplo, visualizar mapas, 

fotos de uma região ou de um 

determinado assunto sobre 

o texto que o descreve, por 

exemplo (MORAN, 2009).

 O que se mostra 

mais instigante que tudo no 

mundo virtual e legitima de 

forma veemente a influência que 

a internet exerce no processo 

de leitura e de escrita é o fato 

do leitor poder deixar registrada 

suas impressões em relação a 

um texto lido simultaneamente 

a possibilidade de realizar 

consultas a uma infinidade de 

impressões de outros leitores 

também (MORAN, 2009).

 Dentre as influências 

mais singulares na leitura e, 

principalmente na escrita com 

relação a atuação do Hipertexto 

(peculiar à Internet) estão a 

não-linearidade que implica 

na liberdade do leitor seguir 

ao seu ritmo a informação 

acessando através dos links 

outros conteúdos relacionados 

e não necessariamente o que 

o autor sugere. Tal fato implica 

numa destituição absoluta da 

sequencialidade inerente ao livro 

tradicional, de papel tal qual 

conhecemos (MELLO JR, 2010). 

 Outra característica 

muito importante é com 

relação à fragmentação uma 

vez que em se tratando de 

uma tecnologia de escrita num 

processo, o Hipertexto rompe 

com a hierarquia canônica 

de começo, meio e fim pré-

definidos; em outras palavras, 

no texto eletrônico, as fronteiras 

encontram-se sempre disponíveis 

e suscetíveis a desvios, fugas 

e retornos do leitor segundo 

a navegação que ele executa. 
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Isso “desterritorializa” a escrita 

inicial do leitor não dispersando 

o mesmo do conteúdo 

proposto (MELLO JR, 2010).

 Finalmente, 

a mais importante delas, 

a virtualidade. Essa talvez 

seja a principal influência da 

Internet na leitura e na escrita 

porque isso significa afirmar 

que o texto é estruturalmente 

instável, ou seja, por se tratar 

de algo essencialmente virtual, 

atualizável dispensando a 

concretização efetiva ou formal, 

a tecnologia intelectual se 

expressa e sua manifestação 

acontece de forma versátil 

opondo-se à estabilidade, ao 

enrijecimento e a concretude 

material do texto impresso. 

Nada está pronto, definido ou 

acabado no Hipertexto, uma 

vez que sofre atualizações 

e está se modificando por 

acréscimo constantemente 

através da participação das 

pessoas (MORAN, 2009).

  É inegável 

que o dinamismo com que a 

informação é compartilhada na 

internet e a imutabilidade do 

conhecimento tem implicações 

na leitura e na escrita uma 

vez que aprendizagem não 

podem mais se ater aos 

métodos convencionais tais 

quais estamos acostumados. 

Isso exige do professor e do 

aluno um novo perfil, um perfil 

mais flexível, adaptável e que 

corresponda à demanda da 

sociedade contemporânea em 

sua fome por conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se com o presente 

artigo que a Internet veio para 

ficar e que está cada vez mais 

presente na vida das pessoas 

não importando o lugar onde 

estejam. Com o advento da 

globalização e a propagação de 

uma nova era, a denominada 

era da informação, barreiras 

e fronteiras foram superadas 

e dentre elas, a fronteira da 

comunicação. A leitura, a escrita, 

a língua falada não poderia 

ficar indiferentes a essas 

transformações e por conta 

disso, experimentaram e ainda 

se encontram intensamente 

influenciadas pela internet. 

 A forma como se 

adquire conhecimento pela 

leitura, da nova modalidade 

escrita é um bom exemplo 

de que essas transformações 

vieram para ficar. Não se 

pode esquecer que a base 

de tudo isso ainda é a norma 

gramaticalmente correta, 

mas com um viés inovador, 

transformador e interativo 

facilitando a comunicação 

entre as pessoas em uma 

época que se exige agilidade, 

objetividade ao escrever não 

podendo perder tempo em 

formas eruditas de se comunicar.

  Verifica-se que a 

Internet exerce uma influência 

preponderante no processo de 

leitura e escrita dos alunos a 

partir do aspecto que impõe uma 

nova forma de se comunicar 

e de se transmitir conteúdo.

 Conclui-se também 

que a influência mais significativa 

que a Internet exerce em 

relação à leitura e a escrita é 

a possiblidade de participação 

do leitor que, anteriormente 
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com o método convencional 

de leitura por meio de 

 livros e artigos impressos 

não podia participar muito 

menos inserir seu ponto de 

vista sobre o conteúdo lido. 

Hoje, esse mesmo conteúdo é 

alterado, acrescido, decrescido e 

principalmente, compartilhado 

com outras pessoas numa troca 

constante de impressões e 

experiências com o texto lido.

 Essa possibilidade 

de se alterar, acrescentar, 

participar e compartilhar do 

texto, do conhecimento e 

reescrever a informação foi 

denominada no ambiente virtual, 

ainda no início da década de 

1990 de Hipertexto. Em outras 

palavras, o hipertexto não é mais 

aquele texto rígido, imutável 

e que não aceita participação 

de interlocutores – ele passa 

a ideia do autor e pronto.
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 Brinquedos, brincadeiras 

e jogos fazem parte do mundo 

da criança, pois estão presentes 

desde os primórdios da 

humanidade.  O presente trabalho 

trata da importância do lúdico 

no desenvolvimento infantil 

assim como, da necessidade 

de intencionalidade do brincar 

na educação infantil e  da 

relevância do  papel  do professor 

nesse processo. As atividades 

lúdicas são indispensáveis 

às crianças, pois contribuem 

para o desenvolvimento 

sadio e para a apreensão dos 

conhecimentos uma vez que 

possibilitam o desenvolvimento 

da percepção, da imaginação, 

dos sentimentos e da fantasia. 

Por meio de atividades lúdicas, 

a criança comunica-se consigo 

e com o mundo, constroem 

conhecimentos, desenvolvendo-

se integralmente. Diante disso, 

essa pesquisa teve como 

objetivo mostrar que os jogos 

e brincadeiras não são apenas 

diversão,mas também uma 

atividade de aprendizagem. 

Destacando-se entre as 

contribuições do brincar na 

educaçao infantil,atividades 

recreativas como estratégias 

para atingir bons resultados 

na aprendisagem das crianças.

Porém a falta de informação,de 

espaço adequado são fatores 

que atrapalham.O brincar é uma 

ferramenta de suma impotancia 

para o desenvolvimento 

social,intelectual,cognitivo e 

cultural da criança. Portanto, para 

realizar este trabalho, utilizou-

se a pesquisa bibliográfica, 

fundamentada na reflexão de 

leitura de livros, artigos, revistas 

e sites, bem como pesquisa de 

grandes autores referente a 

este tema. Desta forma, este 

estudo proporcionará uma 

leitura mais consciente acerca 

da importância do brincar na 

vida do ser humano, e, em 

especial na vida da criança.

MARIA EDNA SOUZA PEREIRA

Professora de Educação infantil na Rede municipal de Itapecerica da  Serra
Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do  Curso de    Especialização 
em  Psicomotricidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Intencionalidade do brincar na educação 

infantil.

 INTERFERÊNCIA DOS JOGOS E 
BRINCADEIRAS NA APRENDIZAGEM E NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO
Em todas as fases de sua 

vida o ser humano está sempre 

descobrindo e aprendendo coisas 

novas pelo contato com seus 

semelhantes e pelo domínio 

sobre o meio em que vive.

As crianças não precisam 

de estímulos para o ato de 

brincar, esse desejo já faz 

parte delas, os educadores 

devem utilizar essa afinidade 

prazerosa que a criança tem 

pelo brincar, para introduzir 

aprendizados nas brincadeiras.

A esse ato de busca, 

de troca, de interação, de 

apropriação é que damos o 

nome de educação. Esta não 

existe por si só; é uma ação 

conjunta entre as pessoas que 

cooperam, comunicam-se e 

comungam do mesmo saber. 

A infância é a idade 

das brincadeiras. Acreditamos 

que por meio delas a criança 

satisfaz, em grande parte, seus 

interesses, necessidades e 

desejos particulares, sendo um 

meio privilegiado de inserção 

na realidade, pois expressa 

a maneira como a criança 

reflete, ordenam, desorganiza, 

destrói e reconstrói o mundo.

Por meio das brincadeiras 

pedagógicas, as crianças 

ativam a imaginação, criando e 

vivenciando diferentes situações 

de onde tiram aprendizados 

e valores que serão levados 

ao longo de suas vidas. 

O educador deve organizar 

e analisar as brincadeiras tendo 

em vista a inserção de formas de 

aprendizagens que favoreçam 

o desenvolvimento infantil e 

que o possibilite analisar a 

criança em seu desenvolvimento 

pedagógico e afetivo. 

É muito importante 

aprender com alegria, com 

vontade. Comenta Sneyders 

(1996, p.36) que “Educar é 

ir em direção à alegria.” As 

técnicas lúdicas fazem com 

que a criança aprenda com 

prazer, alegria e entretenimento, 

sendo relevante ressaltar 

que a educação lúdica está 

distante da concepção ingênua 

de passatempo, brincadeira 

vulgar, diversão superficial. 

[...] A educação lúdica é 

uma ação inerente na criança 

e aparece sempre como uma   

forma transacional em direção a 

algum conhecimento, que se rede 

fine na elaboração  constante 

do pensamento individual 

em permutações constantes 

com o pensamento  coletivo. 

[...] (ALMEIDA, 1995, p.11).

Portanto, é de primordial 

importância a utilização das 

brincadeiras e dos jogos no 

processo pedagógico, pois os 

conteúdos podem ser ensinados 

por intermédio de atividades 

predominantemente lúdicas. 

Referenciamo-nos em 

renomados autores, como 

Vygotsky (1984), Negrine 

(1994), Santos (1999), Sneyders 

(1996), Huizinga (1990), 

Marcelino (1990) e outros que 

abordam a importância do 

lúdico no desenvolvimento 

infantil e na educação. Esta 

pesquisa bibliográfica tem a 



507OUTUBRO | 2017

pretensão de contribuir para 

a formação de profissionais 

que consideram “o ser 

criança” e “o brincar” como a fase 

mais importante da infância e 

do desenvolvimento humano. 

O lúdico permite um 

desenvolvimento global e uma 

visão de mundo mais real. Por 

meio das descobertas e da 

criatividade, a criança pode 

se expressar, analisar, criticar 

e transformar a realidade. Se 

bem aplicada e compreendida, 

a educação lúdica poderá 

contribuir para a melhoria do 

ensino, quer na qualificação ou 

formação crítica do educando, 

quer para redefinir valores e 

para melhorar o relacionamento 

das pessoas na sociedade. 

Para que a educação 

lúdica caminhe efetivamente 

na educação é preciso refletir 

sobre a sua importância no 

processo de ensinar e aprender. 

Cientes da importância do 

lúdico na formação integral 

da criança, encaminhamos 

os estudos abordando a 

seguinte questão: Qual a 

importância das atividades 

lúdicas na educação infantil? 

Para realizar o estudo, 

faz-se indispensável pesquisar 

a ludicidade e Pedagogia, jogos 

e aprendizagem, e a forma do 

lúdico na educação infantil, 

por meio de análise teórica.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Mediante este estudo, 

entende-se como é importante 

a realização de brincadeiras 

na educação infantil, onde 

o mediador deve trabalhar 

brincadeiras relacionadas às 

dificuldades apresentadas pela 

criança, havendo sempre um 

objetivo para cada atividade e 

não simplesmente brincar por 

brincar. Brincado, a criança 

desenvolve a possibilidade 

de assimilar e recriar as 

experiências vividas pelos adultos, 

organizando teorias sobre o 

funcionamento da sociedade, 

pois quanto mais a criança 

tiver oportunidades de saltar, 

correr, girar, dançar, cantar, 

andar, elas desenvolvem esses 

movimentos espontaneamente.

Os jogos e as brincadeiras 

são importantes tanto para a 

criança tanto para o adulto, o 

problema é que o adulto muitas 

vezes, não quer entrar neste 

universo infantil. Simplesmente 

deixam de lado e esquecem 

como eram as brincadeiras e o 

jogos vivenciados na infância. 

É necessário deixarmos de 

lado nosso medo de ser 

julgado, medo de errar e se 

entrar ao mundo dos jogos 

e brincadeiras, as crianças 

irão agradecer nossa atitude, 

deixar os jogos e brincadeiras 

fazerem parte de nossa vida, 

nos trará satisfação. Por vezes 

perdemos o sentido de brincar 

e de jogar por achar que é coisa 

de criança e muitas vezes isto 

reflete na aprendizagem da 

criança, Muitas vezes simples 

fato da criança querer brincar 

e de alguma forma manusear 

os objetos, foge aos olhos 

do adulto que acham que o 
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comportamento infantil através 

dos jogos e brincadeiras são 

travessuras, os repreendendo.

 Na família a criança 

necessita vivenciar o sentido 

religioso, aprender a se cuidar, 

se instigada através das 

leituras/histórias, passeios e 

linguagens. Algumas crianças 

já vêm de suas casas com 

ensinamentos limitados aos 

jogos e brincadeiras de alguma 

forma orientada pelos seus pais.

Por meio do brincar, as 

crianças tem a oportunidade 

de expressar suas diversas 

vivências corporais, contribuindo 

de forma lúdica para um 

bom desenvolvimento global, 

fortalecendo sua vida futura. 

O principal objetivo do 

trabalho com o movimento 

e a expressão corporal é 

proporcionar à criança o 

conhecimento do próprio 

corpo, experimentando as 

possibilidades que ele oferece 

(força, flexibilidade, equilíbrio, 

destreza e outras); assim, a 

criança estará construindo uma 

autoimagem positiva e confiante. 

Facilita também o 

auxílio e a estimulação do 

desenvolvimento de sua 

motricidade e socialização, 

capacitando-a para resolver 

conflitos que surgem durante 

as brincadeiras, quando ela for 

capaz de solucioná-los sozinha.

Para formar seres 

criativos, críticos e aptos 

para tomar decisões, são 

indispensáveis a inserção de 

contos, lendas, músicas brinquedos 

e brincadeiras na escola, pois 

contribuem muito para a 

criação da situação imaginária. 

Portanto, o imaginário 

só se desenvolve quando se 

dispõe de experiências que se 

organizam com as brincadeiras, 

as crianças constituirão 

variedades de dados e imagens 

culturais vivenciadas nas 

situações interativas. Sendo 

assim, brincando, a criança 

movimenta-se, buscando 

parceria e exploração de vários 

objetos, comunicando com seu 

par, se expressando por várias 

múltiplas linguagens, renovando-

se, descobrindo-se e sentindo-

se segura ao tomar decisões. 

A brincadeira povoa o 

universo infantil desde os tempos 

mais remotos da História. Por 

meio dela a criança apropria-se 

da sua imagem, seu espaço, seu 

meio sócio-cultural, realizando 

inter e intra-relações. Segundo 

o Referencial Curricular para 

a Educação Infantil, o Brincar 

é um precioso momento de 

construção pessoal e social, 

“Soubéssemos nós adultos 

preservar o brilho e o frescor 

da brincadeira infantil, teríamos 

uma humanidade plena de 

amor e fraternidade. Resta-

nos, então, aprender com as 

crianças.” (Monique Deheinzelin).

Portanto, não resta dúvida 

de que a brincadeira contribui 

para o processo de socialização 

das crianças, proporcionando-

lhes oportunidades de realizar 

atividades coletivas livremente, 

além de ter efeitos positivos para 

o processo de aprendizagem e 

estimular o desenvolvimento de 

habilidades básicas e aquisição 

de novos conhecimentos.
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A ESCOLA E O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A escola é um ponto 

de apoio para que as crianças 

extravasem o brincar, por isso 

deveria aproveitar essa energia 

psíquica da criança, dando 

oportunidades e ajudando-as 

a evoluir, já que cada idade 

existe atividades significativas 

vinculadas as suas curiosidades 

e a investigação do meio que o 

cerca, favorecendo a construção 

de sua estrutura cognitiva.

Sendo assim, a escola 

tem que ser um ambiente 

agradável, onde as crianças 

possam se identificar e dessa 

forma tornando dispostas 

para realizar as atividades 

solicitadas pelo professor.

O professor tem que 

estar atento, observando as 

crianças no seu modo de agir, 

havendo exploração do espaço, 

objetos, jogos. Sabendo que as 

brincadeiras são uma riqueza 

extraordinária, uma vez que 

nos ajuda a compreender a 

totalidade corporal em que 

vive e entender a manifestação 

profunda de sua personalidade.

Segundo Severino (1991) 

“os profissionais das Escolas 

infantis precisam manter um 

comportamento ético para com 

as crianças, não permitido que 

estas sejam expostas ao ridículo 

ou que passem por situações 

constrangedoras.” A escola é 

um ambiente onde a criança 

deve ser bem recebida e jamais 

deve ser constrangida, deve 

ser tratada com muito carinho, 

pois desta maneira ela sente-

se segura e passa a confiar 

cada vez mais nos adultos, 

pois através das brincadeiras 

a criança vai desenvolvendo 

intercâmbios por imitação e 

por diferentes aproximações, 

possui iniciativa própria na 

hora de brincar com os demais, 

valoriza as propostas lúdicas 

solicitadas pelo professor, e, 

consequentemente, aprende a 

relacionar-se mais com seus colegas.

Por intermédio da 

brincadeira a criança tem a 

possibilidade de manifestar 

a expressão de seu “eu” 

profundo, o qual deve ser 

aceito e compreendido. Assim, 

o professor deve sempre passar 

para as crianças que elas são 

capazes, onde as mesmas podem:

Viver situações de 

comunicação com as demais 

crianças, com o adulto, 

com os objetos, com a voz 

e atividade simbólicas; 

• Manifestar suas 

emoções e suas fantasias, 

expressando seu mundo 

interior, o que ajuda a 

desenvolver sua personalidade;

• Alcançar 

o mundo cognitivo;

• Tomar consciência 

da realidade exterior e 

de sua própria realidade;

• Prosseguir 

construindo seu continente 

psíquico e sua identidade.

É interessante destacar 

também que a participação do 

professor é muito importante 

para que as brincadeiras tornem 

mais interessantes e possam ter 

um bom desenvolvimento no 

aprendizado das crianças, pois 
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o professor de educação infantil 

tem que fazer papel de artista, 

palhaço, pai e mãe, tem que 

fazer de tudo um pouco, o seu 

mundo tem que estar voltado 

para o mundo das crianças, 

ou seja, viver como criança. 

Segundo Kami,

“Educar não se limita 

a repassar informações ou 

mostrar apenas um caminho, 

aquele caminho que o professor 

considera o mais correto, mas 

é ajudar a pessoa a tomar 

consciência de si mesmo, 

dos outros e da sociedade. É 

aceitar-se como pessoa e saber 

aceitar os outros. É oferecer 

varias ferramentas para que 

a pessoa possa escolher entre 

muitos caminhos, aquele 

que for compatível com seus 

valores, sua visão de mundo 

e com as circunstâncias 

adversas que cada um irá 

encontrar. Educar é preparar 

para vida”. (KAMI, 1991, 125).

Entende-se que o 

caminho correto não é somente 

aquele que o mediador acredita 

ser certo, deve-se ajudar e 

aceitar as outras pessoas 

dando oportunidades para 

que haja escolha de caminhos 

iguais a seus valores, sabendo 

que preparar para a vida é 

necessário que tenham educação 

de qualidade, e para que isso 

aconteça o educador tem 

que se doar desenvolvendo 

o seu papel com carinho, 

amor, empenho e dedicação. 

Portanto, escola deve 

inserir brincadeiras com 

atividades permanentes, nas 

quais as crianças deverão 

estar em contato com os 

temas relacionados ao mundo 

social e natural em que vive. 

O professor deverá trabalhar 

também brincadeiras de outras 

épocas, solicitando pesquisas 

com os familiares e pessoas da 

comunidade, ou em revistas, 

jornais e livros, pois se torna 

mais interessante conhecer 

as brincadeiras com suas 

devidas regras de outros 

tempos, observando quais as 

mudanças ocorridas em relação 

às regras atuais, conhecendo os 

materiais usados na confecção 

dos brinquedos, jogos, etc.

A CRIANÇA, A EDUCAÇÃO E O LÚDICO
A concepção de criança 

é uma noção historicamente 

construída e  constantemente 

vem mudando ao longo dos 

tempos, não se apresentando 

de forma homogênea nem 

mesmo no interior de uma 

mesma sociedade e época.

Assim é possível que, por 

exemplo, em uma mesma cidade, 

existam diferentes maneiras 

de se considerar as crianças, 

dependendo da classe social 

a qual pertencem, do grupo 

étnico do qual fazem parte. 

Boa parte das crianças 

brasileiras enfrenta um cotidiano 

bastante adverso que as conduz 

desde muito cedo a precárias 

condições de vida, ao trabalho 

infantil, ao abuso e exploração 

por parte de adultos. Outras 

crianças são protegidas de 

todas as maneiras, recebendo 

de suas famílias e da sociedade 

em geral cuidados necessários 

ao seu desenvolvimento. A 
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Proposta Curricular de Santa 

Catarina (1998, p.21) define que:

A criança como todo ser 

humano, é um sujeito social e 

histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está 

inserida em uma sociedade, 

com uma determinada cultura, 

em um determinado momento 

histórico. É profundamente 

marcada pelo social em que se 

desenvolve, mas também o marca.

Compreender, conhecer 

e reconhecer o jeito particular 

das crianças serem e estarem no 

mundo deve ser o grande desafio 

da educação infantil. Embora 

os conhecimentos derivados 

da psicologia, antropologia e 

sociologia possam ser de grande 

valia para desvelar o universo 

infantil apontando algumas 

características comuns de ser, 

elas permanecem únicas em suas 

individualidades e diferenças. 

Alerta Rosamilha (1979, p.77):

A criança é, antes de 

tudo, um ser feito para brincar. 

O jogo, eis aí um artifício que 

a natureza encontrou para 

levar a criança a empregar 

uma atividade útil ao seu 

desenvolvimento físico e mental. 

Usemos um pouco mais esse 

artifício, coloquemos o ensino 

mais ao nível da criança, 

fazendo de seus instintos 

naturais, aliados e não inimigos.

A capacidade de brincar 

possibilita às crianças um espaço 

para resolução dos problemas 

que as rodeiam. A literatura 

especializada no crescimento 

e no desenvolvimento infantil 

considera que o ato de brincar 

é mais que a simples satisfação 

de desejos. O brincar é o fazer 

em si, um fazer que requer 

tempo e espaço próprios; 

um fazer que se constitui de 

experiências culturais, que são 

universais, e próprio da saúde 

porque facilita o crescimento, 

conduz aos relacionamentos 

grupais, podendo se r uma 

forma de comunicação consigo 

mesmo e com os outros.

No entanto, em meio 

ao mundo capitalista em 

que vivemos, o lúdico e a 

importância do ato de brincar 

está sendo desaparecendo do 

universo infantil. As crianças 

estão brincando cada vez 

menos, estão amadurecendo 

mais cedo, além de cada vez 

mais presenciarem a redução 

dos espaços físicos seguros e 

apropriados para as brincadeiras.

É importante que crianças 

se conheçam e interajam 

entre si e com o meio que as 

cercam, a interação é uma 

forte aliada do educador, para 

promover a aprendizagem.

São por meio de 

brincadeiras, conversas 

informais do dia a dia, no conto 

de histórias e nas festinhas 

escolares que as crianças se 

interagem e se conhecem. 

O educador é fundamental 

para essa interação, deve ter 

linguagem própria para com 

as crianças e proporcionar 

um ambiente acolhedor.

 É na observação 

e interação com o ambiente 

que a cerca que a criança é 

estimulada a pensar e a buscar 

soluções próprias para os 



512 OUTUBRO | 2017

acontecimentos com os quais se 

depara no decorrer de sua vida. 

Entretanto, o mais grave 

de tudo, é que os pais estão 

esquecendo a importância do 

brincar. Muitos acham que um 

bom presente é um tênis de 

grife ou uma roupa porque é 

“mais útil”. Brinquedo virou 

supérfluo. No desespero por 

fazer economia, os pais estão 

cortando o brinquedo do 

orçamento familiar. Grande 

engano, com consequências 

muito sérias se o erro não 

for reparado a tempo, pois 

as roupas e acessórios em 

geral não vão desenvolver o 

raciocínio nem a afetividade. 

Pelo contrário, vão transformar 

a criança em um mini adulto  

que, desde já, precisa estar 

“sempre ligado”. Mas e o resto? 

E a criatividade, a emoção, o 

desenvolvimento lógico e casual, 

a alegria de brincar? Tudo 

isso pode ser economizado? 

É preciso respeitar o 

tempo da criança ser criança, 

sua maneira absolutamente 

original de ser e estar no mundo, 

de vivê-lo, de descobri-lo, de 

conhecê-lo, tudo simultaneamente. 

É preciso quebrar alguns 

paradigmas que foram sendo 

criados. Brinquedo não é só um 

presente, um agrado que se 

faz à criança: é investimento 

em crianças sadias do ponto 

de vista psicossocial. Ele é a 

estrada que a criança percorre 

para chegar ao coração das 

coisas, para desvelar os 

segredos que lhe esconde um 

olhar surpreso ou acolhedor, 

para desfazer temores, 

explorando o desconhecido.

O PAPEL DA LUDICIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Vygotsky (1984) atribui 

relevante papel ao ato de brincar 

na constituição do pensamento 

infantil. É brincando, jogando, 

que a criança revela seu estado 

cognitivo, visual, auditivo, tátil, 

motor, seu modo de aprender e 

entrar em uma relação cognitiva 

com o mundo de eventos, 

pessoas, coisas e símbolos. 

A criança, por meio 

da brincadeira, reproduz o 

discurso externo e o internaliza, 

construindo seu próprio 

pensamento. A linguagem, 

segundo Vygotsky (1984), 

tem importante papel no 

desenvolvimento cognitivo da 

criança à medida que sistematiza 

suas experiências e ainda 

colabora na organização dos 

processos em andamento. De 

acordo com Vygotsky (1984, p.97), 

A brincadeira cria para 

as crianças uma “zona de 

desenvolvimento proximal” 

que não é outra coisa senão a 

distância entre o nível atual de 

desenvolvimento, determinado 

pela capacidade de resolver 

independentemente um 

problema, e o nível atual de 

desenvolvimento potencial, 

determinado através da 

resolução de um problema 

sob a orientação de um adulto 

ou com a colaboração de um 

companheiro mais capaz. 

Tanto para Vygotsky 

(1984) como para Piaget (1975), 

o desenvolvimento não é linear, 

mas evolutivo e, nesse trajeto, 
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a imaginação se desenvolve. 

Uma vez que a criança brinca 

e desenvolve a capacidade 

para determinado tipo de 

conhecimento, ela dificilmente 

perde esta capacidade. É com a 

formação de conceitos que se 

dá a verdadeira aprendizagem 

e é no brincar que está um 

dos maiores espaços para a 

formação de conceitos. Negrine 

(1994, p.19) sustenta que:

As contribuições 

das atividades lúdicas no 

desenvolvimento integral 

indicam que elas contribuem 

poderosamente no desenvolvimento 

global da criança e que 

todas as dimensões estão 

intrinsecamente vinculadas: 

a inteligência, a afetividade, a 

motricidade e a sociabilidade 

são inseparáveis, sendo a 

afetividade a que constitui 

a energia necessária para a 

progressão psíquica, moral, 

intelectual e motriz da criança.

Na fase da educação 

infantil, as crianças aprendem 

“brincando”. Desta forma, 

tornar o aprendizado lúdico 

e de maneira organizada é 

trabalhoso. Algumas crianças 

demoram um pouco mais que 

as outras para assimilarem 

e acomodarem um novo 

conhecimento, no entanto após 

a compreensão elas até passam 

o novo conhecimento para os 

pais, como por exemplo, se 

recusarem a utilizar objetos ou 

alimentos que caíram no chão.

O LÚDICO COMO PROCESSO EDUCATIVO
Como Marcellino (1990) 

defende a reintrodução das 

atividades lúdicas na escola. 

Entende-se que esse direito 

ao respeito não significa a 

aceitação de que a criança 

habite um mundo autônomo 

do adulto, tampouco que deva 

ser deixada entregue aos seus 

iguais, recusando-se, assim, a 

interferência do adulto no processo 

de educação. Os estudos da 

psicanálise demonstram, entre 

outros caracteres não muito 

nobres, o autoritarismo que 

impera entre as crianças. Mas 

a intervenção do adulto não 

precisa ser necessariamente 

desrespeitada. É preciso 

que, ao intervir, o adulto 

respeite os direitos da criança. 

A proposta do autor 

nos remete a pensar numa 

ação educativa que considere 

as relações entre a escola, o 

lazer e o processo educativo 

como um dos caminhos a 

serem trilhados em busca de 

um futuro diferente. Por isso, 

vê-se como positiva a presença 

do jogo, do brinquedo, das 

atividades lúdicas nas escolas, 

nos horários de aulas, como 

técnicas educativas e como 

processo pedagógico na 

apresentação dos conteúdos.

O jogo e a brincadeira 

são experiências vivenciais 

prazerosas. Assim também a 

experiência da aprendizagem 

tende a se constituir em 

um processo vivenciado 

prazerosamente. A escola, ao 

valorizar as atividades lúdicas, 

ajuda a criança a formar um 
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bom conceito de mundo, em 

que a afetividade é acolhida, 

a sociabilidade vivenciada, a 

criatividade estimulada e os 

direitos da criança respeitados. 

Enquanto a aprendizagem 

é vista como apropriação e 

internalização de signos e 

instrumentos num contexto 

sociointeracionista, o brincar 

é a apropriação ativa da 

realidade por meio da 

representação. Desta forma, 

brincar é análogo a aprender. 

Distante dos avanços 

em todos os campos e das 

mudanças tão rápidas em todos 

os setores, é preciso buscar 

novos caminhos para enfrentar 

os desafios do novo milênio e, 

neste cenário que se antevê, 

será inevitável o resgate do 

prazer no trabalho, na educação, 

na vida, visto pela ótica da 

competência, da criatividade 

e do comprometimento. 

Assim, o trabalho 

a partir da ludicidade abre 

caminhos para envolver todos 

numa proposta interacionista, 

oportunizando o resgate de cada 

potencial. A partir daí, cada um 

pode desencadear estratégias 

lúdicas para dinamizar seu 

trabalho que, certamente, será 

mais produtivo, prazeroso e 

significativo, conforme afirma 

Marcellino (1990, p.126): “É só 

do prazer que surge a disciplina 

e a vontade de aprender”. 

É por intermédio da 

atividade lúdica que a criança se 

prepara para a vida, assimilando 

a cultura do meio em que vive, 

a ela se integrando, adaptando-

se às condições que o mundo 

lhe oferece e aprendendo a 

competir, cooperar com seus 

semelhantes e conviver como um 

ser social. Além de proporcionar 

prazer e diversão, o jogo, o 

brinquedo e a brincadeira 

podem representar um desafio e 

provocar o pensamento reflexivo 

da criança. Assim, uma atitude 

lúdica efetivamente oferece aos 

alunos experiências concretas, 

necessárias e indispensáveis às 

abstrações e operações cognitivas. 

Pode-se dizer que as 

atividades lúdicas, os jogos, 

permitem liberdade de ação, 

pulsão interior, naturalidade e, 

consequentemente, prazer que 

raramente são encontrados em 

outras atividades escolares. Por 

isso necessitam ser estudados 

por educadores para poderem 

utilizá-los pedagogicamente 

como uma alternativa a mais 

a serviço do desenvolvimento 

integral da criança. 

O lúdico é essencial para 

uma escola que se proponha 

não somente ao sucesso 

pedagógico, mas também à 

formação do cidadão, porque 

a consequência imediata dessa 

ação educativa é a aprendizagem 

em todas as dimensões: social, 

cognitiva, relacional e pessoal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos estudos 

realizados, percebemos que 

todas as atividades direcionada 

ao brincar despertam entusiasmo 

no desenvolvimento do 

aprendizado da criança dessa 

forma, durante  o desenvolvimento 

dessa pesquisa procuramos 

nos remeter a reflexões sobre 

a importância das atividades 

lúdicas na educação infantil, 

tendo sido possível desvelar 

que a ludicidade é de extrema 

relevância para o desenvolvimento 

integral da criança, pois 

para ela brincar é viver. 

É relevante mencionar 

que o brincar nesses espaços 

educativos precisa estar num 

constante quadro de inquietações 

e reflexões dos educadores que 

o compõem. É sempre bom 

que se auto avaliem fazendo 

perguntas como: A que fins 

estão sendo propostas as 

brincadeiras? A quem estão 

servindo? Como elas estão 

sendo apresentadas? O que 

queremos é uma animação, um 

relaxamento ou uma relação de 

proximidade cultural e humana? 

Como estamos agindo diante 

das crianças? Elas são ouvidas? 

Também é importante 

ressaltar que só é possível 

reconhecer uma criança se nela o 

educador reconhecer um pouco 

da criança que foi e que, de 

certa forma, ainda existe em si. 

Assim, será possível 

ao educador redescobrir e 

reconstruir em si mesmo 

o gosto pelo fazer lúdico, 

buscando em suas experiências, 

remotas ou não, brincadeiras 

de infância e de adolescência 

que possam contribuir para 

uma aprendizagem lúdica, 

prazerosa e significativa. 

É competência da 

educação infantil proporcionar 

aos seus educandos um ambiente 

rico em atividades lúdicas, já 

que a maioria das crianças 

de hoje passam grande parte 

do seu tempo em instituições 

que atendem a crianças de 0 

a 6 anos de idade, permitindo 

assim  que elas vivam, sonhem, 

criem e aprendam a serem 

crianças. O lúdico proporciona 

um desenvolvimento sadio 

e harmonioso, sendo uma 

tendência instintiva da criança. 

Ao brincar, a criança aumenta 

a independência, estimula sua 

sensibilidade visual e auditiva, 

valoriza a cultura popular, 

desenvolve habilidades motoras, 

diminui a agressividade, 

exercita a imaginação e a 

criatividade, aprimora a 

inteligência emocional, aumenta 

a integração, promovendo, 

assim, o desenvolvimento 

sadio, o crescimento mental 

e a adaptação social. 

O estudo permitiu 

compreender que o lúdico 

é significativo para a criança 

poder conhecer, compreender e 

construir seus conhecimentos, 

tornar-se cidadã deste mundo, 

ser capaz de exercer sua 

cidadania com dignidade e 

competência. Sua contribuição 

também atenta para a formação 

de cidadãos autônomos, 

capazes de pensar por conta 

própria, sabendo resolver 

problemas e compreendendo 

um mundo que exige diferentes 

conhecimentos e habilidades. 
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É buscando novas 

maneiras de ensinar por meio 

do lúdico que conseguiremos 

uma educação de qualidade 

e que realmente consiga ir 

ao encontro dos interesses 

e necessidades da criança. 

Cabe ressaltar que uma 

atitude lúdica não é somente 

a somatória de atividades; é, 

antes de tudo, uma maneira 

de ser, de estar, de pensar e de 

encarar a escola, bem como de 

relacionar-se com os alunos. É 

preciso saber entrar no mundo 

da criança, no seu sonho, no 

seu jogo e, a partir daí, jogar 

com ela. Quanto mais espaço 

lúdico proporcionarmos, mais 

alegre, espontânea, criativa, 

autônoma e afetiva ela será. 

Propomos, entretanto, 

aos educadores infantis, 

transformar o brincar em 

trabalho pedagógico para que 

experimentem, como mediadores, 

o verdadeiro significado da 

aprendizagem com desejo e prazer. 

As atividades lúdicas 

estão gravemente ameaçadas 

em nossa sociedade pelos 

interesses e ideologias 

de classes dominantes.

Portanto, cabe à 

escola e a nós, educadores, 

recuperarmos a ludicidade infantil 

de nossos alunos, ajudando-os 

a encontrar um sentido para 

suas vidas. Ao brincar, não se 

aprendem somente conteúdos 

escolares; aprende-se algo 

sobre a vida e a constante 

peleja que nela travamos. 

É preciso que o professor 

assuma o papel de artífice de 

um currículo que privilegie 

as condições facilitadoras de 

aprendizagens que a ludicidade 

contém nos seus diversos 

domínios, afetivo, social, 

perceptivo-motor e cognitivo, 

retirando-a da clandestinidade 

e da subversão, explicitando-a 

corajosamente como meta da escola.
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O presente estudo 

tem por objetivo despertar 

o interesse, a reflexão e o 

debate a respeito de práticas 

inclusivas que possibilitem a 

igualdade de aprendizagem 

para crianças portadoras de 

deficiência auditiva. Analisa os 

diversos obstáculos que existem 

na trajetória dos portadores de 

deficiência auditiva, dentro e 

fora da sala de aula, na busca 

da inserção como cidadãos na 

sociedade como, por exemplo, 

a carência de instituições de 

ensino devidamente equipadas 

e profissionais qualificados 

para receber esse educando.
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INTRODUÇÃO
Ao longo de séculos, 

o cuidado e a educação das 

crianças pequenas foram 

entendidos como tarefas de 

responsabilidade familiar, 

particularmente da mãe. Logo 

após o desmame a criança 

pequena era vista como um 

adulto em miniatura e quando 

atravessava o período da 

dependência de outros para ter 

atendidas suas necessidades 

físicas, passava a ajudar 

os adultos nas atividades 

cotidianas, em que aprendia o 

básico para a sua integração no 

meio social. Nas classes sociais 

mais privilegiadas, as crianças 

eram geralmente vistas como 

objeto divino, misterioso, cuja 

transformação em adulto se 

fazia pela direta imersão no 

ambiente doméstico. Nesses 

casos, bajulações superficiais 

eram reservadas à criança, mas 

sem considerar a existência 

de uma identidade pessoal.

No início do século XX 

era dominante a preocupação 

de encaminhar as concepções de 

vida da criança em uma sociedade 

concreta, como também os 

valores sociais produzidos no 

embate de problemas políticos 

e econômicos defendidos como 

meta para educação infantil.

Nesse período histórico, 

sob a influência de Rousseau e 

Pestalozzi, ocorre uma inovação 

das teorias pedagógicas voltadas 

para a educação infantil. A 

sistematização de atividades 

para crianças pequenas com o 

uso de materiais especialmente 

confeccionados foi realizada por 

dois médicos interessados pela 

educação: Jean-Ovide Decroly 

(1871-1932) e Maria Montessori 

(1870-1952). Cada um à sua 

maneira contribuiu para uma 

concepção na qual as crianças 

passaram a ser respeitadas e 

compreendidas como seres ativos.

O atendimento do valor 

social e do caráter educativo 

das creches e pré-escolas em 

nível de legislação representa 

um avanço incontestável, se 

considerar que anteriormente 

predominava a tendência a 

assistência, guarda e recreação. 

Esta condição a subordinação 

do atendimento em creches e 

pré-escolas à área da educação 

representa, pelo menos ao 

nível do texto constitucional, 

um grande passo na superação 

do caráter assistencialista 

predominante nos programas 

voltados para essa faixa etária. Ou 

seja, esta subordinação confere 

às creches e pré-escolas um 

inequívoco caráter educacional.

Esta etapa histórica 

é fortemente marcada pela 

transformação tecnológico-

científica e pela mudança 

ético-social, cumprindo todos 

os requisitos para tornar 

efetiva a conquista do último 

salto na educação da criança, 

legitimando-a finalmente como 

figura social, como sujeito social. 

Neste aspecto proporciona 

mudança de condições 

políticas, econômicas e sociais 

necessárias para a concretização 

dos direitos das crianças.

Esse estudo visa 
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estimular o debate a respeito 

das responsabilidades das 

instituições de ensino e seus 

profissionais na formação 

dos educandos portadores 

de deficiência auditiva e faz 

uma análise sobre quais são 

os obstáculos encontrados 

por esses alunos durante 

essa trajetória como, por 

exemplo, a capacitação dos 

profissionais e estrutura 

das instituições de ensino.

INCLUSÃO: UMA HISTÓRIA EM BUSCA DA 
EDUCAÇÃO

“O ser humano é um 

ser essencialmente social que, 

portanto, somente pode ser 

estudado se forem levadas 

em conta suas interações com 

outras pessoas.” (PIAGET, 1964)

Ao longo do tempo o 

homem desenvolveu, além 

da linguagem, os meios de 

representá-la. Demonstrou 

esta representação por meio 

de rabiscos, desenhos, sinais 

e letras que são encontrados 

em vários materiais (pedra, 

metal, tabuleta de argila, papiro, 

pergaminho de pele animal, 

madeira, folha de palmeira e papel).

As maneiras de expressar 

a escrita foram se modificando 

de acordo com a evolução do 

homem, chegando à forma do 

atual alfabeto, que é usado 

por quase todos os povos.

A importância de 

comentarmos a escrita é que 

ela é ligada à audição, visto 

que quem ouve bem e fala 

bem pode escrever bem, ou 

seja, quem se expressa bem 

se comunica com facilidade.

Ao nos comunicarmos 

transmitimos a ideia de 

quem fala para quem ouve e 

utilizamos códigos comuns. Na 

comunicação oral, depois que a 

ideia é construída mentalmente, 

uma informação sonora será 

transmitida e recebida pelo 

sistema auditivo de quem a ouve 

e então a mensagem chega ao 

cérebro e nele será interpretada.

Para que a comunicação 

seja satisfatória é necessário 

que o sistema auditivo, o 

sistema nervoso e os órgãos 

da fala (lábios, língua, palato, 

maxilar, mandíbula, bochechas 

e dentes) estejam funcionando 

e com bom equilíbrio.

Para se adquirir esse 

código de comunicação também 

é preciso um desenvolvimento 

intelectual normal e as 

condições do ambiente devem 

ser adequadas. Geralmente 

é o ambiente que indica a 

qualidade e a quantidade dos 

modelos linguísticos que geram o 

desenvolvimento da linguagem.

O choro é uma 

manifestação. No início da vida, 

o bebê se comunica utilizando 

o choro, que é o meio para se 

expressar quando sente dor, 

frio, calor, fome, sede e muitas 

outras sensações. Utiliza-se 

deste som especialmente 

para se comunicar com a mãe.
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Analisando o tom e a 

intensidade a mãe aprenderá 

a diferenciar os tipos de choro 

do bebê, mantendo um diálogo 

que formará a base de todo o 

relacionamento entre ambos. 

Quando a criança aprende a 

emitir sons e a formar palavras, 

o choro vai sendo substituído. 

A audição e a linguagem estão 

relacionadas e constituem 

a maneira como o homem 

mantém contato com o meio.

A audição é o sentido 

principal para aquisição da 

linguagem, originando aí 

os mecanismos da fala. O 

desenvolvimento da linguagem 

na criança envolve: o perfeito 

funcionamento do sistema 

nervoso, fatores psicológicos 

e sociais, condições orgânicas 

individuais, fatores hereditários, 

influencias ambientais.

Esses fatores poderão 

interferir de forma positiva 

ou negativa na maneira 

do indivíduo expressar-se.

A linguagem nos possibilita 

conviver com as pessoas e 

trocar informações que nos 

orientam na vida e também nos 

diferencia de outros animais.

SER DIFERENTE ME EXCLUI DA 
SOCIEDADE?

Educação integrada 

e reabilitação comunitária 

representam abordagens 

complementares àqueles com 

necessidades especiais. Ambas 

se baseiam nos princípios 

de inclusão, integração e 

participação e representam 

abordagens bem testadas e 

financeiramente efetivas para 

a promoção de igualdade 

de acesso para aqueles com 

necessidades educacionais 

especiais, como parte de 

uma estratégia nacional que 

objetive o alcance de educação 

para todos. Os países são 

convidados a considerar as 

seguintes ações concernentes 

à política e organização de 

seus sistemas educacionais.

A legislação deveria 

reconhecer o princípio de 

igualdade de oportunidades 

para as crianças, jovens e 

adultos com deficiências na 

educação primária, secundária 

e terciária, sempre que possível 

em ambientes integrados.

Medidas legislativas 

paralelas e complementares 

deveriam ser adotadas nos 

campos da saúde, bem-estar 

social, treinamento vocacional 

e trabalho a fim de promover 

apoio e gerar total eficácia 

à legislação educacional.

Políticas educacionais em 

todos os níveis, do nacional ao 

local, deveriam estipular que a 

criança portadora de deficiência 

deveria frequentar a escola 

de sua vizinhança, ou seja, a 

escola que seria frequentada 

caso a criança não portasse 

nenhuma deficiência. Exceções 

a esta regra deveriam ser 

consideradas individualmente, 
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caso por caso, em casos em 

que a educação e instituição 

especial sejam requeridas.

A prática de 

desmarginalização de crianças 

portadoras de deficiências 

deveria ser parte integrante de 

planos nacionais que objetivem 

atingir a educação para todos.

Mesmo naqueles casos 

excepcionais em que crianças 

sejam colocadas em escolas 

especiais, a educação dela 

não precisa ser inteiramente 

segregada. A frequência em 

regime não integral nas escolas 

regulares deveria ser encorajada.

Provisões necessárias 

deveriam também ser feitas para 

assegurar a inclusão de jovens 

e adultos com necessidades 

especiais em educação secundária 

e superior, bem como em 

programas de treinamento. 

Atenção especial deveria 

ser dada à garantia da igualdade 

de acesso e oportunidade 

para meninas e mulheres 

portadoras de deficiência.

Atenção especial deveria 

ser prestada às necessidades 

das crianças e jovens com 

deficiências múltiplas ou 

severas. Eles possuem os 

mesmos direitos que outros 

na comunidade, podem obter 

máxima independência na 

vida adulta e deveriam ser 

educados nesse sentido ao 

máximo de seus potenciais.

Políticas educacionais 

deveriam levar em total 

consideração as diferenças 

e situações individuais. A 

importância da linguagem de 

sinais como meio de comunicação 

entre os surdos, por exemplo, 

deveria ser reconhecida e 

provisão deveria ser feita 

com a finalidade de garantir 

que todas as pessoas surdas 

tenham acesso à educação em 

sua língua nacional de sinais.

Devido às necessidades 

particulares de comunicação 

dos surdos e das pessoas 

surdas cegas, a educação delas 

pode ser mais adequadamente 

provida em escolas especiais 

ou classes especiais e unidades 

em escolas regulares.

A reabilitação comunitária 

deveria ser desenvolvida como 

parte de uma estratégia global 

de apoio a uma educação 

financeiramente efetiva e 

treinamento para pessoas com 

necessidades educacionais 

especiais. A reabilitação 

comunitária deveria ser vista 

como uma abordagem específica 

dentro do desenvolvimento 

da comunidade, objetivando 

a reabilitação, equalização de 

oportunidades e integração 

social de todas as pessoas 

portadoras de deficiência. 

Deveriam ser implementados, 

por meio de esforços combinados 

entre as pessoas portadoras 

de deficiências, sua família 

e comunidade, os serviços 

apropriados de educação, 

saúde, bem-estar e vocacional.

Os arranjos políticos e de 

financiamento deveriam encorajar 

e facilitar o desenvolvimento de 

escolas inclusivas. Barreiras que 

impeçam o fluxo de movimento 

da escola especial para a regular 
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deveriam ser removidas e 

uma estrutura administrativa 

comum deveria ser organizada.

O progresso em 

direção à inclusão deveria ser 

cuidadosamente monitorado, 

com o cruzamento de estatísticas 

capazes de revelar o número 

de estudantes portadores de 

deficiência que se beneficiam 

dos recursos, know-how e 

equipamentos direcionados à 

educação especial, bem como 

o número de estudantes com 

necessidades educacionais 

especiais matriculados 

nas escolas regulares.

A coordenação entre 

autoridades educacionais e 

as responsáveis pela saúde, 

trabalho e assistência social 

deveriam ser fortalecidos 

em todos os níveis a fim 

de promover convergência 

e complementaridade. O 

planejamento e a coordenação 

também deveriam levar 

em conta o papel real e o 

potencial que agencias semi-

públicas e organizações não 

governamentais podem ter. 

Um esforço especial necessita 

ser feito para se obter apoio 

comunitário à provisão de 

serviços educacionais especiais.

As autoridades especiais 

têm a responsabilidade de 

monitorar financiamento 

externo à educação especial e, 

trabalhando em cooperação com 

seus parceiros internacionais, 

assegurar que tal financiamento 

corresponda às prioridades 

nacionais e políticas que objetivem 

atingir a educação para todos.

A VIDA SOCIAL DO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA

A vida social das 

pessoas surdas e de audição 

difícil é a mesma que dos 

indivíduos de audição normal. 

As pessoas surdas em média são 

proprietárias de sua moradia 

e participam da vida social 

de uma comunidade. Elas se 

sentem melhores e encontram 

uma enorme satisfação com 

os que compartilham dos 

mesmos problemas e interesses.

Os surdos organizaram 

vários clubes sociais, criaram 

a Irmandade Nacional dos 

Surdos, a Associação Nacional 

dos Surdos, com sede em Silver 

Spring, Maryland. Desde 1967, 

existe o Teatro Nacional dos 

Surdos, no qual os atores se 

comunicam no palco utilizando 

linguagem de sinais e mímicas.

A compreensão social 

e as perspectivas ocupacionais 

dos surdos estão melhorando. 

As perspectivas são boas, os 

tratamentos médicos e as 

correções cirúrgicas dos deficientes 

auditivos estão evoluindo.

Existem algumas 

situações que são peculiares 

às crianças portadoras de 

deficiência auditiva, além 

dos problemas familiares da 

criança portadora de deficiência 

em geral. Se a criança tiver 
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alguma audição residual 

(e a maioria tem), todas as 

tentativas devem ser feitas com 

o objetivo de se aproveitar isso.

Uma criança com 

deficiência auditiva precisa do 

mesmo tipo de oportunidade de 

aprendizagem e compreensão 

da fala que as crianças comuns, 

mas necessita de um número 

maior de oportunidades. Algumas 

sugestões são válidas para os 

pais de crianças com prejuízo 

auditivo grave, como por exemplo:

Falar com seu filho 

constantemente, proporcionando à 

criança uma atmosfera rica em fala;

Não usar sinais com ela 

e quando a criança empregar o 

sinal, fornecer a palavra adequada;

Desestimular o 

uso de lápis e papel ou de 

sinais no lugar da fala oral.

O mais importante de 

tudo para se obter o sucesso de 

ensinar uma criança surda a falar 

é a atitude dos pais diante dela.

Por mais que não se 

faça uma divisão clara entre 

os surdos e os indivíduos de 

audição difícil, muitos dos 

problemas de sua educação 

são diferentes. A principal 

diferença na educação desses 

dois grupos está em aprender 

a falar e a compreender a fala.

A criança surda deve 

aprender a compreender a fala 

exclusivamente por meio da 

visão e aprender a falar por meio 

de sentidos visual, cutâneo e 

sinestésico. No Brasil, a maioria 

dos portadores de deficiência 

auditiva que tem acesso à escola 

e ao atendimento especializado 

tem sido tratada por médicos 

que visam à comunicação 

oral. Se por um lado muitas 

crianças apresentam bons 

resultados com este método, 

outras, devido à perda auditiva 

profunda ou às dificuldades 

próprias, não conseguem 

o mesmo aproveitamento.

De acordo com Martins, 

as barreiras enfrentadas 

são inúmeras por causa de 

atitudes preconceituosas que 

permeiam as práticas sociais, 

difíceis de serem modificadas. 

E a legislação por si só não 

garante as mudanças. As escolas 

carecem de investimentos, 

precisam ser equipadas para 

atender os alunos portadores 

de deficiências e os professores 

precisam ser preparados. 

Poucos são os professores 

que passaram por cursos 

na área de ensino especial.

A simples transferência 

do aluno portador de deficiência 

para a sala de aula comum 

garantirá a convivência com os 

colegas. Para o sucesso acadêmico, 

por qualquer meio que seja, 

são necessárias mudanças 

estruturais, pedagógicas, 

até que o professor não se 

sinta responsável por falhas.
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UMA INCLUSÃO COM EXCLUSÃO PELA 
SOCIEDADE

A educação inclusiva 

traz a diversidade presente na 

sociedade para a sala de aula, 

garante o direito dos portadores 

de deficiência à formação escolar 

e ensina as crianças a respeitar 

e valorizar as diferenças.

A inclusão de pessoas 

com algum tipo de deficiência 

no sistema regular de ensino, 

do nível fundamental à 

universidade, continua sendo 

uma luta no Brasil, mesmo 

com a Constituição de 1988 

garantindo a todos, irrestritamente, 

acesso à educação. O mais 

comum, nesses casos, ainda 

é a matrícula nas chamadas 

“escolas especiais” ou nas classes 

especiais, salas especificas 

para portadores de deficiência 

dentro das escolas regulares.

O problema é que a 

legislação e as portarias do MEC 

(Ministério da Educação) não 

são muito claras ao tratar da 

inclusão desta população no 

sistema de ensino, favorecendo 

com isso interpretações dúbias. 

Nesse jogo de palavras ambíguas 

quem saem prejudicadas são 

as crianças portadoras de 

deficiência, obrigadas a viver 

numa espécie de gueto que 

as impede de frequentar o 

ambiente plural de uma escola 

regular, o que as ajudaria 

a desenvolver melhor suas 

potencialidades. O resultado 

dessa descriminação acaba quase 

sempre em abandono dos estudos.

As teorias éticas nascem 

e desenvolvem-se em diferentes 

sociedades como resposta aos 

problemas resultantes das 

relações entre os homens. 

Os contextos históricos são 

elementos muito importantes 

para se perceber as condições 

que estiveram na origem de 

certas problemáticas morais que 

ainda hoje permanecem atuais.

A ética estuda as 

normas do comportamento 

humano, em que o homem 

tende a realizar, na pratica, 

certos atos identificados como 

bem ou mal. A conduta moral 

da humanidade, a partir da 

ação particular do homem 

reflete sobre a vida de outros 

indivíduos, que vai da aprovação 

ou reprovação de ações externas.

A formação do ser 

humano ético sempre foi 

entendida como o papel da 

sala de aula. E hoje a ética 

na matéria educacional está 

sendo objeto de reflexões. 

Fervilha de forma intensa nas 

instancias políticas e familiares 

e torna-se um paradigma de 

referências. Enfim, este fervilhar 

sobre ética e ao mesmo tempo 

educação, contudo, parece 

não ter nada novo a se dizer.

O estudo da ética é 

sempre inseparável da discussão 

sobre a vida justa. E a vida justa 

como categoria só pode ser 

aprendida quando pensamos a 

realidade social: a vida com os 

outros; a interação coletiva; etc.



526 OUTUBRO | 2017

A educação é uma 

forma de socialização das 

novas gerações e conserva os 

valores dominantes como a 

moral naquela sociedade. Mas 

é também uma possibilidade e 

um impulso à transformação, 

caso esteja interessada 

no desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos. 

Toda educação é uma ação 

interativa, se faz não somente 

pela informação e transmissão 

de conhecimentos, mas também 

pela comunicação entre seres 

humanos. Existe outro ser 

com o qual relacionar-se, por 

isso, a ética está implicada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sucesso do processo 

de aprendizagem dos alunos 

portadores de deficiência 

auditiva depende de um 

trabalho em conjunto que 

envolve as instituições de 

ensino, seus profissionais e 

as famílias dos educandos.

Na perspectiva exposta 

nesse trabalho, constatou-se que 

o ambiente e os profissionais 

das instituições de ensino 

precisam de preparo para 

receberem os alunos portadores 

deficiência auditiva. O próprio 

espaço físico da instituição de 

ensino com seu mobiliário, 

equipamentos e materiais, as 

tarefas e instruções propostas 

e, particularmente, a maneira 

de relacionar-se com a criança: 

a observação e a reflexão, 

os questionamentos e as 

respostas, o apoio, o incentivo.

Em suma, o estudo 

reflete sobre o fato de que 

somente com uma educação 

inclusiva podemos formar uma 

sociedade verdadeiramente 

inclusiva e justa para todos.
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Por intermédio desse 

artigo buscamos ressaltar a 

importância das atividades 

lúdicas durante o processo 

de alfabetização, sabemos o 

quanto as brincadeiras são 

importantes e ajudam no 

desenvolvimento das crianças, 

por isso a importância de trazê-la 

para dentro da alfabetização e 

letramento. Ao fazer uso de jogos 

e brincadeiras em sala de aula 

contribui-se para formação de 

atitudes sociais como respeito 

mútuo, cooperação, relação 

social e interação, auxiliando na 

construção do conhecimento. 

Sabemos que a criança é 

caracterizada especialmente pela 

sua criatividade, pelo fascínio 

das descobertas, das atividades 

e situações diferentes, enfim, 

possui extremo interesse pelo 

novo, pelo palpável e por tudo 

o que é no concreto. Assim o 

processo de aprendizagem 

na alfabetização e letramento 

torna-se prazeroso, fácil e 

dinâmico.
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O LETRAMENTO POR MEIO DAS 
BRINCADEIRAS
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INTRODUÇÃO
O lúdico hoje tem um 

papel importantíssimo na 

alfabetização, pois por meio 

dele é possível contornar um 

grande problema encontrado 

no processo de aprendizagem, 

que é o desinteresse que 

pode ser adquirido pelo 

aluno ao se deparar com o 

conteúdo didático tradicional. 

 O Objetivo principal 

é apresentar os benefícios que 

os professores e seus alunos 

terão quando souber a real 

proposta lúdica no Processo 

Ensino aprendizagem, desta 

forma, deparamo-nos com dois 

objetivos específicos sendo 

que, o primeiro é identificar 

as principais dificuldades dos 

professores quanto a pratica 

de uma aula lúdica, procurando 

de modo facilitador uma 

forma harmoniosa e produtiva 

de se administrar a aula. O 

segundo permitir que por 

meio de pesquisa com alunos 

questionar essa forma de 

aprendizagem e sua importância.

Pretendemos identificar 

as principais dificuldades dos 

professores quanto a brincadeira 

dentro da alfabetização e 

letramento e como os alunos 

estão desenvolvendo esse 

aspecto tendo como auxilio 

algo tão importante em suas 

vidas que é o brincar. Procurar 

de modo facilitador uma forma 

harmoniosa e produtiva de se 

administrar aulas, levando em 

consideração o brincar como meio 

facilitador para a alfabetização. 

A escolha do tema 

deve-se ao fato de querer 

demonstrar à importância 

de se trabalhar com o lúdico 

em sala de aula e na escola, 

auxiliando o educador a 

resgatar o interesse, o prazer, 

o entusiasmo pelo ato de 

aprender por meio do lúdico. 

Seria equivocado dizer que o 

lúdico na aprendizagem por 

si só irá sanar os problemas 

de aprendizagem, emocionais 

e de mau comportamento na 

educação. Porém, a intenção 

é mostrar que é um meio 

de auxiliar a aprendizagem, 

servindo como subsidio 

importante para se transmitir 

os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais.

O espaço escolar pode 

se transformar em um espaço 

agradável e prazeroso de 

aprender, e o lúdico permitirá 

o educador alcançar sucesso 

em sala de aula, tronando-se 

um importante instrumento 

facilitador no ensino-aprendizagem. 

Ainda a quem se pergunte: O 

lúdico é capaz de transformar 

as aulas repetitivas, cansativas, 

monótonas em aulas significativas? 

Como o lúdico influência na 

aprendizagem das crianças 

na alfabetização? Quais os 

benefícios de se trabalhar com 

as atividades lúdicas na escola? 

Os jogos e as brincadeiras são 

privilégios da educação infantil? 

Todas as disciplinas podem 

trabalhar com o lúdico, com 

brincadeiras e jogos? Ou são 

atividades restritas a Educação 

Física ou a Artes? Infelizmente 

a quem ainda considere que o 

lúdico como um passatempo, 

como perda de tempo. Este 

tema permite que vislumbre o 

lúdico na aprendizagem muito 
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além de um mero passatempo 

e mais ainda, permitirá que 

vejamos os seus benefícios. 

Deixando de lado o pensamento 

que as atividades lúdicas 

sejam próprias das séries 

iniciais e que se restringem 

as aulas de Educação Física. 

Perceberemos que o lúdico 

pode ser trabalhado em todas 

as disciplinas que compõem o 

currículo escolar e em todas as 

series e nos vários conteúdos 

programáticos e transversais.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO 
DE ENSINO - APRENDIZAGEM

O lúdico é considerado 

um dos elementos fundamentais 

para que o processo de ensino-

aprendizagem possa superar 

os indesejáveis métodos da 

descoberta, do conteúdo 

pronto, acabado e repetitivo, 

que tornam a educação tão 

maçante, sem vida e sem alegria. 

O jogo supõe relação social. Por 

isso, a participação em jogos 

contribui para a formação de 

atitudes sociais, respeito mútuo, 

solidariedade, cooperação, 

obediência às regras, senso 

de responsabilidade, iniciativa 

pessoal e grupal. Por isso, 

devem ser utilizados no dia-

a-dia da sala de aula, dentro 

de um objetivo. O importante 

é que seja proposto de forma 

que a criança possa tomar 

decisões, agir de maneira 

transformadora. Os jogos 

devem ser usados para fazer 

que a criança reflita, ordene, 

desorganize, destrua e reconstrua 

o mundo a sua maneira.

Tanto o jogo quanto 

a brincadeira podem ser 

trabalhados em um universo 

maior. Podemos ver que 

a busca do saber torna-se 

importante e prazerosa quando 

a criança aprende brincando. É 

possível, mediante aos jogos e 

brincadeiras, formar indivíduos 

com autonomia, motivados para 

muitos interesses e capazes 

de aprender rapidamente.

LEITURA E ESCRITA NO ESPAÇO LÚDICO 
ESCOLAR

Atualmente, tem-se 

falado muito sobre a importância 

dos jogos e brinquedos para 

estimular o processo de aquisição 

do conhecimento na criança.

O papel do professor 

é de suma importância, pois 

é ele quem cria os espaços, 

disponibiliza materiais, participa 

das brincadeiras, ou seja, faz 

a mediação da construção 

do conhecimento e, para 

isso, precisa estar preparado. 

Dessa forma, o lúdico criará 

possibilidades de interagir 

com os alunos, de modo a 

contribuir no avanço da leitura 

e, mais especificamente, da 

escrita. O perfil do alunado 

confirmará a necessidade de 

um trabalho com atividades 

diferenciadas no que concerne 

à escrita desses alunos, pois a 

dificuldade só será superada 
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quando se diminuírem as tensões 

e os bloqueios com relação 

ao ato da escrita, o que pode 

ser conseguidas mediante as 

atividades lúdicas propostas. Já 

a escola, entra como o principal 

canal de aprendizagem desses 

sujeitos para proporcionar o 

conhecimento mais especifico 

das letras em questão: seu 

traçado, som, correspondência 

com a fala e em que palavras 

podemos encontra-las.

Será na utilização 

do lúdico que as crianças 

promoverão a construção do 

conhecimento indo além de 

momentos para que brinquem 

e gostem, mas também, na 

construção de uma aprendizagem 

significativa mais prazerosa.

Os jogos e as brincadeiras 

propiciam às crianças um 

aprendizado contínuo, a interação 

com o lúdico proporciona um 

aprendizado prazeroso dando 

mais estimulo as crianças, com 

essas práticas o professor 

enriquece seu trabalho didático. 

Tais práticas vão qualificar 

suas aulas possibilitando um 

melhor rendimento escolar. 

Para Ramos (2003) as atividades 

didáticas relacionadas com 

jogos proporcionou aos alunos 

uma melhor compreensão das 

atividades propostas, levando 

os mesmo ao interesse e 

desenvolvimento cognitivo e 

assim possibilitou a interação 

entre professor/ aluno e aluno/ 

aluno. PIAGET (1994:25) vê no 

jogo como “um processo de 

ajuda ao desenvolvimento 

da criança; acompanha-a, 

sendo, ao mesmo tempo, 

uma atividade consequente 

de seu próprio crescimento”.

As atividades lúdicas 

proporcionam às crianças o 

desenvolvimento motor, o da 

linguagem, da percepção, da 

representação, da memória, 

do equilíbrio afetivo, da 

apropriação de signos sociais e 

das transformações significativas 

da consciência infantil.

Portanto, a presença do 

lúdico no desenvolvimento da 

criança é de suma importância 

para o seu aprendizado. De 

forma significativa, torna as 

aulas mais dinâmicas e atrativas, 

possibilitando à criança o 

desenvolvimento no processo 

de ensino e de aprendizado 

preparando-a para a alfabetização.

A criança, colocada 

diante de situações lúdicas, 

apreende a estrutura lógica da 

brincadeira, o que lhe possibilita 

a oportunidade de estabelecer 

planos de ação para atingir 

determinados objetivos, executar 

ações segundo esses planos e 

avaliar sua habilidade e eficácia 

no decorrer dessas situações.

Se o lúdico está sendo 

tão discutido por psicólogos e 

pensadores não seria este o 

momento de a escola parar para 

refl etir sobre a sua importância 

(jogos e brincadeiras) para o 

desenvolvimento integral da criança? 

Compreender a ludicidade 

como característica marcante 

na vida da criança, entender 

e explorar a contribuição 

da brincadeira para seu 

desenvolvimento cognitivo-

afetivo-social torna-se requisito 

prioritário para toda e qualquer 

escola que prime pela valorização 

da criança. Ela busca, com a 

incorporação da brincadeira 

aos conteúdos curriculares, 

a dinamização do processo 

construtivo do conhecimento, 

fazendo do ato de educar um 
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compromisso consciente.

Estudar as relações 

entre as atividades lúdicas, o 

desenvolvimento humano e a 

construção do conhecimento 

é tarefa complexa, pois traz 

em si, a questão básica de 

como reunir, na mesma 

situação, brincar e o educar.

Portanto, partindo dessa 

premissa, admite-se a existência 

de dois aspectos cruciais no 

emprego de atividades lúdicas, 

como mediadoras na construção 

do conhecimento. Em primeiro 

lugar, a brincadeira ocasional, 

sem uma organização prévia e 

distante de um planejamento 

cuidadoso e programado 

toma-se ineficaz, uma vez que 

não capacita a criança sobre o 

significado do conhecimento 

a ser adquirido; em segundo 

lugar, uma grande quantidade 

de brincadeiras reunidas 

em qualquer planejamento 

somente terá validade efetiva, 

quando rigorosamente 

selecionadas e subordinadas à 

aprendizagem que o educador 

tem em mente como meta.

No mundo lúdico, a 

criança encontra equilíbrio entre 

o real e o imaginário, alimenta 

sua vida interior, descobre o 

mundo e toma-se operativa. 

Por meio das brincadeiras, a 

criança seleciona e apropria-

se de elementos da cultura 

adulta, incorporando-os ao 

seu universo infantil. Brincar, 

para ela, é meio de expressão, 

é forma de integrar-se ao 

ambiente que a cerca. Nas 

atividades lúdicas, a criança 

assimila valores, adquire 

comportamentos e desenvolve 

diferentes áreas de conhecimento.

Nesse sentido, a luta 

pela garantia do espaço da 

brincadeira, nas escolas de 

Educação Infantil, torna-se 

também a luta pela garantia de 

uma possibilidade de educação 

criadora, voluntária e consciente.

Dessa forma, torna-

se relevante salientar que, 

quanto mais rica for a vivência 

da criança, mais substanciais 

serão seus jogos. O poder 

do jogo, de criar situações 

imaginárias, permite à criança 

ir além do real, o que colabora 

com o seu desenvolvimento. 

No jogo simbólico, a criança 

é mais do que é na realidade, 

há o aproveitamento de todo 

o seu potencial. Nele, a criança 

toma iniciativa, executa, avalia. 

O poder simbólico do jogo do-

faz-de-conta abre um espaço 

para a apreensão de significados 

de seu contexto e oferece 

alternativas para novas conquistas 

no seu mundo imaginário

De acordo com Vygotsky 

(1991), por meio do brinquedo, 

a criança aprende a atuar numa 

esfera cognitiva que depende 

de motivações internas. Nessa 

fase (idade pré-escolar), ocorre 

uma diferenciação entre 

os campos de significado 

e da visão. O pensamento, 

antes era determinado pelos 

objetos do exterior, passa 

a ser regido pelas ideais.

Portanto, a partir dessas 

colocações, constata-se que, por 

meio das atividades lúdicas, a 

criança tem a oportunidade de 

vivenciar “virtualmente” situações 

de soluções de problemas que 

a aproximem daquelas que o 

homem enfrenta na realidade.

A imitação, pela brincadeira, 

a busca da compreensão de 

regras, a tentativa de aproximação 

das ações adultas vividas na 
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brincadeira estão de acordo 

com pressupostos teóricos 

construtivistas que asseguram 

ser necessária a promoção de 

situações de ensino que permitam 

colocar a criança diante de 

atividades que lhe possibilitem 

a utilização de conhecimentos 

prévios para a construção 

de outros mais elaborados.

O comportamento 

das crianças pequenas é 

constantemente determinado 

pelas características das 

situações concretas em que 

elas se encontram, porém numa 

situação imaginária como a da 

brincadeira de “faz-de-conta” 

ao contrário, na qual a criança 

é levada a agir num mundo 

imaginário, em que a situação 

é definida pelo significado 

especificado pela brincadeira 

e não pelos elementos reais, 

concretamente presentes.

É importante salientar 

que, além de ser uma situação 

imaginária, a brincadeira é 

uma atividade também regida 

por regras, já que não é todo 

comportamento que é aceitável no 

âmbito de uma dada brincadeira.

São, precisamente, as 

regras da brincadeira que fazem 

com que a criança se comporte 

de forma mais avançada do 

que aquela habitual para 

sua idade, pois para brincar 

conforme as regras tem que 

se esforçar para exibir um 

comportamento semelhante ao 

que quer ou pretende imitar.

A Educação Infantil estará 

desempenhando seu papel 

em relação à alfabetização se 

oferecer aos seus alunos um 

contexto de letramento, rico em 

atos significativos e funcionais 

de leitura e de escrita, em que as 

histórias, as dramatizações, as 

brincadeiras, a ludicidade sejam 

as estratégias condutoras para a 

construção deste conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro deste contexto 

de valorização e reconhecimento 

do lúdico como “veiculo” de 

crescimento infantil, que 

possibilita a autoafirmação da 

criança como um ser histórico e 

social que procurei desenvolver 

a ideia deste tema. De acordo 

com os dados obtidos a partir 

dos renomados teóricos 

podemos constatar que o lúdico 

exerce um papel importante 

na aprendizagem das crianças.

 Como o 

professor vive em busca por 

uma metodologia melhor e 

mais adequada, entra nesse 

contexto a ludicidade, que pode 

contribuir de forma significativa 

para o desenvolvimento do 

ser humano, facilitando no 

processo de socialização, de 

comunicação, de expressão, na 

construção do pensamento, além 

de auxiliar na aprendizagem.

 O lúdico não 

representa uma fórmula mágica 

que irá sanar os problemas de 

aprendizagem, emocionais e 

de mau comportamento na 

educação, mas representa um 

meio de auxiliar a aprendizagem. 

Desta forma, entendemos 

que o lúdico não é um mero 

passatempo e que brincar é 

coisa séria! Mais do que um 

direito da criança, o brincar 

é essencial para sua vida. Sob 

essa perspectiva, a atividade 
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traz inúmeros benefícios, 

porque solicita a inteligência, 

possibilita uma maior e melhor 

compreensão do mundo, 

favorece a simulação de 

situações, antecipa soluções 

de problemas, sensibiliza, alivia 

tensões, estimula o imaginário 

e, consequentemente, a 

criatividade. Permite, também, 

o desenvolvimento do 

autoconhecimento, elevando 

a autoestima, propiciando o 

desenvolvimento físico-motor, 

bem como do raciocínio e da 

inteligência, sensibilizando, 

socializando e ensinando a 

respeitar as regras. Enfim, o 

brincar diverte, traz alegria e faz 

sonhar. Podemos concluir que 

com o lúdico a criança tem a 

oportunidade de organizar seu 

mundo seguindo seus próprios 

passos e utilizando melhor seus 

recursos. Ao utilizar o lúdico 

como instrumento facilitador 

no ensino- aprendizagem, 

percebemos que esta é 

uma proposta criativa e 

recreativa de caráter físico 

ou mental, que permitirá ao 

educando criar, imaginar, 

fazer de conta, funcionar como 

laboratório de aprendizagem.
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Este artigo apresenta 

a abordagem dos gêneros 

orais no ensino da Língua 

Portuguesa, que tem, muitas 

vezes, valorizado apenas o 

estudo dos gêneros da escrita, 

impregnados da norma padrão. 

Uma das principais razões para 

que o ensino da língua oral 

seja esporádico e acidental é 

o despreparo, tanto teórico 

quanto prático, do professor 

adicionado ao fato dos livros 

didáticos, principal apoio dos 

professores, serem deficitários 

neste quesito e considerarem 

a interação na sala de aula 

como atividades de uso da 

língua oral. A real mudança 

no foco de ensino aconteceu 

na última década do século 

passado, quando o texto, 

oral ou escrito, começou a 

ser tratado com base na sua 

função comunicativa passando 

a importar o contexto de 

comunicação: a finalidade do 

produtor, a adequação ao lugar 

de circulação e ao portador, 

além do destinatário a quem o 

discurso é dirigido, ou seja, o de 

gênero textual. Os gêneros orais 

por necessitarem de um controle 

mais consciente e voluntário 

do próprio comportamento 

para dominá-los, implicam em 

modos de gestão mediados 

pelos indivíduos participantes, 

pois exigem antecipação e 

necessitam de preparação. Por 

isso, cabe à escola oferecer 

oportunidades de aprendizagem 

que possibilitem aos alunos 

atuar em esferas mais formais 

do discurso. Outra questão 

que este trabalho pretende 

levantar é a da importância de 

se construir modelos didáticos 

de referência para o ensino 

de práticas de linguagem oral, 

considerando a inexistência 

de materiais deste tipo.
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INTRODUÇÃO
O tema gêneros 

orais e seus instrumentos 

de trabalho foi escolhido por 

percebermos que o domínio 

dos gêneros orais é forma de 

controle das relações sociais 

e pode se constituir em fator 

de inclusão social se vier a se 

tornar conteúdo básico de 

ensino escolar. Temos como 

problema para o estudo a falta 

de instrumentos de trabalho 

com esta temática, logo se 

faz necessário rever a forma 

como os gêneros orais são, ou 

não, abordados nos materiais 

ou situações didáticas (livros, 

cadernos de apoio, projetos 

interdisciplinares, etc.)

Justificamos este estudo, 

pois é possível destacar que 

o apelo para que educadores 

utilizem novos meios de 

comunicação e suportes 

diferenciados para a formação 

escolar dos alunos é uma 

constante no atual discurso 

pedagógico, como o objetivo 

de se formarem indivíduos 

que atuem como sujeitos 

críticos e ativos na sociedade.

Muitas vezes, observa-

se o uso de vários recursos 

audiovisuais para entreter o 

aluno, tão bombardeado pelas 

mídias, mas sem destacar ou 

promover uma discussão mais 

ampla dos meios de comunicação 

(suas linguagens e intenções). 

A escola atual necessita 

vincular-se à realidade, para 

mostrar sua verdadeira função.

Neste sentido, temos 

como objetivo geral discutir 

o que vem sendo estudado 

acerca do assunto de modo 

que possa auxiliar o ensino 

dos gêneros orais. Como 

objetivos específicos buscamos 

apresentar possibilidades de 

trabalho reais para o professor, 

embasados em teorias que 

abordam a ficcionalização e a 

criação de modelos didáticos. 

Os diversos meios de 

comunicação tornam-se fonte 

constante de informações, 

porém a escola não pode ser 

um local de transmissão de 

conhecimento, mas sim um 

espaço no qual o aluno seja 

levado a observar claramente 

o que se encontra por trás 

“das linhas”, o que está oculto 

numa primeira leitura acrítica. 

A escola precisa adquirir 

o caráter de formação do 

indivíduo, pois apenas assim 

poderá contribuir para que ele 

construa seu conhecimento.

O papel principal das 

instituições escolares seria o de 

apresentar ao aluno a norma 

padrão existente, mas também 

as suas variações, para que 

todos pudessem identificar as 

situações nas quais se utiliza 

uma em detrimento da outra. 

O aluno precisa saber que 

não existem certo ou errado, 

apenas diversos contextos de 

uso, que definirão se aquela 

linguagem é ou não adequada. 

Este aluno como indivíduo 

inserido na sociedade deve 

conseguir refletir não só 

sobre o uso da língua, mas 

sobre todas as questões que 

afetam a relação entre os seres 

humanos de maneira geral.

O ensino da Língua 

Portuguesa tem, muitas vezes, 

valorizado apenas o estudo dos 
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gêneros da escrita, impregnados 

da norma padrão. Devemos 

observar que, para ensinar a 

língua em uso, a escola deve 

tomá-la como objeto de análise 

e reflexão para que o estudante, 

consciente dos recursos que 

emprega para ler, escutar, 

escrever e falar, possa mobilizar 

estes conhecimentos e agir 

crítica e eficientemente na 

compreensão e produção de textos.

A oralidade, tão 

presente na formação da cultura 

brasileira, tem sido deixada 

de lado na atualidade, já que 

a escrita se supervalorizou 

em detrimento da oralidade, 

pois a escrita foi investida 

de poder e acabou por se 

converter em modelo de língua. 

É possível afirmar 

que, em certa medida, as 

práticas de linguagem oral 

em sala de aula ainda são 

insuficientes para que o aluno 

adquira autonomia e domine a 

comunicação oral formal, pois 

apesar da língua falada estar 

bem presente em sala de aula, é 

notório que ela não é ensinada 

sistematicamente, sendo 

abordada apenas em atividades 

diversas, descontextualizadas 

e, na maioria das vezes, pouco 

controladas pelo professor.

Uma das principais razões 

para que o ensino da língua 

oral seja esporádico e acidental 

é o despreparo, tanto teórico 

quanto prático, do professor 

adicionado ao fato dos livros 

didáticos, principal apoio dos 

professores, considerarem a 

interação na sala de aula como 

atividades de uso da língua oral.

Para ilustrar este 

aspecto, basta observar que 

a maioria dos livros didáticos 

classifica como oralidade as 

sugestões para que os alunos 

respondam oralmente às questões 

propostas, quando, na verdade, 

é de oralização de respostas 

previamente escritas, confusão 

teórica que é constantemente 

detectada nestas obras.

Logo, pode-se realmente 

afirmar que o professor, 

certamente, ao participar da 

escolha trienal do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) 

perceberá que o campo do ensino 

do oral é repleto de lacunas. 

Se fossem aplicados 

os critérios colocados como 

aceitáveis para a escolha dos 

livros didáticos a serem adotados 

nas escolas públicas, subsidiados 

pelo Governo Federal, seria 

correto afirmar que nenhuma 

coleção entraria na categoria de 

“recomendado com distinção” 

por, simplesmente, não terem 

modelos autênticos dos gêneros 

orais, possíveis nos diversos 

suportes (DVDs, CDs, etc).

RAZÕES PARA O TRABALHO COM 
GÊNEROS

A espécie humana 

é de natureza social. A vida 

em sociedade pressupõe 

interação e esta acontece por 

meio da linguagem verbal, 

oral ou escrita. Entretanto, 

o ser humano interage, 

predominantemente, por meio 

da comunicação oral, fazendo 

uso dos gêneros orais primários. 

A comunicação oral 

como conteúdo escolar 
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historicamente tem sido 

negligenciada, por um lado, 

pelas pesquisas nessa área 

serem relativamente recentes 

e, por outro, porque quando o 

educando adentra a escola já traz 

consigo conhecimento linguístico 

suficiente para compreender 

e ser compreendido. Assim, a 

escola, acreditando que o oral 

não precisa ser aprimorado, 

tem focado suas práticas de 

ensino na leitura e na escrita.

Afinal, segundo Marcuschi 

(2008), a escrita adquiriu mais 

prestígio, em detrimento 

da oralidade, num contexto 

formal e institucional da escola, 

enquanto a fala passa a ser vista 

como aquisição natural do ser 

humano que vive em sociedade.

Apesar de o ensino de 

língua materna ter deixado a 

linguagem oral de lado, estudos 

linguísticos têm influenciado 

mudanças e nas últimas décadas, 

no Brasil, esta prática apresenta 

transformações ainda que tímidas. 

Esta mudança no ensino 

de língua materna no Brasil foi 

influenciada pelas pesquisas 

do filósofo russo Mikhail 

Mikhailóvitch Bakhtin (1895 

- 1975), que desembarcaram 

no Brasil na década de 1980, 

logo após a morte do filósofo.

O conceito de “gênero 

do discurso”, introduzido por 

Bakhtin (1992), permite tratar 

o texto com foco em seu 

funcionamento, porque os 

gêneros são formas mais ou 

menos estáveis de organização 

dos textos que se caracterizam 

pelo conteúdo temático, estilo 

e construção composicional. 

Estas formas relativamente 

estáveis de enunciados 

estão disponíveis na cultura, 

circulam e são produzidas 

em “esferas discursivas”.

As esferas do discurso, 

ou discursivas, são domínios de 

produção do discurso, possibilitam 

o surgimento de um conjunto 

de gêneros específicos das 

áreas de atividades humanas. 

Dentre estas áreas da atuação 

humana podemos destacar a 

Literária, a Jornalística, a Escolar, 

a Publicitária, a Doméstica, 

a Científica, como sendo as 

de esferas discursivas mais 

facilmente reconhecíveis como 

tais, nas quais a linguagem 

verbal se apresenta na forma 

de gêneros orais ou escritos.

Ainda segundo 

Bakhtin (1992), o gênero é o 

instrumento que possibilita a 

comunicação humana e seu uso 

como ferramenta de ensino 

se deve ao fato de aproximar 

a língua ensinada na sala de 

aula da utilizada no dia a dia, 

em situações corriqueiras ou 

formais. Em nosso cotidiano, 

em conversas e bate-papos, 

nos utilizamos de gêneros 

do discurso que não são 

aprendidos na escola e por serem 

constituídos em situações de 

comunicação instantâneas são 

denominados gêneros primários.

Devido ao contexto 

de uso da língua, o texto oral, 

ou escrito, pode necessitar 

de elaboração prévia. Isso 

acontece em momentos em que 

a comunicação é mais formal, 

situações mais complexas de 

produção de enunciados. É o 

caso de textos escritos para 

publicação e textos orais como 

palestras, debates, entrevistas, 

programas de rádio, seminários 

e apresentações teatrais, que 

se baseiam, em geral, em 

roteiros escritos. Os gêneros 
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constituídos nestas situações 

foram denominados por Bakhtin 

(1992) como secundários e são 

eles que precisam ser ensinados 

pela escola para que os alunos 

possam dominá-los como 

instrumentos de comunicação 

e de exercício da cidadania.

LÍNGUA COMO FATOR DE INCLUSÃO 
SOCIAL

Todos os professores 

de Língua Portuguesa devem 

saber reconhecer os fenômenos 

linguísticos que coexistem 

entre os alunos de suas turmas, 

para isso torna-se necessário 

reconhecer as experiências e 

vivências linguísticas destes 

alunos para, em conjunto, 

construir uma educação na 

língua materna que considere 

os conhecimentos prévios 

dos alunos, seu grande saber 

linguístico. Desta forma, seria 

possível ampliar incessantemente o 

repertório verbal e a competência 

comunicativa aplicados nas 

diversas relações sociais, 

para que então não sejam 

“vítimas” de uma sociedade 

que marginaliza quem não 

domina na norma padrão.

Este preconceito 

possui raízes históricas, já 

que segundo Bagno (2006), 

os primeiros gramáticos 

consideravam que somente os 

cidadãos do sexo masculino, 

membros da elite urbana, 

letrada e aristocrática falavam 

bem a língua. Com isso, todas 

as demais variedades regionais 

e sociais foram consideradas 

feias, corrompidas, defeituosas, 

pobres etc. (BAGNO, 2006, p. 57)

Além disso, Bagno 

(2006) ainda destaca que o 

grande abismo entre língua 

falada e língua escrita se deu 

também com estes primeiros 

gramáticos, que consideravam 

a língua falada como caótica, 

sem regras, sem lógica e 

que apenas a língua escrita 

literária seria merecedora de 

estudo, análise e que somente 

esta serviria como base para 

modelizar o bom uso da língua. 

Esta ideia rígida de separação 

entre a escrita e a fala não é 

aceita pelos estudos linguísticos 

contemporâneos, porém 

mantem-se viva no senso comum.

Seguindo esta ideologia, 

qualquer uso que seja diferente 

do modelo idealizado passa 

a ser tratado pela escola, 

ambiente modelizador, como 

erro. Qualquer escolha que 

esteja distante da linguagem 

literária consagrada, qualquer 

pronúncia, uso de vocabulário 

ou sintaxe que revelem a 

origem social desprestigiada 

do falante, afinal, tudo que não 

esteja de acordo com o uso 

das elites letradas urbanas, 

com acesso à educação formal, 

passa a ser visto como um 

problema que precisa ser 

resolvido pelos professores 

de Língua Portuguesa, pois 

muitos mantêm no papel de 

guardiões destas normas.

Os PCNs (1995) dizem 

que a escola deve capacitar o 

aluno para adequar seu discurso 

à situação comunicativa, as 

práticas de ensino de produção 

oral (produção informal de 
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enunciados de comunicação 

oral) e oralização (leitura 

de textos em voz alta) são 

insuficientes, principalmente 

por não tomarem como 

objetos de ensino documentos 

autênticos que demonstrem 

efetivamente os gêneros orais 

em sua real utilização cotidiana.

Teóricos, como Schneuwly 

e Dolz (2004), chamam a atenção 

para o fato de que os gêneros 

orais como conteúdos escolares 

são tratados de forma pouco 

mediada, o que faz com que 

os alunos avancem pouco no 

domínio de conteúdos do oral 

como narrar, relatar, argumentar, 

transmitir conhecimentos e 

regular comportamentos sociais 

de uso da linguagem oral. 

A falta de avanço no 

domínio dos conteúdos do 

oral acontece, muitas vezes, 

pelos professores acreditarem 

que as atividades de produção 

oral — durante os momentos 

em que a linguagem é utilizada 

espontaneamente pelos 

alunos na busca de respostas 

para suas dúvidas, nas rodas 

de leitura e de curiosidade 

ou durante a oralização de 

textos (leitura em voz alta) — 

são formas de desenvolver a 

produção de linguagem oral. 

FINALIDADE E POSSÍVEL METODOLOGIA 
DE ENSINO DOS GÊNEROS ORAIS

Partindo do princípio 

de que a criança adentra a 

escola trazendo consigo um 

repertório de gêneros orais, 

seria importante a discussão 

sobre o que precisa ser 

trabalhado para capacitar os 

alunos a fim de participarem 

com segurança e competência 

nas diferentes situações 

formais de comunicação oral.

Na verdade, o repertório 

trazido pela criança, nos 

primeiros anos escolares, é a 

dos gêneros primários (BAKTHIN, 

1992) os que se desenvolvem 

em situações cotidianas de 

comunicação verbal, informais, 

produções mais simples e mais 

próximas da palavra falada. 

Repertório discursivo básico 

sobre o qual se reelaboram os 

gêneros secundários, objetos 

de ensino da escola, são mais 

elaborados que os primeiros 

e aparecem em esferas 

sociais públicas, que exigem 

produções mais complexas e 

muitas vezes apoiada na escrita. 

Se a convivência social 

ofereceu à criança os gêneros 

orais primários, a escola deverá 

fornecer os gêneros orais 

secundários, “gêneros orais 

formais”, os que são requeridos 

em situações mais elaboradas 

como num seminário, num 

debate, numa entrevista, num 

programa de rádio e outras 

situações em que o sujeito 

precisa demonstrar domínio para 

garantir comunicação eficiente 

na esfera de atuação do gênero 

oral do qual está fazendo uso. 

A imensa maioria dos 

materiais didáticos propostos 

não apresentam alternativas 

para que sejam desenvolvidas 

estas habilidades. Segundo Tânia 

Guedes Magalhães, em sua tese 

de doutorado “Concepções 
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de Oralidade: A teoria nos 

PCNs e PNLD e a prática nos 

livros didáticos”, 79,1% das 

atividades dos livros didáticos 

baseados no Guia PNLD/2005 

abarcam exercícios, reflexões, 

considerações que envolvam 

a língua falada, mas não estão 

aliadas ao que os PCNs (1995) 

recomendam, o que conduz 

o professor a acreditar que 

está desenvolvendo um bom 

trabalho com a linguagem 

oral, quando na verdade 

está apenas desenvolvendo 

a comunicação espontânea, 

própria dos gêneros primários.

Ensinar os gêneros 

orais formais na escola é 

oferecer ferramentas para 

comunicação eficiente dos 

educandos em situações sociais 

reais de uso da linguagem.

Vale lembrar que, 

para Schneuwly (2004), o 

desenvolvimento dos gêneros 

secundários não substituem, 

nem anulam, a existência dos 

gêneros primários e sim se 

apóiam neles transformando-os 

profundamente, o que ocasiona 

aprimoramento significativo da 

linguagem verbal do sujeito, 

objetivo primário da escola. 

A prioridade dada 

ao ensino de gêneros orais 

formais não decorre somente 

de razões pedagógicas, mas 

também psicológicas e didáticas 

(Schneuwly et al. 1997). Os 

alunos geralmente dominam 

bem as formas cotidianas de 

produção oral. Elas funcionam 

como reação imediata à palavra 

de outros interlocutores e 

o papel da escola é levar os 

alunos a ultrapassar as formas 

de produção cotidianas para 

confrontar com outras formas 

mais institucionais, mediadas, 

reguladas por restrições 

exteriores aos sujeitos envolvidos 

e ao ato comunicativo.

Por necessitar de um controle 

mais consciente e voluntário do 

próprio comportamento para 

dominá-las, implicam modos 

de gestão mediados pelos 

indivíduos participantes. Exigem 

antecipação e necessitam de 

preparação. Por isso, cabe à 

escola oferecer oportunidades de 

aprendizagem que possibilitem 

aos alunos atuar em esferas 

mais formais do discurso.

Segundo os autores, 

o ensino dos gêneros orais 

na escola tem o objetivo de 

levar o aluno a ser capaz de: 

produzir enunciados orais 

adequados; se fazer entender; 

ser capaz de se exprimir; querer 

manifestar-se de forma clara. 

Estes objetivos têm como 

finalidade habilitar os alunos 

para o domínio e o conhecimento 

da língua materna nas mais 

diversas situações, inclusive 

as escolares, desenvolvendo 

junto aos alunos uma relação 

consciente e voluntária do seu 

próprio comportamento com 

relação à linguagem – por meio 

da oferta de ferramentas eficazes 

para o aperfeiçoamento de sua 

capacidade de escrever e falar 

- construindo com eles uma 

representação da atividade da 

palavra em situações complexas 

como produto de um trabalho. 

Entretanto, para chegar a esses 

objetivos, o professor deve, 

inicialmente, aproveitar as 

oportunidades que surgem 

para dar a palavra para o aluno 

e para estimulá-lo a fazer uso 

dela, criando um ambiente de 

ensino baseado no respeito, 

porém tendo como princípio 
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possibilitar a participação e a 

ampliação de conhecimentos 

linguísticos de todos. 

Conforme explana 

Schneuwly (2004), para se 

construir uma sequência didática 

de ensino de gêneros orais, faz-

se necessário utilizar-se de um 

corpus de textos orais (gravados 

ou transcritos) dos gêneros 

que se pretende trabalhar 

e que evidenciem aspectos 

importantes deste gênero.

O processo de escuta 

é essencial para preparar o 

aluno para utilizar a linguagem 

oral no planejamento de 

apresentações públicas (entrevistas, 

seminários), envolvendo as 

regras de convívio social. É 

imprescindível que o professor 

trabalhe com atividades que 

proporcionem a ampliação do 

conjunto de conhecimentos 

discursivos, semânticos e 

gramaticais envolvidos na 

construção dos sentidos. Um 

bom corpus de análise permite 

enfatizar elementos não verbais 

como gestos, expressões 

faciais e postura corporal, 

que estão sempre presentes 

na comunicação face a face. 

Trabalhar com a 

escuta em situações reais de 

interlocução, simultaneamente 

ao processo de produção, ou 

gravadas, cria a possibilidade 

de análise da relação oral-

escrito, uma vez que se pode 

transcrever os dados, voltar 

quando não compreendeu, 

dar ênfase a trechos, etc.

Todavia, o foco desta 

sequência didática não pode 

ser apenas o de análise de um 

exemplo, logo deve considerar 

também a produção oral, que 

pode ser desenvolvida por 

meio de atividades em que os 

alunos são orientados tanto 

para a preparação prévia e 

elaboração de suportes (cartazes, 

esquemas, encenação), quanto 

para o uso em situações reais de 

interlocução como entrevistas, 

debates, exposições, teatro, etc.

Todo este processo 

deve ser permeado pela 

reflexão sobre a língua, que 

se baseia na análise mais 

profunda com relação às 

características do gênero. Esta 

sistematização é essencial para 

que o aluno compreenda os 

gêneros, suas peculiaridades 

e seus possíveis usos e possa 

utilizar-se autonomamente 

estas estruturas quando 

necessário em seu cotidiano.

Qualquer iniciativa de 

transpor a língua oral para uma 

situação didática necessita 

levar em conta a complexidade 

dos gêneros orais, isso se se 

pretende preservar sua essência 

e suas condições reais de uso. 

Um dos dificultadores é que 

a língua oral exige suportes e 

meios dinâmicos, de preferência 

aqueles que registram e fazem 

circular sons, imagens e textos 

escritos: gravadores, vídeos, 

multimídias, redes etc. Nesse 

sentido, podemos considerá-la 

entre os temas privilegiados 

das novas tecnologias.

Entretanto, não basta 

possuir apenas o repertório e 

exigir que os alunos reproduzam 

o que aqueles modelos sugerem. 

É primordial que se construam 

modelos didáticos de referência 

para o ensino de linguagem 

com a finalidade de fazer o 

professor passar da sensibilização 

da necessidade de ensino à 

produção autônoma de outras 

sequências didáticas, posição 

defendida por Pietro (1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os modelos didáticos 

de referência devem levar em 

conta as dimensões textuais do 

gênero e práticas autênticas, 

por isso para cada gênero deve 

haver um modelo didático 

de referência. Nos modelos 

didáticos o conteúdo do texto 

não pode ser dissociado do 

contexto de produção, nem 

falsificado, sendo baseado 

em textos orais - que possam 

servir de modelo, por esboçar a 

definição de um gênero - delimitar 

condições básicas, apresentar 

as dimensões essenciais e 

ilustrá-las por meio de exemplos.

Segundo Pietro (1997), 

os modelos didáticos devem 

apresentar sequências didáticas 

em que haja: momentos 

de comunicação e de 

exercitação / reflexão / análise.

Os momentos de 

comunicação devem criar 

condições de produção 

significativas para os alunos, 

que possam repertoriá-los para 

obterem bom desempenho 

em outras disciplinas ou para 

atividades extraescolares como 

entrevistas para a busca de 

emprego, exposições para 

um determinado público, etc.

A exercitação / reflexão 

/ análise pode ser feita por 

meio de oficinas de escuta, 

produção e pesquisa sobre 

o gênero e o conteúdo que 

tratará o oral a ser trabalhado. 

Nestas oficinas, é preciso 

orientar os alunos sobre a 

força de argumentos, propor 

que avaliem e registrem as 

intervenções e controvérsias 

dos textos que estão estudando 

para a produção posterior. 

Caso não se tenha 

um bom texto de referência, 

será necessário, para ampliar 

conhecimentos sobre o gênero 

estudado, produzir uma 

situação didática em que os 

textos são construídos somente 

para o ensino, focando itens 

determinados para os alunos com 

a finalidade de refletir sobre as 

particularidades de um gênero. 

Pode-se criar uma 

encenação de debate focando os 

procedimentos de argumentação, 

réplica e tréplica, ou produzir 

uma atividade didática de escuta, 

análise e registro sobre uma 

exposição oral, realizada por 

um professor da turma que 

os alunos consideram como 

alguém que sabe apresentar 

uma boa palestra, por exemplo. 

Os conteúdos, a 

organização do plano de 

exposição, a progressão dos 

temas, as marcações linguísticas 

do texto, as estratégias do 

orador poderão ser situados 

e justificados no conjunto do 

texto. O professor poderá 

sistematizar observações sobre 

o texto escutado e orientar 

os alunos para preparar a 

fala em situação semelhante. 

Situações de criação 

de textos para o ensino de 

gêneros do oral, como as 

descritas acima, podem ser 

classificadas como situações 

de ficcionalização (Schneuwly, 

2004) que consistem na criação 

de um contexto predefinido e 

materializado no próprio gênero. 

Nestes casos, o 

enunciador, o destinatário, 

o lugar social, as instâncias 
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físicas e sociais da produção 

e da recepção imediatas 

são “ficcionalizados” para 

aparecer, no texto produzido, 

em forma de traços que 

caracterizam o gênero estudado.

Em meio a diversos 

conteúdos dos gêneros 

orais formais, podemos 

destacar como um dos mais 

importantes a serem ensinados: 

a argumentação, que tem seu 

lugar amplo e definido por ser 

necessária na escola, na vida 

familiar, social e profissional. 

O ensino da argumentação 

possibilita a compreensão das 

posições dos envolvidos, a 

defesa de pontos de vista, a 

contra-argumentação de forma 

sensata, planejada e até mesmo 

antecipando e antevendo 

os próximos argumentos de 

seu opositor em meio a uma 

discussão, seja ela corriqueira 

ou em defesa de seus direitos, 

enquanto ser social que é.

Segundo Schneuwly (et 

al, 2004), numa perspectiva de 

um procedimento sistemático 

de intervenções ao longo 

do ensino fundamental é 

necessário definir claramente 

as características do oral a 

ser ensinado, tornando-o 

objeto de ensino delimitado e 

definido, o que conferirá ao oral 

legitimidade e pertinência em 

relação aos saberes de referência, 

às expectativas sociais e as 

potencialidades dos alunos. 

A constituição do oral 

como objeto legítimo de ensino 

exige um esclarecimento das 

práticas de linguagem orais 

que serão exploradas na escola 

e uma caracterização das 

especificidades linguísticas e dos 

saberes práticos nelas implicados. 

Seria importante 

instaurar nas salas de aula 

procedimentos do ensino de 

texto oral comparável ao do 

texto escrito. Não partir apenas 

para a caracterização do oral 

em geral, todavia conhecer 

mais profundamente diversas 

práticas orais de linguagem e 

as relações muito variáveis que 

estas mantêm com a escrita, 

principalmente no que se refere 

à escolha de um gênero para 

um determinado uso social 

em função da finalidade, do 

destinatário e do conteúdo 

possível de ser dito por ele.
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A construção de um 

Clima Organizacional pautada 

nos conceitos de gestão 

democrática pode garantir a 

qualidade de ensino, pois parte-

se do pensamento de que a 

condução das tarefas transitaria 

de maneira fluente entre os 

profissionais que envolvem o 

trabalho educacional de uma 

Unidade Escolar, inclusive 

entre os docentes de variadas 

matérias. Pautando-se nos 

pensamentos de Idalberto 

Chiavenato e dos documentos 

legais que orientam a gestão 

escolar, procurou-se estabelecer 

referências que oferecessem de 

maneira simplificada subsídios 

para construção deste Clima 

Organizacional.  
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O CLIMA ORGANIZACIONAL E O 
ENCANTAMENTO DEMOCRÁTICO NA 
EDUCAÇÃO
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INTRODUÇÃO
Reconhecer, aplicar 

e adaptar ferramentas de 

desempenho humano da área 

administrativa é uma maneira 

eficaz de garantir a qualidade 

de ensino. Diante deste ponto 

de vista, estabeleceu-se um 

percurso que vincula a construção 

de um ambiente de trabalho, 

um clima organizacional, 

que propicie uma condução 

pedagógica pautada na gestão 

democrática, de maneira que 

a regência da equipe gestora 

receba aderência do grupo de 

trabalho que possui a função de 

articular as propostas pedagógicas 

da instituição de ensino. 

Desta maneira, há, neste 

artigo, o esforço de apresentar 

os estudos referentes à Gestão 

de Pessoas, essencialmente 

a formação de um Clima 

Organizacional, adaptando-o 

ao contexto educacional com 

a finalidade de aprimorar e 

instrumentalizar o conceito 

de gestão democrática e, 

consequentemente, garantir 

a qualidade de ensino 

prevista na constituição. 

Para atingir tais intentos, 

estabeleceu-se o método 

de pesquisa bibliográfico 

e dialético, embasando os 

pensamentos em artigos 

científicos da área, em livros 

de especialistas na área, bem 

como nas leis específicas que 

regem o ensino e os comparou.

O CLIMA ORGANIZACIONAL E O 
ENCANTAMENTO DEMOCRÁTICO NA 
EDUCAÇÃO

Os conceitos pertinentes 

ao Clima Organizacional são, 

em geral, relacionados às áreas 

administrativas, principalmente 

de empresas privadas, contudo, 

não se exclui a possibilidade 

de emprestar tais conceitos 

da área para outra realidade.

A proposta de uma 

realidade paralela à área 

administrativa das grandes 

empresas e corporações, com 

certeza não se remete à nenhuma 

obra de ficção futurista, mas sim 

do aproveitamento de discursos 

já testados e verificados em 

uma área tão abrangente e 

ao mesmo tempo concorrida 

e exigente que é o contexto 

administrativo e comercial.

O pensamento pautado 

na construção de uma Clima 

Organizacional com objetivos 

voltados à área da educação 

tem como objetivo fornecer 

subsídios para a construção 

de um contexto democrático 

que seja encantador, 

agradável e ao mesmo tempo 

responsável, principalmente 

do ponto de vista qualitativo.

Para tanto, julga-se 

necessário entender que o 

conceito de Clima Organizacional 

trata da identidade de uma 

empresa e da maneira como ela 

conduz os seus negócios, está 

relacionada, desta forma, aos 

costumes que historicamente 
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esta empresa construiu, aos 

seus ideais e missões edificados 

ao longo do tempo, elementos 

alicerçam e constroem a 

Cultura Organizacional.

Note-se que a base do 

conceito de Clima Organizacional 

tem seu alicerce pautado na 

observação da performance 

das empresas japonesas. 

A filosofia que integrava 

as empresas nipônicas de 

grande sucesso era a de que 

os trabalhadores deveriam se 

envolver o máximo possível 

com os valores da empresa, 

fato que, consequentemente, 

resultaria no sucesso econômico. 

Fatores como diminuição 

de rotatividade de empregados 

proporcionam à empresa 

uma capacidade de agregar 

qualidade ao seu produto ou 

serviço, pois, pela lógica, a 

prática profissional torna-se 

cada vez mais proficiente ao 

longo do tempo, a capacidade de 

identificar falhas em processos 

torna-se mais fácil e rápida 

para atingir uma solução. 

Não obstante, para o 

profissional há a identificação 

entre membros de equipe, 

conhecimento e reconhecimento 

profissional entre os integrantes 

da empresa, proporciona 

estabilidade do sistema social de 

forma que o comprometimento 

com todo o sistema será 

enaltecido e, por fim, o Clima 

Organizacional será construído 

e sustentado com foco no 

fortalecimento, nos objetivos 

e nas missões empresariais.

Desta maneira, 

evidencia-se o processo de 

Clima Organizacional por meio 

de um ponto de vista bastante 

conciso, mas que serve para 

ilustrar o transporte de raciocínio 

para a realidade educacional. 

Ressalta-se, porém, 

que o contexto educacional 

revela um distanciamento 

bastante grande da realidade 

empresarial. O produto e o 

serviço educacional são de 

naturezas completamente 

diferentes, assim como a 

realidade do profissional 

que lida com o “produto” da 

educação é também de um 

grande afastamento daquele 

instituído numa empresa.

O conceito de qualidade 

na educação é regido por 

parâmetros definidos em 

preceitos e ideologias que 

normalmente também se 

afastam daqueles postulados 

em uma empresa privada.

Desta forma, para que o 

transporte destes estudos seja 

eficaz no contexto educacional, 

há a necessidade de se adaptar 

algumas diretrizes para que se 

encaixe e se torne profícuo.

Neste artigo, o objetivo 

é de propiciar mecanismos 

para construção de um Clima 

Organizacional que provoque 

encantamento em seu grupo, 

que os profissionais consigam 

estabelecer uma missão 

e uma qualidade pautada 

na gestão democrática.

Eis a diferença crucial 

entre as empresas privadas 

e a realidade educacional, 

principalmente a pública. 

A primeira não possui 

necessariamente uma lei que 

defina a maneira a qual sua 

gestão será articulada, parte 

de princípios pessoais daqueles 

que a administram. A segunda 

tem definida em lei a maneira 

como devem ser gerenciadas, 

possuem uma série de pareceres 
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oficiais que as orientam e que 

definem também o conceito 

de qualidade de seu produto.

Percebe-se, portanto, que 

o uso de conceitos administrativos, 

neste caso da consciência 

acerca da construção de um 

Clima Organizacional precisa 

se vincular a esta realidade.

Quanto ao ambiente 

educacional, há uma série 

de exigências em relação à 

qualidade de ensino, metas, 

bonificações por resultado, 

sistematização de currículo, 

implementação de projetos 

pedagógicos, contudo, não 

há muita evidência acerca da 

Gestão Democrática, acerca dos 

mecanismos de gerenciamento 

que leva em conta a criticidade 

e o diálogo na tomada de 

decisão, fator que influencia 

diretamente tanto na construção 

do Clima Organizacional, 

quanto na qualidade de ensino.

Porém, não se deve 

confundir, não significa que 

nenhuma atenção é dada ao 

assunto, pelo contrário, há a 

respectiva atenção, mas entre 

a atenção e a consciência da 

importância, ou melhor, a 

sistematização deste processo 

democrático há uma distância 

considerável. De maneira 

que nos leva à necessidade 

de se estabelecer um plano 

de Gestão a fim de atingir 

metas, que por sua vez devem 

garantir a qualidade de ensino. 

Garantir a qualidade 

de ensino é uma obrigação 

prevista na Constituição de 

1988, assim como na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

(9394/96), no art. 206 da 

constituição versa-se que 

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 o 

pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas, 

e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino;

IV -  gratuidade 

do ensino público em 

estabelecimentos oficiais;

V -  valorização 

dos profissionais do ensino, 

garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira para o 

magistério público, com piso 

salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; (...)

V -  valorização dos 

profissionais da educação 

escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; (...)

VI -  gestão democrática 

do ensino público, na forma da lei;

VII -  garantia de 

padrão de qualidade.

VIII - piso salarial 

profissional nacional para 

os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos 

de lei federal. (Grifo do Autor)

Corroborada na LDB já 

no Título II que orienta acerca 

dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional que, no seu art.3, versa:

O ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios:

I –  igualdade de 

condições para o acesso 

e permanência na escola;

II –  liberdade de 
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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. (Grifo do Autor)

Embora, no trecho da 

constituição e da LDB, parte dos 

incisos regulamentem situações 

às quais a qualidade de ensino 

esteja em foco, alguns aspectos 

tratam de maneira indireta que, 

ao cumpri-los, garantir-se-á a 

qualidade de ensino, porém há 

a necessidade de se atentar, na 

constituição, ao inciso VII, e, na 

LDB, ao inciso IX em que nos 

dois casos tratam do assunto de 

maneira direta e contundente.  

Desta forma, procura-

se acrescentar a toda esta 

tentativa de desenvolvimento 

da educação mais um elemento 

que apenas alguns gestores 

percebem a necessidade e a 

possibilidade de desenvolvimento 

que é no setor de Gestão 

de Pessoas, diretamente 

relacionado com a construção 

do Clima Organizacional.

Há, neste caso, muitas 

possibilidades de se dialogar 

acerca dos motivos que levam, 

na prática, alguns gestores 

de instituições de ensino 

ignorarem os avanços e o 

conhecimentos na área de 

Gestão de Pessoas, bem como 

se esquecerem completamente 

da função do diálogo nestas 

Unidades Escolares, que são 

essenciais para garantir a 

Gestão Democrática prevista 

na constituição de 88, contudo 

a análise destes motivos 

provocaria um distanciamento 

do objetivo deste artigo, de 

forma que se obriga a olhar 

para gestão democrática com o 

foco na Gestão de Pessoas e o 

encantamento através do diálogo.

Redefinido o escopo, 

parte-se dos seguintes preceitos: 

é inquestionável que se deve 

garantir a qualidade de ensino, 

contudo se os responsáveis pela 

gestão não estabelecerem uma 

ideologia organizacional clara 

e essencialmente democrática, 

metas bem definidas e uma 

relação interpessoal profícua 

que leva em conta as opiniões 

de toda a comunidade escolar 

o resultado organizacional mais 

provável seria a discordância de 

trabalhos entre os profissionais, 

bem como a composição de um 

ensino desconexo em relação 

ao currículo e aos objetivos da 

educação na contemporaneidade, 

logo, não se poderá perceber 

avanços na qualidade de 

ensino, talvez, sequer poderá 

entender a finalidade do ensino, 

muito menos criar um Clima 

Organizacional saudável.

Responsabiliza-se, 

portanto, o gestor quanto ao 
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direcionamento das diretrizes 

que queira estabelecer 

em sua unidade, ou seja, o 

gestor, conforme se explicita 

no art.14 da LDB, defini:

(...) as normas da gestão 

democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo 

com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

 I -  participação dos 

profissionais da educação 

na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;

II -  participação das 

comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes.  

Desta forma, há a 

necessidade de estabelecer 

dentro de cada U.E. um Clima 

Organizacional e, consequentemente, 

uma Cultura Organizacional 

dialética, isto é, definir, elaborar 

ou reconhecer a maneira de se 

pensar as situações cotidianas 

pautada em conversas, isto 

é, o pensamento coletivo, às 

ideologias, os costumes dos 

profissionais nos momentos 

que tomam suas atitudes dentro 

deste universo pedagógico, bem 

como, a necessidade de pautar as 

decisões em documentos legais.

Entender e compartilhar, 

entre o grupo, a personalidade 

coletiva facilitará a tomada de 

decisões tanto no universo 

administrativo, quanto no 

pedagógico. Contudo, vale 

lembrar que personalidade 

organizacional, embora seja 

coletiva, se faz pelo conjunto 

de características individuais e 

considerar tal individualidade na 

tomada de decisão, administrativa 

ou pedagógica, é justamente 

garantir, em parte, uma 

condução gerencial democrática.

Desta forma, a equipe 

gestora, para entender esta 

personalidade coletiva, 

precisa reconhecer nos 

indivíduos, que compartilham 

o trabalho, suas capacidades 

individuais, suas competências. 

Note-se que há uma 

certa simplicidade nesta postura, 

basta exigir do outro aquilo que 

ele pode oferecer, contudo, 

para atingir tal intento, há a 

necessidade de reconhecer, 

enquanto gestor, as características 

de cada funcionário, ou seja, a 

personalidade de cada um, para 

em seguida reger os processos 

sistematizados, a fim de galgar 

a qualidade de ensino por meio 

de processos democráticos, 

bem como construir uma 

gestão encantadora e não 

desagregadora e desestimulante.

Doravante, após o 

reconhecimento da personalidade, 

o senso de identidade com o 

grupo e o comprometimento com 

as tarefas serão mais eficazes, 

mas esta conquista se estabelece 

por meio do diálogo entre os 

colaboradores, não obstante, 

o Clima Organizacional toma 

força, o grupo se desenvolve e 

atinge o sucesso no decorrer 

de seu percurso histórico até 

transformar este Clima em 

uma Cultura Organizacional.

Neste contexto, o 

Clima Organizacional se 

estabelece, fundamenta-se 

uma personalidade coletiva, 

construída por meio das relações 

individuais com objetivos 

estabelecidos pela instituição, 

construindo um padrão coletivo 

na soma destas características.

Ao estabelecer o Clima 

Organizacional conquista-se o 

comprometimento com valores, 

logo haverá o direcionamento do 

efetivo trabalho, a coerência nas 
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atitudes e no comportamento 

dos funcionários da organização, 

no caso, Unidade Escolar.

Entende-se que, para 

uma U.E. atingir sua excelência, 

a sequência lógica do Clima 

Organizacional deve galgar 

o percurso com objetivo de 

estabelecer justamente a 

coerência em cada atitude de 

seus protagonistas, com uma 

ideologia coletiva, constantemente 

reafirmada pelos seus indivíduos 

dentro desta organização.

Note-se, neste aspecto, 

que a consciência desta 

relação coerente da Cultura 

Organizacional é de suma 

importância, essencialmente 

no ambiente pedagógico, 

uma vez que tais conceitos 

conduzem a educação, o modo 

de se relacionar, os padrões 

de pensamento e a aquisição 

do conhecimento de mentes 

muito jovens, mentes estas 

que precisam de clareza, ou 

melhor, didática, não apenas 

nas relações de aprendizagem 

pertinentes aos conteúdos 

escolares, mas também na 

própria cultura organizacional.

Desta forma, uma unidade 

escolar que tenha definida estes 

preceitos, pautados na gestão 

democrática, ultrapassa as 

diretrizes educacionais e galga 

um patamar de excelência maior, 

o patamar de encantamento 

de seus colaboradores e, não 

obstante, facilita os objetivos 

relacionados à qualidade de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendendo-se o Clima 

Organizacional não só como a 

expressão dos desejos e missões 

incorporados aos objetivos de 

uma empresa, mas também como 

a rotina ideológica, de práticas 

profissionais e de conduta ética 

no relacionamento entre os 

profissionais que envolvem a 

rotina desta mesma empresa, 

pôde-se evidenciar que sua 

construção, dentro dos padrões 

de gestão democrática, oferece 

uma diretriz para a aquisição 

da qualidade de ensino.

Gerir com pensamento 

democrático numa unidade 

escolar é, portanto, reconhecer 

as personalidades e lhes 

dar voz, construir, por meio 

destas vozes, uma identidade 

coletiva e proporcionar um 

trabalho que além da qualidade 

proporciona o encantamento 

na rotina de trabalho que, 

outrora extenuante, agora 

apreciativa e desafiadora.

Portanto, imersos 

em um Clima Organizacional 

historicamente desenhado, 

o hábito dialógico integra-se 

naturalmente e os objetivos 

educacionais de uma determinada 

unidade ganham a força 

uníssona, consequentemente 

com uma facilidade maior de se 

concluírem ou se aprimorarem.
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Este artigo tem como 

objetivo analisar a importância 

do brincar de faz-de-conta 

para o desenvolvimento 

global de crianças na faixa 

etária de Educação Infantil e 

apontar possíveis intervenções 

pedagógicas adequadas para 

auxiliar o progresso das crianças 

por meio da brincadeira. Com 

este estudo, torna-se claro que 

quando brinca, a criança lida 

com questões que ainda não 

foram assimiladas, supera os 

aspectos figurativos dos objetos 

com os quais se relaciona, 

repete e reformula aquilo que 

viveu, convive com regras e usa 

a imaginação. Enfim, o brincar 

contribui para o desenvolvimento 

infantil nos múltiplos aspectos: 

afetivo, cognitivo, motor, social 

e simbólico e indica de que 

modo as aprendizagens estão 

progredindo. O professor de 

Educação Infantil, por sua 

vez, poderá contribuir com o 

desenvolvimento de seus alunos 

por meio deste brincar. Para 

isso, ele precisará valorizar o 

tempo destinado ao brincar, 

observar as brincadeiras de 

seus alunos, participar das 

brincadeiras quando necessário, 

conversar com eles e oferecer-

lhes material diversificado.
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INTRODUÇÃO
Os seis primeiros anos de 

vida é um período fundamental 

para o crescimento físico, 

psicológico, mental, intelectual e 

social da criança que a influenciará 

no curso de toda a sua vida. 

 Observar crianças, 

os seus comportamentos e as 

suas brincadeiras é algo que me 

fascina. Foi observando crianças 

em idade pré-escolar, tanto 

em ambiente escolar quanto 

em momentos destinados 

ao lazer, que comecei a me 

interessar pelas brincadeiras 

de faz-de-conta. Pude perceber 

que crianças de diferentes 

contextos por livre escolha 

brincam de desempenhar 

papéis do mundo adulto 

em situações imaginárias.

A importância do brincar 

no desenvolvimento infantil é 

descrita por diversas correntes 

de diferentes abordagens 

teóricas em psicologia e na 

área educacional. Neste artigo, 

interessa-me a relação da 

brincadeira de faz-de-conta, 

entendida como a representação 

de papéis que ocorre em uma 

situação imaginária, com a 

incorporação de elementos sociais 

adquiridos na e pela interação 

social, com o desenvolvimento 

global de crianças em idade 

pré-escolar. (Ambra, 2005).

Quando brinca, a 

criança lida com questões que 

ainda não foram assimiladas, 

supera os aspectos figurativos 

dos objetos com os quais se 

relaciona, repete e reformula 

aquilo que viveu, convive com 

regras e usa a imaginação. 

Enfim, o brincar contribui para 

o desenvolvimento infantil. 

Desta forma, se a fantasia não 

está presente nas brincadeiras 

de uma criança, é fundamental 

averiguar se não há algum 

problema acontecendo 

com ela. (Diogo, 1996).

A literatura a respeito 

da brincadeira de faz-de-

conta é extensa e variada. A 

popularidade deste tema se 

deve a vários fatores, entre eles 

o fato desta brincadeira atrair 

muito a atenção das próprias 

crianças, que dedicam grande 

parte do seu tempo a brincar de 

imaginar situações e histórias 

cada vez mais complexas.

O professor pode 

contribuir com desenvolvimento 

infantil por meio deste brincar. 

Para isso, primeiramente, ele 

precisa reconhecer a importância 

do brincar e abrir espaço para 

que a brincadeira penetre em 

sua sala de aula além de se 

preocupar com a qualidade 

e a diversidade do material 

que oferecerá aos alunos. 

No primeiro capítulo fiz 

uma breve retomada histórica 

a respeito do brincar e da 

concepção de infância e defini o 

que é o brincar de faz-de-conta.

No segundo capítulo 

apontei as intervenções 

educativas apropriadas para 

que o professor de Educação 

Infantil possa auxiliar o 

progresso de seus alunos por 

meio da brincadeira. Afinal, 

partindo-se de uma perspectiva 

interacionista no qual o meio é 

uma das facetas que contribui 

para o desenvolvimento infantil, 

um material rico que estimule 

a brincadeira e um professor 
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que saiba interagir com seus 

alunos são fatores essenciais 

para que a criança avance 

cognitivamente e emocionalmente 

por meio de brincadeiras.

 Com o levantamento 

bibliográfico notei que o brincar 

de faz-de-conta é de fato uma 

das modalidades básicas do 

brincar e a sua prática se 

intensifica na idade pré-escolar. 

Já que esta brincadeira se faz 

tão presente no cotidiano 

infantil e se dá de forma 

espontânea pretendo com 

este artigo apontar quais os 

benefícios desta prática para o 

desenvolvimento global da criança.

O BRINCAR
Antes de definir o que 

é o brincar de faz-de-conta 

farei uma breve retomada 

histórica a respeito do brincar 

e da concepção de infância.

A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E O BRINCAR 
AO LONGO DA HISTÓRIA

Para podermos entender 

a ideia de infância que há 

atualmente em nossa sociedade 

e a importância do brincar 

se faz necessário recorrer a 

um breve histórico que nos 

mostre as mudanças de visões 

a respeito da criança, pois a 

concepção de hoje foi construída 

historicamente pela humanidade.

A concepção de infância 

é cultural, de modo que ela 

varia de acordo com o contexto 

e a época, estando permeada 

de significações ideológicas 

que determinam o seu papel 

na sociedade em que vive.

 De acordo com 

Carneiro (2004) até por volta 

do século XII a criança era 

socialmente desvalorizada. 

Em razão ao alto índice de 

mortalidade infantil os adultos 

não se apegavam tanto às 

crianças pois suas expectativas 

de vida eram baixas, precisando 

fazer várias crianças para 

sobrar algumas delas. Não 

havia preocupação em se 

confeccionar retratos das 

crianças e acreditavam que 

a sua alma era mortal, sendo 

incapaz de depois de morta 

voltar na forma de espírito 

para importunar os adultos.

  Entretanto, apesar 

da criança ser desvalorizada, 

desde a Antiguidade havia 

objetos destinados à sua 

distração, os brinquedos e 

para se inserir na sociedade, 

segundo Carneiro (2003), ela 

participava da vida dos adultos, 

processo esse que se dava 

por meio de brincadeiras. 

Platão e Aristóteles, dois 

grandes mestres da Antiguidade, 

viam nas brincadeiras uma 

forma da criança se preparar 

para a vida adulta, sugerindo 

que os brinquedos deveriam 

ser utilizados na educação 

das crianças pequenas.

  Na arte, conforme 

aponta Ariés (1981), foi somente 

após o século XIII que surgiram 

as primeiras representações de 
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crianças. As crianças pintadas 

representavam figuras religiosas 

e tinham a aparência de um 

adulto, só que em tamanho 

reduzido, o que ilustra bem a 

ideia de criança que vigorava na 

época, a do adulto em miniatura. 

 No século XIV a 

criança passa a ser representada 

em meio aos adultos, no seio da 

família em atividades cotidianas 

e ligada aos brinquedos. E foi 

no século XVII que a criança 

passou a aparecer sozinha 

na pintura, pois os pais 

começaram a desejar retratos 

de seus filhos ainda pequenos. 

Este costume se mantém 

até hoje, só que ao invés da 

pintura utilizamos a fotografia.

 Com a onda de 

preocupação com a higiene 

e saúde vivenciada no século 

XVIII houve uma queda na 

mortalidade infantil. Neste 

mesmo século o revolucionário 

francês Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) trouxe enormes 

contribuições para a valorização 

da infância. Ele via a criança 

não mais como um adulto 

em miniatura, considerando 

a infância como uma época 

especial de cada ser humano, 

sendo esta etapa fundamental 

para o seu desenvolvimento. 

Com a influência de suas 

ideias, foram criados na França 

brinquedos educativos com 

intuito de auxiliar crianças 

deficientes. Posteriormente, 

estes estudos da importância do 

brincar para a criança deficiente 

foram utilizados também como 

estratégias para o ensino 

das crianças ditas normais.

 No século XIX 

outros educadores passaram 

a se preocupar com a criança. 

Entre eles se destacam Friedrich 

Froebel (1782-1852), Maria 

Montessori (1870-1909) e 

Ovide Decroly (1871-1932). 

Estes pedagogos elaboraram 

pesquisas a respeito da criança 

pequena, compreendendo-a 

como um ser ativo que deve ser 

respeitado, dando à educação 

um papel de grande contribuição 

ao desenvolvimento infantil. 

Eles sugeriram uma educação 

sensorial, baseada na utilização 

de jogos e materiais didáticos.   

 Entretanto, apesar 

do esforço destes grandes 

educadores, foi só no século 

XX que os movimentos para 

a valorização da infância 

começaram a crescer em 

diversos países. Neste século a 

Psicologia Genética passa por 

grandes avanços, produzindo 

pesquisas e teorias que 

discutem a importância do 

brincar para a construção 

das representações infantis. 

Dentro deste movimento, 

destacam-se os trabalhos de 

Jean Piaget (1896-1980) e de 

Lev Semenovich Vygotsky (1896-

1934), os quais serão analisados 

com maior profundidade 

nos capítulos subsequentes.  

 Ao longo deste 

século foram promulgadas 

duas declarações sobre os 

Direitos da Criança, a primeira 

em Genebra, 1924 e a segunda 

aprovada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) 

em 1959, tendo por base a 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. 

Assim, apesar da existência 

do documento de 1948, em 

razão às condições especiais 

da criança foi promulgada 

uma outra declaração para 

protegê-la, condensada em 
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dez princípios elaborados 

tendo em vista este fim.

 No Princípio 7→ da 

declaração da ONU é enfatizada 

a importância do brincar para 

a criança: “A criança terá ampla 

oportunidade para brincar e 

divertir-se, visando os propósitos 

mesmos da sua educação; a 

sociedade e as autoridades 

públicas empenhar-se-ão em 

promover o gozo deste direito”.

 No Brasil, a infância 

só começou a ser valorizada 

em 1930. Foi nesta época 

em virtude ao movimento 

de expansão industrial que 

a mulher passou a integrar o 

mercado de trabalho, surgindo 

a necessidade de assistência à 

criança pequena. Infelizmente 

as instituições criadas para 

atender as crianças em idade 

pré-escolar tinham um caráter 

meramente assistencialista, 

não se preocupando com 

aspectos educacionais.

 Na segunda metade 

do século XX foram promulgados 

documentos que trouxeram 

alguns avanços em relação a 

este assunto. A Constituição 

de 1988 propôs que o Estado 

e a família deveriam assegurar 

os direitos das crianças. E 

o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990 

apontou a importância de 

garantir o acesso de todas as 

crianças à educação. Porém, 

apesar do avanço teórico, 

ainda falta um caminho a ser 

percorrido para que estes 

documentos possam sair do papel.

 A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996 considera a Educação 

Infantil como parte integrante 

da Educação Básica, deixando 

para trás a visão puramente 

assistencialista das instituições 

destinadas ao atendimento de 

crianças pequenas para adotar 

uma visão mais educativa.

 O Referencial 

Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI) de 

1998, criado com o intuito 

de aumentar o padrão de 

qualidade das instituições de 

Educação Infantil brasileiras 

servindo como guia de reflexão 

e discussão de profissionais 

da área a respeito de seu 

trabalho com as crianças na 

faixa etária de zero a seis 

anos, traz um grande avanço 

na concepção de criança:

A criança, como todo 

ser humano é um sujeito social 

e histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está 

inserida em uma sociedade, 

com uma determinada cultura, 

em um determinado momento 

histórico. É profundamente 

marcada pelo meio social 

em que se desenvolve, mas 

também o marca. A criança 

tem na família, biológica ou 

não, um ponto de referência 

fundamental, apesar da 

multiplicidade de interações 

sociais que estabelece com 

outras instituições sociais. 

As crianças possuem uma 

natureza singular, que as 

caracteriza como seres que 

sentem e pensam o mundo de 

um jeito muito próprio (p.21).

E o educar, dentro desse 

referencial se refere a propiciar 

à criança situações de cuidado, 

brincadeiras e aprendizagens 

que possam contribuir para o 

seu desenvolvimento. Assim, 

o documento atribui um 

destaque à atividade lúdica.

Hoje, portanto, a infância 
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é vista como um momento 

propício para o desenvolvimento 

da pessoa e a criança é um 

ser histórico,  pensante, 

singular, com características 

peculiares, mas que necessita 

da intervenção do adulto para 

que o seu desenvolvimento 

ocorra de forma integral, afinal, 

partindo de uma perspectiva 

sócio cultural, conforme aponta 

Wajskop (1997), a criança 

desenvolve-se pela experiência 

social, nas interações que 

estabelece com a experiência 

sócio histórica dos adultos e 

do mundo por eles criado.

E o brincar, dentro desta 

perspectiva, contribui para 

o desenvolvimento infantil, 

estando (ou pelo menos deveria 

estar) presente em nossas 

escolas de Educação Infantil, 

pois é brincando que a criança 

se relaciona com o mundo.

O FAZ-DE-CONTA
O brincar de faz-

de-conta, de acordo com 

Diogo (1996) é uma atividade 

eminentemente humana, pois 

tem como pré-requisito a 

capacidade de simbolização, 

capacidade está só presente 

no homem. Dentro da espécie 

humana, esta capacidade é 

universal, com variações tanto 

individuais quanto culturais na 

frequência e complexidade.

Há uma grande variação 

na terminologia usada para 

denominar essa atividade infantil: 

faz-de-conta, fantasia, brinquedo 

ou jogo dramático, simbólico, 

imaginativo, protagonizado, 

representativo, de papéis, 

de ficção, de simulação etc. 

Spodek & Saracho 

(1998) enxergam a brincadeira 

de faz-de-conta como uma 

tendência universal entre 

crianças de três e sete anos, em 

que elas criam um micromundo 

de papéis e relações sociais. 

Para Wajskop (1997) 

a brincadeira de faz-de-conta 

é a atividade do brincar por 

excelência. A unidade básica 

desta brincadeira é o papel 

que é assumido pelas crianças 

possibilitando o desenvolvimento 

de regras e da imaginação 

por meio de gestos e ações 

significativas. Outros tipos 

de brincadeiras, como as 

tradicionais, os jogos de regras 

e os de construção seriam 

consideradas especificações 

da brincadeira de faz-de-conta.

Para os Referenciais 

Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (RCNEI) 

de 1998, as brincadeiras 

podem ser agrupadas em três 

modalidades básicas. Além da 

brincadeira de faz-de-conta ser 

uma delas, ela é considerada 

como atividade fundamental 

da qual se originam todas as 

outras, que seriam a brincadeira 

com materiais de construção 

e a brincadeira com regras.

Assim, a brincadeira 

de faz-de-conta é aquela em 

que há a representação de 

papéis por parte da criança, 

que ocorre em uma situação 

imaginativa na qual ela se 

comporta como se fosse outra 

pessoa. Nesta brincadeira, 

muitas vezes, a criança não se 

relaciona com os objetos reais 

e concretos, dando a eles um 
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outro significado. Por exemplo, 

uma boneca pode representar 

um bebê, uma vassoura pode 

ser um cavalo ou um pedaço 

de mangueira pode ser uma 

bomba de gasolina. É importante 

ressaltar também que na situação 

imaginativa a criança incorpora 

elementos sociais adquiridos 

na e pela interação social. 

O PAPEL DO PROFESSOR
De acordo com o 

levantamento bibliográfico 

apresentado, pudemos perceber 

a relevância do brincar em 

geral e do brincar de faz-

de-conta em particular para 

o desenvolvimento infantil. 

Diante desta realidade, qual 

deve ser então a postura do 

professor perante o brincar?

Apesar da grande importância 

que os pesquisadores dão ao 

brincar no desenvolvimento 

das crianças, nem todos os 

professores de Educação 

Infantil levam-no a “sério” e 

em muitas vezes a atividade é 

encarada como uma supérflua 

distração de crianças, como um 

momento de intervalo, como 

uma possibilidade de desgaste 

de energia e não como uma 

situação que contribui para 

o desenvolvimento infantil, 

havendo uma distinção entre 

as atividades que envolvem 

o brincar e as de sala de 

aula ditas “pedagógicas”.

 Cerisara (2002) 

aponta a atitude de professores 

de Educação Infantil, mais 

precisamente de creches 

públicas, em dispor pouca ou 

nenhuma atenção à brincadeira 

de faz-de-conta, considerando-a 

menos importante do que as 

atividades dirigidas pelos adultos. 

Isto ocorre, segunda a 

autora, não apenas pelo motivo 

dos professores confundirem 

atitude intelectual com ausência 

de ludicidade, mas também 

porque a grande maioria 

dos cursos de formação de 

professores que irão trabalhar 

com crianças de zero a seis anos 

apresentam em suas grades 

curriculares uma concepção 

fragmentada sobre as relações 

existentes entre pensar, sentir, 

imaginar, brincar e criar, 

havendo uma desvalorização da 

imaginação e da criação infantil. 

Diante desta realidade, 

ela propõe que para ser possível 

recuperar o lúdico e o criativo 

nas instituições de Educação 

Infantil deve-se primeiro 

encontrar formas para resgatar 

o lúdico e o criativo no universo 

dos professores, por meio da 

reconstituição da história de vida, 

da memória dos brinquedos 

e brincadeiras presentes na 

infância dos professores.

Com a importância do 

brincar resgatada pelo professor, 

ele poderá desempenhar um 

papel fundamental no transcorrer 

das brincadeiras de faz-de-conta 

de seus alunos não só como 

observador, mas também como 

participante da brincadeira, 

precisando discernir em quais 

momentos é mais adequado 

para o desenvolvimento de 

seus alunos só observá-los, em 

quais ocasiões deve intervir na 

coordenação da brincadeira e em 

quais momentos deve integrar-

se à brincadeira como participante.
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Oliveira (1990) também 

parte do princípio de que o 

professor não deve ficar apenas 

observando a brincadeira de seus 

alunos, ou interferir somente 

nos momentos em que haja 

conflitos entre as crianças, mas 

que por outro lado também 

não pode sempre comandar 

a brincadeira, distribuindo os 

papéis, escolhendo as regras 

e determinando os objetos. 

Ele precisa perceber quais 

ocasiões são propícias para 

uma presença mais ativa do 

professor e quais devem ser 

consideradas como um espaço 

da criança e conforme a criança 

cresce, aumenta a sua iniciativa 

na organização desta atividade.   

 Spodek & Saracho 

(1998) também comungam da 

ideia de que os professores 

devem ser os facilitadores da 

brincadeira, sendo capazes de 

entrar no jogo dependendo da 

ocasião, fazendo sugestões, 

brincando junto com as crianças, 

sugerindo temas, ajudando as 

crianças a desenvolverem técnicas 

de comunicação, demonstrando 

várias possibilidades de jogo 

e oferecendo materiais. 

 Quanto ao material, 

é interessante que ele seja rico 

e variado para possibilitar que 

a criança explore na brincadeira 

diferentes temáticas. Como 

sugestão o professor pode 

organizar em sua sala de 

aula ou na brinquedoteca 

da escola, caso ela possua 

uma, cantos ou caixas com 

material que estimule certos 

temas presentes no cotidiano 

da criança, como o canto do 

supermercado, o canto do 

médico, o canto da cozinha, o 

canto do cabeleireiro, o canto 

do dormitório, entre outros 

que sejam significativos para 

os alunos que usufruíram o 

espaço. Outra coisa interessante 

para deixar à disposição das 

crianças são fantasias que as 

ajudarão a assumir papéis 

variados na brincadeira.

 Além disso, como 

a criança é um ser inserido 

em um determinado contexto 

sócio cultural, sofrendo sua 

influência, mas também o 

influenciando, desenvolvendo-

se pela experiência social, nas 

interações que estabelece com 

a experiência sócio histórica 

dos adultos, as suas atividades 

lúdicas e criativas surgem 

marcadas pela cultura e são 

mediadas pelos sujeitos com 

os quais ela se relaciona, de 

modo que as experiências 

sociais motivam a brincadeira. 

Assim, cabe ao 

professor propiciar situações 

que enriqueçam o repertório 

da criança e propiciem 

informações capazes de fazer 

que a brincadeira se desenvolva, 

como ler livros, passar filmes, 

músicas, trazer convidados para 

a escola e levar as crianças em 

passeios e a estudos do meio.

Partindo deste princípio, 

de que a brincadeira é social 

por sua origem e natureza, 

constituindo-se em um modo de 

assimilar e recriar a experiência 

sócio cultural dos adultos, 

Wajskop (1990) mostra que 

até nos momentos em que o 

adulto parece estar ausente 

na brincadeira, ele se faz 

presente implicitamente pois 

é ele quem fornece às crianças 

um repertório vivencial no qual 

elas encontrarão temas, regras 

e conteúdo para manterem 

uma brincadeira, além de 
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ministrar-lhes o tempo para 

poderem brincar; o espaço 

da brincadeira e o material.

Wajskop (1990) propõe 

também que para que seja 

possível transformar o jogo 

infantil em recurso pedagógico, 

o professor deve: contemplar na 

rotina momentos destinados à 

brincadeira; fornecer aos alunos 

materiais variados; montar a 

sala de aula com móveis de fácil 

manipulação para que durante a 

brincadeira as crianças possam 

reorganizar o local; destinar 

um tempo após a brincadeira 

para conversar com os alunos 

sobre o que foi vivenciado 

e incorporar a brincadeira 

no currículo como um todo. 

O Referencial Curricular 

Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) de 1998 também 

mostra que o professor tem 

um papel importante na 

brincadeira de seus alunos 

pois é ele quem lhes oferta 

brinquedos, fantasias, objetos 

diversos e delimita o tempo e 

o espaço destinado ao brincar, 

organizando desta forma a 

base estrutural da brincadeira. 

Ao mesmo tempo em que 

o professor ajuda a estruturar 

o campo das brincadeiras na 

vida das crianças, observá-las 

brincando o auxilia a constituir 

uma visão dos processos de 

desenvolvimento das crianças, 

tomando nota de suas capacidades 

sociais, linguísticas, afetivas, 

emocionais e criativas. De 

acordo com o documento:

A intervenção intencional 

baseada na observação das 

brincadeiras das crianças, 

oferecendo-lhes material 

adequado, assim como um 

espaço estruturado para brincar 

permite o enriquecimento das 

competências imaginativas, 

criativas e organizacionais 

infantis. Cabe ao professor 

organizar situações para que as 

brincadeiras ocorram de maneira 

diversificada para propiciar 

às crianças a possibilidade de 

escolherem os temas, papéis, 

objetos e companheiros com 

quem brincar ou os jogos de 

regras e de construção, e assim 

elaborarem de forma pessoal 

e independente suas emoções, 

sentimentos, conhecimentos 

e regras sociais (p. 29).

Assim, o primeiro passo 

que o professor precisa dar 

é o de tomar consciência da 

importância do brincar para 

o desenvolvimento infantil. 

Com isso, ele começará a abrir 

espaço para que a brincadeira 

penetre em sua sala de aula e a 

se preocupar com a qualidade 

e a diversidade do material que 

oferecerá aos alunos. Depois 

ele passará a observar com 

outros olhos os momentos 

de brincadeira e quando 

necessário intervirá, juntar-se-á 

à brincadeira, tendo em vista 

o crescimento de seus alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa teórica 

realizada neste artigo torna-

se claro que tomando como 

ponto de partida uma visão 

interacionista, o brincar de 

faz-de-conta contribui para 

o desenvolvimento infantil 

e indica de que modo as 

aprendizagens estão progredindo.

 Ao brincar a criança 

irá refazer o seu dia-a-dia, 

representando aquilo que lhe 

chamou a atenção, de forma 

a reviver as suas experiências, 

podendo resolver conflitos, 

compensar necessidades não 

satisfeitas e inverter papéis. 

Assim, ela criará um mundo 

imaginário no qual poderá 

realizar aquilo que não foi 

possível na vida real, o que é de 

grande valia para se alcançar 

um equilíbrio emocional.

 Outro ponto 

importante deste brincar é que 

ao desempenhar um certo papel 

a criança irá se comportar de 

uma forma diferente da sua, 

podendo ser mais avançada 

do que aquele habitual para 

a sua idade, o que, criará uma 

Zona de Desenvolvimento 

Proximal na criança.

 Além disso, com o 

brincar a criança aprenderá a agir 

com base em uma perspectiva 

cognitiva, interagindo com 

o significado que pretende 

dar ao objeto que utiliza na 

brincadeira ao invés de guiar o 

seu comportamento apenas pela 

percepção visual momentânea 

dos objetos com os quais atua.

 Neste sentido, quanto 

mais a criança brincar, melhor 

ela compreenderá o sentido 

de suas experiências e maiores 

condições de progresso o seu 

pensamento atingirá. Brincando 

ela desenvolverá a imaginação, 

a criatividade, a linguagem e se 

relacionará com outras crianças. 

 O professor de 

Educação Infantil, por sua 

vez, poderá contribuir com o 

desenvolvimento de seus alunos 

por meio da brincadeira. Para 

isso, ele precisará valorizar o 

tempo destinado ao brincar, 

observar as brincadeiras 

de seus alunos sempre 

intervindo quando necessário, 

conversar com eles e oferecer-

lhes material diversificado.
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Este artigo fala sobre a 

trajetória histórica da música e 

sobre os benefícios da música na 

Educação Infantil. A música tem 

um papel crucial na formação e 

desenvolvimento do indivíduo 

como um todo. Aprender música 

na infância ajuda a aumentar 

a capacidade de concentração, 

raciocínio lógico, linguagem, 

estabilização, equilíbrio, fixação, 

e outros aspetos cognitivos 

que são efeitos colaterais da 

verdadeira experiência musical, 

além de criar um repertório 

que fará parte da história do 

indivíduo. A música torna o 

indivíduo sensível e receptivo 

aos sons e faz com que coloque 

para fora o que na verdade já 

existe dentro de si, torna real, 

aquilo que é tido como irreal 

e desperta a criatividade por 

intermédio da afetividade, da 

apreciação e da musicalidade.
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MÚSICA E A EDUCAÇÃO
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INTRODUÇÃO
A pesquisa elaborada 

para este trabalho, trata-se de 

uma revisão bibliográfica acerca 

do assunto, a história da música, 

cultura e arte manifestando-

se por meio da musicalidade 

na escola, interação com o 

meio e a música, trazendo 

ideologias, emoções, histórias 

que buscam uma identificação 

com as de quem as ouvem.

O objetivo deste artigo 

é mostrar que a música e 

suas funções apresentam 

várias finalidades, uma 

delas é expressar sensações 

sentimentos e pensamentos 

por meio da organização e 

relacionamento expressivo 

entre o som e o silêncio.

O trabalho traz um pouco 

do resgate histórico da música 

no decorrer dos tempos e de 

como a música é apreciada por 

todos e torna-se uma ferramenta 

extraordinária no processo 

de aprendizagem, porque ela 

contribui para formação integral 

do ser humano e é relevante 

à aquisição de conhecimentos 

e ao desenvolvimento.

A música é um dos 

instrumentos de aprendizagem 

não só para as crianças, mas a 

todos que estão aprendendo 

e são colocados diante 

deste instrumento, ela leva 

a colocar-se próximo aos 

sentidos, a um aprendizado 

da linguagem, da expressão 

de ideias e sentimentos, bem 

como da expressão corporal, 

o que leva a desenvolver 

habilidades e competências.

As atividades musicais 

realizadas na escola não visam 

a formação de músicos, e sim, 

por intermédio da vivência e 

compreensão da linguagem 

musical, propiciar a abertura de 

canais sensoriais, facilitando a 

expressão de emoções, ampliando 

a cultura geral e contribuindo 

para a formação integral do ser.

No nosso dia a dia 

é impossível imaginar um 

mundo sem som, é como se 

instrumentos musicais executassem 

uma melodia infindável.

A música é a arte sonora, 

a arte que nem sempre é sentida, 

mas que causa efeitos sobre o 

corpo humano. Não importa se 

com ou sem ritmo, sentimos 

e reagimos conforme a nota.

A Educação Infantil 

muito se vale das músicas, 

porém somente em momentos 

preestabelecidos como na 

hora da higiene ou do lanche, 

porém ela não faz parte dos 

planejamentos o que de certa 

forma é lamentável, porque 

acima de tudo a música traz 

prazer e tudo que dá prazer, 

faz com que assimilemos 

com maior facilidade.
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A HISTÓRIA DA MÚSICA
A música é parte 

integrante da vida do homem, 

especialmente quando olhamos 

para ela e percebemos que 

a música é arte de combinar 

os sons intercalados pelo 

silêncio. Sabemos que desde os 

primórdios a música faz parte 

da vivência do homem. Não 

existem relatos precisos de seu 

surgimento, mas mediante ao 

tempo é possível verificar nas 

obras de arte da antiguidade, 

pessoas fazendo música com 

auxílio de instrumentos.

No Egito, 4.000 a.C. já 

há relatos de que em festas 

batia-se com bastões de metal 

em discos de madeira, em 

que cantavam e dançavam 

com o embalo destes sons.

Relatos da própria 

Bíblia Sagrada, falam de levitas 

que tocavam e cantavam 

ao som de harpas e alguns 

instrumentos de sopro e 

percussão, para louvarem a Deus.

Os chineses acreditavam 

que a música tinha o poder 

mágico de ordenar ao Universo, 

por meio de suas citaras, liras, 

flautas e instrumentos de 

percussão. Os indianos 1.300 

a C, acreditavam que a música 

estava diretamente ligada ao 

processo fundamental da vida.

A Grécia, por volta 

do século IV a.C. utilizavam 

o alfabeto para representar 

as notas musicais, que eram 

agrupadas em tetra-cordes, 

uma sucessão de quatro sons. 

O povo romano copiou as 

teorias musicais e as técnicas de 

execução da Grécia, mas criou 

alguns instrumentos como o 

trompete reto, que chamavam 

de tuba. Foi em Roma também, 

que surgiu o primeiro órgão 

de tubos, o hydraulis, em 

questionamentos o fluxo de 

ar constante em cada tubo 

era mantido por meio de uma 

pressão de água. No decorrer da 

história, chega-se ao século XX 

que marca a liberdade musical 

e o experimento de gêneros 

e formas que desafiaram os 

dogmas de períodos anteriores. 

A invenção e disseminação 

dos instrumentos musicais 

eletrônicos e do sintetizador 

revolucionaram a música popular 

e acelerou o desenvolvimento 

de novos gêneros musicais.

A admiração dos povos 

gregos pela música foi um dos 

pilares que levou a música à 

condição de arte, e uma das 

maneiras de pensar desde 

os mais remotos tempos é 

de que a música é capaz de 

civilizar, ensinar e educar.

O talento musical 

trazia a harmonia entre corpo 

e mente, preparava o homem 

para a cidadania e para 

sua vivência em sociedade 

formando o seu caráter, que 

é a essência do ser humano

A partir do século V a.C. 

começa a elaboração teoria 

musical, na Antiguidade Clássica, 

poucas são as peças musicais 

que ainda existem deste período 

e a maioria é de origem grega.

Pitágoras acreditava 

que a matemática e a música, 

tinham o poder de abrir os 

segredos do mundo, o universo 

cantava, assim justificava a 

importância da música na dança, 

na tragédia e nos cultos gregos.
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A história mostra que 

os romanos se apropriaram 

da maioria das teorias e 

técnicas artísticas gregas, 

bem como na música não foi 

diferente. Deixaram como 

herança musical o trompete 

reto (tuba) e o Hydraulis, 

órgão pressionado por água.

Na Idade Média, a 

Igreja ditou as regras de toda 

a Europa, interferindo na 

produção musical, e à época 

a música monofônica, com 

apenas uma linha melódica, 

sacra ou profana, recebia 

o nome de Cantochão, é a 

mais antiga da qual se tem 

conhecimento, porém, nas 

cerimônias católicas era o canto 

gregoriano, que surgiu bem 

antes do nascimento de Jesus 

Cristo, cantado nas sinagogas 

e países do Oriente Médio.

Tomando-se por base 

o século VI, o canto gregoriano 

torna-se parte essencial dos 

cultos da Igreja Cristã, uma 

homenagem ao Papa Gregório I 

(540-604), que fez uma coleção 

de peças cantadas e publicadas 

em dois livros, Antiphonarium e 

Graduale Romanum. Somente 

no século IX surgem as primeiras 

musicas polifônicas, com duas 

ou mais linhas melódicas, no 

século XII, surge um grupo de 

compositores da Escola de Notre 

Dame, da qual faziam parte os 

compositores Léonin e Pérotin que 

reelaboraram novas partituras.

Na renascença, por 

volta do século XIV, os artistas 

buscavam músicas mais 

universais, distanciando-se 

da igreja, demonstrando um 

encantamento pela música 

polifônica e pela possibilidade 

de variações melódicas. Nascem 

nesse período, musicas vocais 

profanas, a “frótola”, o “Lied” 

alemão, o “Villancico” e o 

“Madrigal” italiano. O “Madrigal” 

é uma forma de composição 

que possui uma música para 

cada frase do texto, usando 

o contraponto e a imitação.

Os madrigais eram 

escritos na língua do compositor, 

ao invés de usar o latim e 

cantados por duas, três ou 

quatro pessoas. Thomas 

Weelkes foi um dos maiores 

compositores elisabetano.

A Música Barroca, surge 

no século XVII e seu esplendor 

alonga-se por todo século 

XVIII, de conteúdo dramático 

e muito elaborado. A partir de 

então surgi a Ópera musical, 

principais compositores os 

franceses Lully e Rameau, na 

Inglaterra Haendel compõe 

vários gêneros de música, na 

Alemanha Bach torna-se o maior 

representante da música barroca.

O estilo barroco é 

sucedido pelo estilo clássico, 

marcado pelas composições de 

Haydn, Mozart e Beethoven. 

Neste momento várias são as 

novidades e a orquestra toma 

forma, encanta a todos e passa 

a ser valorizada. As composições 

para instrumentos, passam a 

ter mais valor que as compostas 

para o canto. Surgi a música 

para piano, a “Sonata” feita 

para um ou dois instrumentos, 

a “Sinfonia” significando soar 

em conjunto, uma espécie 

de sonata para orquestra.

A sinfonia clássica é 

dividida em movimentos. Os 

músicos que aperfeiçoaram 

e enriqueceram a sinfonia 

clássica foram Haydn e Mozart. 

O “Concerto” é outra forma de 

composição surgida no período 
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clássico, ela apresenta uma 

espécie de luta entre o solo 

instrumental e a orquestra. 

No período Clássico da música, 

os maiores compositores de 

Óperas foram Gluck e Mozart.

Os compositores do 

Romantismo estruturam sua 

música de forma a liberar a 

emoção, o vigor, revelando 

pensamentos e sentimentos 

mais profundos. O Romantismo 

inicia pela figura de Beethoven 

e passa por compositores como 

Chopin, Schumann, Wagner, 

Verdi, Tchaikovsky, R. Strauss, 

entre outros. O romantismo 

rendeu frutos na música, como 

o “Nacionalismo” musical, estilo 

pelo qual os compositores 

buscavam expressar de diversas 

maneiras os sentimentos 

de seu povo, estudando a 

cultura popular de seu país e 

aproveitando música folclórica 

em suas composições. A valsa 

do estilo vienense de Johann 

Strauss é um típico exemplo 

da música nacionalista.

Algumas tendências e 

técnicas surgem no século XX 

e embora já se constituíssem, 

seria incauto classificar o que 

ainda estava em pleno curso de 

criação. Contudo respeitando 

cada cultura, algumas 

tendencias se destacaram, como 

Impressionismo, Nacionalismo 

e tantas outras. Havia também 

músicos que compunham estilos 

próprios, sem classificações 

ou rótulos, apenas inserindo-

se o adicional tradicionalista.

A música hoje está 

presente em todas as vias de 

comunicação, é uma linguagem 

de comunicação universal, 

tem a potencialidade para 

sensibilizar, de acordo com 

a intenção de quem a faz.

A organização social, 

cultural e econômica influencia 

diretamente na criação da 

música, sem contar que o 

meio ambiente, condições 

climáticas e tecnológicas, 

também influenciam a criação 

e a relação com o contexto 

da linguagem musical. Ela 

é capaz de levar ao mundo 

os sentimentos, atitudes e 

valores culturais de um povo.

 A MÚSICA E O DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

Estudos vem mostrando 

a música como fenômeno 

neurobiológico, revelando como 

o cérebro processa, dá sentido 

e emoções aos sons articulados 

e organizados entre os silêncios. 

A expressão corporal diante da 

música é a manifestação do 

prazer e compensação como 

resposta do psiquismo e do 

corpo. É imediata a assimilação 

das emoções e percepções 

para uma autorreflexão.

A música nos leva por 

um caminho lúdico atrelado à 

arte, já a neurociência tem um 

objetivo específico e objetivo 

quanto ao funcionamento cerebral.  

De acordo 

com Andrade (2004):

“Ciência e arte 

compartilham o dinamismo do 

desenvolvimento, que não é 

um estado, mas um processo 

permanente de aprendizagem e 

busca de equilíbrio e abrange a 

capacidade de conhecer, conviver, 
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crescer e humanizar-se com 

as várias dimensões da vida”.

Cada ser humano entende 

a música de forma particular, a 

arte musical apreciada de várias 

formas. Para Levitin (2010), a 

experiência musical modifica 

a estrutura do cérebro, os 

músicos processam melodias 

preferencialmente pelo hemisfério 

esquerdo, ao passo que os 

demais pelo hemisfério direito.

A música tem o poder de 

aumentar a conectividade com 

as ondas cerebrais, cerebelo 

e córtex motor, e a ativação 

do hemisfério esquerdo além 

de ativar as funções musicais, 

potencializa a linguística. Os 

neurônios são ativados pela 

música promovendo aprendizado, 

habilidades perceptíveis, 

integrando as funções cognitivas. 

Ela amplia o desenvolvimento 

emocional e cognitivo, uma 

excelente ferramenta para 

trabalhar disfunções do 

neuro desenvolvimento.

LINGUAGEM MUSICAL
Dento do sentido 

da palavra o silêncio faz-

se necessário como forma 

de dar sentido às palavras, 

indivisíveis palavra e silêncio 

compõem nossa linguística, 

expressando e comunicando 

sensações, sentimentos. A música 

historicamente está presente 

nas civilizações e culturas, 

podendo ser visualizada em 

festas, comemorações, rituais etc.

CORPO E MENTE ENVOLVIDOS NA MÚSICA
música, o corpo fala 

por meio da sensibilização aos 

sons da música, que se torna 

veículo de ensino-aprendizagem.

A música influencia 

a comunicação e expressão, 

fazendo com que o indivíduo 

se identifique com o que lhe é 

próximo, e posteriormente com 

aquilo que lhe é externo. Ela amplia 

horizontes, convivências sociais.

BRITO, (2003, p.23) 

afirma que:  “Como uma das 

formas de representação 

simbólica do mundo, a 

música, em sua diversidade e 

riqueza, permite-nos conhecer 

melhor a nós mesmos e ao 

outro próximo ou distante”.

Tendo o poder de 

influenciar crianças e adultos, 

cada um vai se identificar com o 

estilo de sua preferência, levando 

cada um a manifestar a arte de 

expressar-se de acordo com 

os sentimentos e impressões 

que a música pode lhe causar.

Em qualquer idade 

podemos nos interessar 

pela música, e qualidade de 

boa música pode nos levar a 

desenvolver uma vocação que 

até então esteja adormecida.

Ouvir música quando 

criança deve ser bem planejado 

para que músicas que retratam 

uma atualidade violenta e 

desrespeitosa não cheguem aos 

nossos pequenos, deturpando 

sua personalidade e mormente 

comprometendo seu caráter, 

logo o conveniente é que 

se repense e um repertório 

rico e pedagógico faça parte 

do cotidiano das crianças.
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 ENTRANDO EM CONTATO COM A MÚSICA
Dentro do ventre da 

mãe o bebê já tem seu primeiro 

contato com o universo sonoro, 

a circulação sanguínea, os 

órgãos movimentando-se, as 

respirações da mãe geram 

uma sonoridade para o 

bebê, a voz materna é motivo 

de afetividade, aconchego 

e carinho para a criança.

Esse universo sonoro 

torna-se concreto, quando a 

criança um pouco mais crescida 

ouve desenhos, interage com os 

seus por intermédio da música 

estabelecendo um meio de 

comunicação, desenvolvendo 

a compreensão da linguagem, 

formação de personalidade e 

sentimentos. Quanto melhores 

forem os estímulos recebidos 

pela criança, maior será seu 

desenvolvimento intelectual. 

Seu contato com a música, 

permite uma interação ativa na 

qual suas habilidades motoras 

e sensoriais, coordenação 

motora e atenção serão 

fortemente desenvolvidas.

A MÚSICA E A CRIANÇA
Desde de tenra idade 

a música tem o papel de 

levar o indivíduo a perceber 

a essência de suas vidas, ela 

enriquece fundamentalmente 

a vida humana, é a expressão 

cultural e artística de um 

indivíduo, tendo um papel 

importante e marcante da 

significação da vida infantil.

A música desperta 

sentimento e afetuosidade, 

provocando respostas que 

variam de acordo com nossas 

percepções em relação aos 

sons, dos mais simples aos 

mais complexos. Desenvolve as 

características de cada pessoa e 

promove ensino aprendizagem, 

auxilia na motricidade, cognição, 

criatividade e afetividade.

Por intermédio 

da música a criança pode 

desenvolver o pensamento 

musical, a literatura, o canto, a 

dança. Brescia (2003) fala que 

a musicalização se trata de 

um processo do saber tendo 

como objetivo estimular e 

incrementar o gosto pela música, 

favorecendo o desenvolvimento 

da sensibilidade, criatividade, 

senso rítmico, do prazer de 

ouvir música, da imaginação, 

memória concentração, atenção 

autodisciplina, do respeito ao 

próximo, da socialização e 

afetividade, também contribuindo 

para uma afetiva consciência 

corporal de movimentação.

Os ritmos musicais 

têm a capacidade, em suas 

variações, de estimular a 

criança a expressar-se por 

meio de palmas, sapateados, 

movimentações corporais, 

gesticulações, construindo 

seu conhecimento sobre a 

música, a cultura e o mundo.

A música tem potencial 

para que a criança possa expressar 

o seu sentir, uma linguagem 

expressiva capaz de desenvolver 

vínculos afetivos e emocionais.

A escola tem o poder 

de desenvolver o lado artístico 

e promover o senso musical 
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nas crianças, tornando-a capaz 

de usufruir da música muito 

antes de compreendê-la. Os 

profissionais de educação 

devem se beneficiar dos 

benefícios que a música traz, 

como a linguagem motora, 

o raciocínio, memorização e 

atenção; sem contar que cantar 

traz uma forma de prazer que 

contribui para o interesse e 

bom desempenho do aprendiz.

A música é um excelente 

ingrediente somado aos 

jogos e brincadeiras, os seus 

resultados são eficientes 

em seu desenvolvimento 

intelectual, aumentando a 

capacidade de aprendizagem.

 A MÚSICA E A ESCOLA
Preparando jovens para 

o futuro a escola tem a seu 

favor a música proporcionando 

alegria como compensação aos 

esforços dispendidos rumo 

ao aprendizado. A música na 

verdade torna o ambiente 

escolar alegre, fazendo com 

que os alunos se tornem mais 

receptivos, reduzindo tensões, 

agressividade, promovendo 

inclusão e entrosamento.

A música pode ser 

um meio de aprendizagem 

em todas as disciplinas, hoje 

a maior parte das escolas 

e cursinhos preparatórios, 

utilizam a música para ajudar 

a assimilar as informações, 

que de outra maneira tornam-

se maçantes e decorativas.

A esse respeito 

Katsch e Merle-Fishman 

apud (BRÉSCIA,2003, p.60) 

afirmam que “[...] a música 

pode melhorar o desempenho 

e a concentração, além de 

ter um impacto positivo na 

aprendizagem de matemática, 

leitura e outras habilidades 

linguísticas nas crianças”.

A função do profissional 

de educação é estar aberto para 

o uso de ferramentas novas 

como o emprego da música 

de forma transformadora e 

incorporadora e contribuindo 

para a construção de um 

ser humano mais sensível, 

completo e responsável.

O PROFESSOR  E A MÚSICA
O professor que faz uso 

da música como ferramenta de 

aprendizagem, tem em suas mãos 

um elemento potencializador 

e motivador da integração e 

aprendizagem. Para Piaget a 

música tem uma importância 

significativa na construção do 

conhecimento. A música tem 

o poder criativo e facilitador 

na alfabetização de alunos.

A escola com suas bases 

renovadoras, deve trabalhar 

com um ensino construtivo, 

agradável, que desperta o 

interesse dos alunos. O uso 

da música pelos professores 

abrange todas as disciplinas, o que 

promove a interdisciplinaridade.

Desde a infância a 

educação musical é importante 

para a formação do indivíduo, 

para formar hábitos, atitudes e 

comportamentos. As músicas 
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infantis cantadas em situações 

de higiene, de agradecimento, 

de contar números, etc., é 

um fator que faz com que a 

criança memorize informações 

e atitudes que podem moldar 

seu caráter incorporando 

princípios para a vida toda.

Na educação infantil 

é muito legal a manufatura 

de instrumentos musicais, 

que possibilita o trabalho 

em grupo, a interação, a 

mobilidade e habilidades.

O grande parceiro 

das crianças na confecção de 

instrumentos é o professor, 

especialmente quando o 

instrumento requer uma maior 

habilidade. Essas oficinas são 

muito fáceis de implantar, basta 

ter boa vontade, amor e um 

planejamento específico para 

execução e materiais adequados.

“A confecção de 

instrumentos pelo professor e 

crianças é uma atividade muito 

enriquecedora. Existem inúmeros 

materiais de baixo custo e 

fácil acesso que possibilitam 

o fabrico de instrumentos 

simples. ” (WEIGEL,1988, p.117).

O material reciclável 

também é uma excelente 

opção para construção 

de instrumentos, além de 

desenvolver a consciência 

ecológica nas crianças. O bom 

desenvolvimento da criança, 

está diretamente ligado à 

ludicidade, aprender brincando, 

notadamente com a inserção 

da música fonte de alegria, 

entrosamento e entusiasmo.

A PRODUÇÃO MUSICAL
Criar um repertório 

próprio é essencial para 

a criança, mostrar a ela a 

liberdade de poder criar, 

dançar, cantar, movimentar 

é um trabalho enriquecedor 

para a criança, mas também 

para o professor, marcando 

assim o desenvolvimento 

humano desde a mais tenra 

idade até ao fim da vida.

Segundo (SILVA apud, 

JORDÃO, 2012, p.146), “A 

Música tradicional da infância, 

feita pela e para a criança, a 

embala desde o nascimento e 

percorre todos os seus passos 

até que chegue a idade adulta”

Experimentar faz parte 

do processo do desenvolvimento 

humano, a ludicidade da 

música, proporciona às crianças 

possibilidades de desenvolver 

habilidades ao movimentar, 

cantar, dançar, diferenciar 

sons e ruídos. A música tem 

o poder de comunicar e 

expressar por intermédio da 

composição e interpretação.

A música faz com 

que as crianças se envolvam, 

aprendam, repitam estabilizem 

e fixem, criando uma ponte 

entre o real e o irreal. Após 

os três anos de idade as 

habilidades finas se aperfeiçoam 

e junto com ela a linguagem 

também se desenvolve, um 

novo caminho se abre para 

linguagem e escrita, um processo 

que varia de acordo com as 

características de cada criança.

Expressar a compreensão 

do mundo para a criança, é 

fantástico uma vez que ela 

é capaz de criar, inventar e 

dar novas utilidades a cada 

objeto com a inocência e 
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a liberdade de quem nada 

teme, de nada se envergonha.

“Fui eu quem fiz”. 

Este é um fator positivo para 

o desenvolvimento de sua 

autoestima e identificação de suas 

motivações”. (BUENO, 2011, p.182).

É importante no processo 

educacional a produção musical 

para que a criança organize o 

seu cérebro distinguindo som e 

silêncio, diferenciando ambos 

do barulho que é som sem 

pausa, que irrita e incomoda.

                   [...] deve-se 

distinguir entre barulho, que é 

uma interferência desorganizada 

que incomoda, e música, que é 

uma interferência intencional 

que organiza som e silêncio e que 

comunica. (BRASIL,1998, p.60).

Quando a criança 

diferencia os fatores que 

constitui o saber musical, 

poderá usufruir dos benefícios 

da música. Levando para si 

como bagagem um repertório 

que fará parte de sua história, 

quanto mais vivenciamos a 

música em nosso cotidiano, 

maior será essa bagagem, que 

num futuro trará às nossas 

mentes, momentos já vividos.

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Existem inúmeras 

formas simbólicas de se 

trabalhar a música na educação 

infantil, uma vez que nesta 

fase a criança não adquiriu a 

habilidade da leitura e escrita, 

portanto o método usado para 

compreensão dessa linguagem 

musical é chamado de “notação” 

que é o registro gráfico dos 

sons, a notação tradicional é 

constituída por notas musicais, 

usadas para registrar sons em 

relação a sua altura e duração.

Para que o som, 

tanto da palavra quanto 

musical, ficasse registrado, 

elaboraram-se sistemas de 

significações que permitissem 

a sua perpetuação [...]. Com 

a invenção da escrita gráfica 

e musical os signos vieram 

substituir os desenhos e assim, 

iniciou-se toda a teorização 

para a sua aprendizagem.  

[...] A gênese da grafia 

sonora é comparativamente 

semelhante à gênese dos 

vocábulos, das funções 

classificatórias e da imitação 

(ABRAHÃO, 2005, p.91).

As atividades de captação 

dos sons podem ser construídas 

entre os três e quatro anos. 

Desta forma, o orientador 

deve buscar aperfeiçoar as 

construções realizadas pela 

turma, para que as mesmas 

sejam mais significativas 

e provoquem interação e 

compreensão dos sons, trazendo 

para este momento o registro 

livre de todas as aplicações.

“[...] nas aulas de 

música, a criança deverá ter 

múltiplas oportunidades para 

expressar-se livremente, para 

apreciar e aprender dentro de 

um marco de ampla liberdade 

criadora. A educação através 

da arte proporciona à criança 

a descoberta das linguagens 

sensitivas e do seu próprio 

potencial criativo, tornando-a 

mais capaz de criar, inventar e 

reinventar o mundo que circunda. 
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A criatividade é essencial em 

todas as situações.Uma criança 

criativa raciocina melhor e 

inventa meios de resolver suas 

próprias dificuldades”. (Gainza 

,1998 apud Góes, 2009, p. 5)

É desta forma que 

a criança, antes mesmo de 

saber ler e escrever, como 

por exemplo, um bebê que 

escuta uma história, vendo 

as gravuras já tem o poder de 

decodificar os sons da fala. Da 

mesma forma uma criança que 

tem suas canções ilustradas 

por imagens que estimulam à 

representação gráfica a mesma 

pode ser enriquecida com 

signos musicais. A importância 

da notação musical se faz 

presente não somente da 

necessidade de conhecer os 

eventos sonoros, mas pela 

capacidade de codificar e 

decodificar uma compreensão 

mais contextualizada dos 

mesmos. A primeira forma 

de registro que a criança tem, 

é a representação do que 

ouviu em forma de desenho, 

torna-se relevante salientar 

que essa representação vai 

além de um simples desenho, 

e a mesma é considerada por 

alguns estudiosos como a 

“representação do pensamento”.

Interdisciplinaridade 

tem sido um dos assuntos 

mais discutidos desde o 

século passado, a mesma 

pode se apropriar de alguns 

conceitos como: uma forma de 

pensamento entre as ciências, 

uma forma de criatividade entre 

as disciplinas, em fim uma 

forma de estudo circular e mais 

conectado a educação que já 

existiu em nossas pesquisas 

educacionais. De acordo com 

Castro (2006) o processo 

interdisciplinar desempenha 

papel decisivo para estruturar 

e criar uma obra educacional 

à luz da sabedoria, coragem 

e humildade, para que assim 

fossem percebidas como uma 

corrente de aprendizagem 

constante no âmbito educacional. 

Desta forma Fazenda apresenta 

sua percepção diante das 

práticas interdisciplinares.

“Geralmente, escolho 

as músicas infantis, de acordo 

com que estou trabalhando a 

cada bimestre, para trabalhar 

tanto o recomendado como 

algo mais, sempre socializando 

com a faixa etária com o nível 

de conhecimento do aluno, 

ampliando os horizontes e 

aumento o repertório desse aluno”.

“Gosto de trabalhar 

com um repertório de acordo 

alguma data comemorativa do 

mês, resgatando literaturas 

infantis e junto com as mesmas 

suas músicas, que levam 

as crianças ao mundo da 

imaginação, outras trazendo esse 

universo para o nosso alcance”.

Portanto podemos 

refletir diante de uma infinidade 

de estratégias, que temos em 

nossas mãos, para encantar 

nossas crianças para o mundo 

da música, trazendo-o cada 

vez mais para o ambiente 

da arte, ou seja, o mundo 

do ser, fazer e construir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entender o mundo 

infantil dentro e fora das 

escolas, seu desenvolvimento, 

sua aprendizagem, seu lazer e 

prazer diante da música, faz com 

que educadores e pedagogos 

tenham questionamentos com o 

objetivo de entender esse mundo.

A música é uma arte 

milenar, no aspecto motivacional 

do indivíduo. Ela tem um papel 

importante e crescente para o 

processo de consolidação da 

Educação Infantil na tentativa, de 

compreender questões relativas 

às crianças, seus processos de 

desenvolvimento, suas formas 

de expressão, e, sobretudo as 

questões que estão ligadas 

a educação e ao cuidado.

Desta forma, este trabalho 

contemplou abordagens, que 

passaram desapercebidas, 

visualizadas apenas como 

diversão, como se não houvessem 

objetivos e contribuição para o 

desenvolvimento do indivíduo. 

Hoje seguindo a legislação, 

tanto se ressalta o ensino de 

arte, como ensino da música, 

discussões a respeito de tais 

temáticas, abre um leque para 

o desenvolvimento, cultural 

e social do indivíduo. Nas 

Instituições nota-se ainda 

não conhecer o verdadeiro 

significado, adotando a música 

apenas como forma lúdica 

e disciplinar. O propósito 

deste trabalho mostra as 

contribuições da música na 

educação infantil e na vida do 

ser humano como um todo.

Ante ao que foi exposto, 

pudemos constatar que a 

música não está apenas para 

prazer e deleite, mas para 

desenvolver a criatividade e 

estética no ensino aprendizagem, 

raciocínio, percepção e é uma 

aliada no desenvolvimento 

cognitivo, emocional, social 

e integrativo das crianças.

Ressalto ainda que, 

a música como atividade 

educacional, não está ligada 

somente à Educação Infantil, 

mas é instrumento para todas 

as idades e muito utilizada em 

cursinhos preparatórios para 

uma assimilação mais fácil de 

conteúdos mais densos, que 

exigem mais concentração 

do aluno. A música também é 

instrumento terapêutico que 

visa melhorar a memória de 

idosos, que chegam à terceira 

idade com alguma deficiência 

tanto cognitiva como laboral.

A música vem para 

nortear o ensino-aprendizagem, 

tornando as práticas pedagógicas 

mais eficientes e eficazes, ela 

renova o ambiente escolar, 

dando mais vida a todos os 

processos que constituem a 

Educação Infantil, bem como 

em toda a vida do ser humano.

Quando a música entra no 

contexto da interdisciplinaridade, 

não há disciplinas isoladas, 

há uma compreensão da 

realidade abrangedora com um 

entendimento do que é necessário 

conhecer e compreender.



579OUTUBRO | 2017

REFERÊNCIAS 
ABRAHÃO, A.M.C. Estudo sobre os registros gráficos do som de crianças de 3 a 6 anos: o som significante. In 

PONTES, Aldo. Construindo saberes em educação. Porto Alegre: Zouk, 2005.

ANDRADE, Mário de. Música no Brasil. Curitiba: Guaíra,1941.

BARRETO, S. J (2000). 2ª. ed, Psicomotricidade: educação reeducação, Blumenau: Acadêmica educação e reeducação 

Acedido em 2 de janeiro de 2010.

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

COLL, César, TEBEROSKY, Ana. Aprendendo Arte. São Paulo: Ática, 2000.

BERCHEM, Th. A missão da Universidade na formação e no desenvolvimento cultural. In: Temas Universitários I. 

Porto Alegre: PUC/RS, 1992.

BRASIL, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Brasília: Mec,1998.

BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação Musical: bases psicológicas e ação preventiva. São Paulo: Átomo, 2003.

BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil. São Paulo: Peirópoles, 2003.

BUENO, ROBERTO. Pedagogia da Música-Volume 1. Jundiaí, Keyboard, 2012.

CASTRO, Sueli Pereira & COVEZZI, Marinete. Teoria sociológica: princípios explicativos. Sociologia. Cuiabá: EdUFMT, 

2006. Fascículo 02.

CHIARELLI, Lígia Karina Meneghetti. A música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser, 

Revista Recre@rteNº3 junho 2005: Instituto Catarinense de Pós-Graduação.

DUARTE JUNIOR, João Francisco. Fundamentos estéticos da educação.7ª ed.2002.

DUARTE JUNIOR, João Francisco. Por que Arte-Educação? São Paulo: Papirus 19ª ed.2008.

FARIA, Márcia Nunes. A Música, fator importante na aprendizagem. Pr: ASSIS CHATEAUBHRIAND. 2001.

FAZENDA, Ivani. (Org.). Práticas interdisciplinares na escola. São Paulo: Papirus, 1994.

GÓES, R. S. A música e suas possibilidades no desenvolvimento da criança e do aprimoramento do código linguístico. 



580 OUTUBRO | 2017

Revista do Centro de Educação a Distância CEAD/UDESC, v. 2, n. 1, 2009. Disponível em: <http://www.periodicos. udesc.br/

index.php/udescvirtual/article/viewFile/1932/1504>. Acesso em: 31 de outubro de 2017.

GOUVEA, Maria Cristina Soares. A escrita da história da infância: periodização e fontes. In.: GOUVEA, Maria Cristina 

Soares de; SARMENTO, Manuel (Org.) Estudos da Infância: educação e práticas sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008,

JEANDOT, Nicole. Explorando o universo da música. São Paulo: Scipione, 1997.

JORDÃO, GISELE. et al. Ministério da Cultura e Vale apresentam A Música na Escola. São Paulo, Allucci e Associados 

Comunicações, 2012.

KRAMER, Sônia. A Política do pré-escolar no Brasil: A arte do disfarce. 7. ed. São Paulo: Cortez . 2003.

LEVITIN, Daniel J. A Música no seu Cérebro: A Ciência de Uma Obsessão Humana. 3ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011.

LOUREIRO, Alicia Maria Almeida. O ensino de música na escola fundamental. Campinas, SP: Papirus, 2003.

MAFFIOLETTI, L. de A. Práticas musicais na escola infantil. In: CRAIDY, C. M.; KAERCHER, G. E. P. Educação infantil: 

pra que te quero? Porto Alegre, ArtMed, 2001.

Musical. In: Anais do 6º Simpósio Paranaense de Educação Musical. Apostila de musicalização na educação.

ROSA, N. S. S. Educação Musical para a Pré-Escola. 1ª ed. São Paulo: Ática, 1990.256p.

SCIACCA, Michele Federico (1967). Silêncio e Palavra. Trad. CHAVES, Flávio Loureiro; PASQUINI, Maria Teresa. 

Porto Alegre: UFRGS.

SNYDERS, Georges. A escola pode ensinar as alegras da música? 3º ed. São Paulo: Cortez, 1997.

SOUZA, Jussamara. Transformações globais e respostas de Educação.

WEIGEL, ANNA MARIA GONÇALVES. Brincando de Música. Porto Alegre, Kuarup, 1988.

https://salaseteartes.wordpress.com/musica/a-historia-da-musica/ acesso em

31/10/2017

 www.infoescola.com/música/história-da-música/acesso em 31/10/2017



581OUTUBRO | 2017

Conhecer os materiais 

para produção artística é de 

extrema importância e todo 

artista, antes de fazer suas 

obras, desenvolve suas técnicas 

e conhece os diversos materiais 

possíveis para escolher a 

qual quer desenvolver. Na 

Educação Infantil não seria 

diferente, uma vez que as 

crianças precisam conhecer 

os materiais para que possam 

desenvolver suas habilidades e 

criar suas produções artísticas 

com base nesse conhecimento 

prévio, conquistado pelas 

experimentações e explorações 

de diversos materiais. Esse 

artigo foi desenvolvido com 

a  pesquisa na teoria e prática 

com relatos de experiências 

exploratórias com materiais 

para produção artística na 

Educação Infantil.Conclui-se 

que é necessário repensar o 

ensino de artes, valorizando 

sua importância e seu valor 

no conhecimento artístico e 

autonomia artística das crianças 

pequenas. 

MILENA CRISTINA PASSOS SILVA 
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CONHECENDO OS MATERIAIS NA 
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PRODUÇÃO ARTÍSTICA
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INTRODUÇÃO
Na Educação Infantil, 

as artes visuais sem dúvida 

contribuem para a formação 

da criatividade e sensibilidade 

artística, desenvolvendo 

habilidades e contribuindo 

no processo de ensino-

aprendizagem. Segundo o 

Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, as 

artes visuais estão no cotidiano 

infantil, pois as crianças estão 

constantemente explorando 

diversos lugares como chão, 

cor, muros e até o próprio 

corpo, na sua formação e 

desenvolvimento. (RCNEI, p.85)

 Com base nisso 

podemos afirmar o quão 

importante é, nessa fase 

inicial, a exploração, a vivencia 

das Artes para as crianças 

pequenas. A criança vivencia 

sua arte em todo tempo, em 

suas brincadeiras, criando 

e diversificando o mundo a 

sua volta, fazendo delas suas 

descobertas e dentro desse 

universo exploratório, cabe 

aos professores potencializar 

e instigar suas descobertas 

e criações, dando a eles a 

oportunidade de conhecer, 

pesquisar, avançar, criar e 

vivenciar as artes na sua plenitude 

e oportunizando diferentes 

espaços e materiais para a 

criação artística, ampliando 

seu repertório artístico.

Este trabalho apresenta a 

importância da aprendizagem de 

Artes Visuais na Educação Infantil 

e a exploração dos materiais, 

assim como o repensar da pratica 

pedagógicas cotidianas, no 

que se refere ás Artes Visuais.

RECURSOS MATERIAIS E TÉCNICAS PARA 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

As Artes Visuais se 

constitui como algo importante, 

especialmente na Educação 

Infantil, pela sua formação da 

sensibilidade, estética, crítica, 

cultural, e de sua função 

histórica e social, presentes 

nas suas representações. Além 

do repertorio visual, pela da 

apreciação artística e de sua 

representação pessoal, a criança 

precisa ter o conhecimento, 

ter acesso a diversidades de 

materiais, para que assim 

possa criar e se expressar, 

tendo ciência ás diversas 

formas e técnicas artísticas 

possíveis para sua criação.

A variedade de materiais 

que podem ser utilizados na 

produção artística infantil é 

infinita. Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para 

Educação Infantil, os materiais 

são a base para produção 

artística. É importante garantir 

as crianças acesso a uma grande 

diversidade de instrumentos, 

meios e suportes. Alguns deles 

são de uso corrente como lápis 

preto, lápis de cor, pincéis, 

espátulas, papéis de diferentes 

tamanhos, cores, texturas, 
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caixas, papelão, tintas, argila, 

massas diversas, barbantes, 

cola, tecidos, linhas, lã, fita crepe, 

tesouras etc. (RCNEI, 1998)

Porém o professor não 

precisa se limitar a esses tipos 

de materiais. Ainda segundo o 

Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil, outros 

materiais podem diversificar 

os procedimentos em Artes 

Visuais como canudos, esferas, 

conta-gotas, colheres, cotonetes 

, carretilhas, formas diversas, 

papel carbono, estêncil, 

carimbos, escovas, pentes, 

palitos, sucatas, elementos 

da natureza, etc.(RCNEI,1998).

Existe uma diversidade de 

materiais que o professor 

pode sim oportunizar aos 

alunos, a fim de que explorem 

e tenha suas experiências 

próprias com esses materiais.

ATIVIDADES ARTÍSTICAS EXPLORATÓRIAS
A fase de descoberta é 

para elas, as crianças, o momento 

de abrir seus horizontes e 

aumentar seu repertorio, pela 

exploração com maior número 

de materiais possíveis. As 

possibilidades são infinitas, e 

segundo o Referencial Tempos 

e Espaços para a Infância e 

suas linguagens, para crianças 

pequenas a possibilidade de 

criar em diferentes superfícies 

e suportes permite que 

experimentem e vivenciem 

novas experiências mesmo sem 

representação. (RTEIL,2006)

          A exploração de 

materiais e objetos é considerada, 

na educação infantil como 

prioridade, pois as crianças 

precisam vivenciar, pelo  tato, 

olfato, em diversas texturas e 

cores os materiais. Isso traz 

para a criança experiências 

sensoriais importantes na 

sua formação e despertam-

se a curiosidade. Não existe 

nada mais importante e 

estimulante para criança a 

exploração e as descobertas que 

acompanham nesse processo.

São consideradas como 

experiências prioritárias em 

Artes Visuais realizada para as 

crianças de zero a três anos: 

a exploração de diferentes 

materiais e a possibilidade 

de expressar-se por meio 

deles. Para isso, é necessário 

que as crianças tenham tido 

oportunidade de desenhar, 

pintar, modelar, brincar com 

materiais de construção 

em diversas situações, 

utilizando os mais diferentes 

materiais. (RCNEI, 1998, P.113)

       Para que a criança 

possa produzir arte, e representar 

sua expressão artística, é 

necessário que ela vivencie uma 

diversidade de experiências, 

a fim de que possa adquirir, 

com base nesse conhecimento, 

autonomia para criação própria. 

Ao passo que criança explora 

a criança aprende, vivencia, 

cria hipóteses. Ela passa a ver 

novas possibilidades e adquirir 

novas habilidades. Para CUNHA, 

(1999), ao invés do professor 

apenas dispor os materiais para 

as crianças, ele deve desafiá-

las na exploração de todas as 

possibilidades, como numa 

simples atividade de papel e lápis 

de cor. Com isso, é 
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possível transformar uma 

simples atividade cotidiana 

numa proposta instigadora, 

produtora de descobertas, e ainda 

conhecer as hipóteses da criança 

sobre o que será trabalhado.

A riqueza da descoberta 

acontece nessas atividades 

cotidianas, a qual a criança é 

produtora do seu conhecimento 

pela  experiência e isso acontece 

quando ela consegue tempo e 

espaço para produzi-lo, para 

vivenciar sua experiência. 

        Existem várias 

técnicas e materiais que são 

possíveis explorar. E todas elas 

têm sua importância e traz 

suas particularidades não só 

em relação ao visual, mas ao 

tato, olfato, audição, ou seja, 

seus sentidos são estimulados 

com a possibilidade de texturas 

diferentes e novos materiais. 

Nessa exploração, além dos 

materiais de uso comum em 

artes visuais, como tinta, cola, 

papeis, giz de cera, lápis de cor, 

hidrocor, podemos também 

ampliar esse repertorio, com 

materiais orgânicos (terra, areia, 

folhas secas, etc.) sucatas (potes 

de plástico, rolos de papelão, 

tecidos, caixas diversas, etc.), 

tudo isso como materiais para 

construção artística.  Além 

disso, o contato com obras de 

arte amplia o conhecimento da 

criança que vê nesses exemplos 

inspirações e oportunidades 

de fazer sua análise. As obras 

de arte devem ser expostas 

para as crianças para que 

vejam, analisem, deem suas 

opiniões, suas observações, 

que certamente serão ricas, 

e revelaram os sentimentos 

captados durante o momento 

de contemplação da obra 

de arte. Com isso, podem se 

inspirar e criar suas releituras 

das obras, não como cópia, mas 

sim como uma interpretação 

própria daquela obra, com 

as influencias próprias 

geradas dentro da criança.

O GUACHE

Um material mais utilizado 

na educação infantil para dar 

cor a sua arte é a tinta guache. 

Um material muito comum nas 

escolas de Educação. Júnior 

(2007) define essa tinta como: 

[...] um tipo de aquarela 

opaca. Seu grau de opacidade 

varia com a quantidade de 

pigmento branco adicionado 

à cor, geralmente o suficiente 

para evitar que a textura do 

papel apareça através da 

pintura, fazendo com que 

não tenha a luminosidade 

das aquarelas transparente.

                Esse material 

é muito comum nas escolas de 

educação infantil e muito usado 

nas produções artísticas. Tem 

uma diversidade de opções de 

uso, com uma exploração na 

mudança de suportes. Podem ser 

usados em papeis (Kraft, sulfite,

cartolina, camurça) 

papeis esse com diferentes 

texturas e gramaturas, além de 

pinturas no azulejo, papelão, 

lixa, etc. As possibilidades são 

grandes e a cada experiência 

se encontra novas sensações. 

Podem-se usar as mãos para 

pintar, como pincéis, rolinhos, 

esponja, etc., e a cada mudança 

novos resultados visuais.

                Logo abaixo, 

se apresenta uma exploração 

da tinta guache, por intermédio 

da mistura de cores.Como se 

pode ver nas figuras 10, 11 e 

12 acontecem uma experiência 

de exploração da tinta com 
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misturas de cores. Essa atividade 

foi realizada com crianças 

entre três e quatro anos de 

idade. Nessa experiência, foi 

proposta a elas a exploração 

da tinta com a mistura, no 

caso das cores primarias azul 

e amarelo. Foram colocadas as 

duas tintas sobre o papel sulfite 

A3, e fizeram a mistura com 

as mãos. A ideia era o contato 

pelas  mãos, para sentirem a 

textura, temperatura, densidade, 

sensações com o  tato. No 

momento da mistura algumas 

crianças ficaram receosas, por 

sujar as mãos e espalhar a 

tinta. Alguns começaram com 

os dedos outro já colocaram a 

palma da mão, aproveitando a 

exploração de maneira integral, 

misturando com as duas 

mãos, carimbando no papel 

ou até mesmo desenhando 

na folha. Alguns começaram 

a descrever as sensações que 

ocorriam no momento do 

toque da tinta, temperatura, 

textura. Outros já queriam lavar 

as mãos, por estarem sujas. 

Atividade exploratória 

se constitui como atividade de 

extrema importância na educação 

infantil, pois eles, com essa  

experiência, adquirem segurança, 

autoconfiança, para realização 

das atividades criativas, tendo 

o conhecimento do material, 

suas funções e possibilidades.

O tamanho do papel 

também é importante nessas 

atividades. Nessa, foi usado folha 

de sulfite A3, porem pode ser 

utilizado papeis ainda maiores, 

como cartolina, papel Kraft, 

ou até mesmo o papelão, pela 

resistência durante manipulação 

da tinta. É importante que a 

criança tenha espaço para 

explorar a tinta, sem medo e 

sem limitação de espaço, com 

movimentos livre e amplo. Por 

isso a atividade foi realizada 

em pequenos grupos, para 

também ser feita uma análise 

mais pessoal de cada criança 

que vivenciou essa experiência.
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Durante a experiência, 

a criança cria intimidade com o 

material, começando inicialmente 

com receio. Após sua exploração, 

com tato, olfatos, sensações 

experimentadas na exploração 

geram confiança na utilização 

do material. Tudo isso faz parte 

desta fase tão rica que é a 

Educação Infantil, a qual tudo 

se torna novidades e dessas 

experiências elas se apropriam 

de novos conhecimentos, 

aumentando seu repertorio 

para produção artística. 

           Na atividade a 

seguir, existe uma experiência 

exploratória com mistura de 

tinta guache para formação 

de cor secundária laranja, pela 

mistura das cores amarelo e 

vermelho, por crianças entre 

quatro e cinco anos.

        Com essas crianças 

foi possível notar mais segurança 

ao manipular o material, e por 

já o conheces. Porem nem 

todos tiveram a mesma reação, 

tendo elas, cada uma sua 

vivencia exploratória própria, 

com conhecimento prévio do 

material ou não.

Nesta atividade, 

retratada nas  figuras 13, 

14 e 15 a proposta para as 

crianças de quatro e cinco 

anos, elas puderam explorar 

a tinta com mistura de cores. 

As belíssimas cores que se 

formam a cada atividade se 

tornam singular, único. Apesar 

de todos misturarem as mesmas 

cores, cada um traz uma 

tonalidade, uma intensidade 

diferente, pela forma de 

misturar, pela quantidade de 

cada tinta adicionada no papel.

Após a mistura, ao 

contemplar as atividades 

dos amigos, fazem suas 

observações e hipóteses: “Esse 

ficou mais amarelo.” “Esse está 

mais vermelho” “o meu ficou 

laranja”, fazendo sua avaliação 

do resultado da atividade.

Quando entra em 

combinação com outras cores 

que seja com tonalidade da 

mesma gama ou até com fundo 

branco cada cor recebe, dessa 

combinação determinada função 

espaciais, sendo redefinida a 

cada nova relação. Quer dizer, de 

acordo com a relação colorística 
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a mesma cor pode definir o 

espaço de maneira diferente. 

”(OSTROWER, 1983, P.235)

As experiências vividas 

pelas crianças ás habilitam 

para construir a própria 

aprendizagem, pelas suas 

hipóteses e  de sua relação 

com as experiências, podem 

ter vivenciado com motivação 

e assim, a aprendizagem 

ganha seu significado, 

despertando o interesse ou não.

     O prazer em brincar 

e explorar a tinta é notável nas 

crianças, que participam muito 

felizes dessas atividades. No início, 

até gerando certa ansiedade, 

mas quando o material é 

oferecido com frequência, essa 

ansiedade some, e do espaço 

para trabalhar tranquilamente. 

Isso acontece quando a criança 

está segura com o material, e 

o conhece e reconhece suas 

potencialidades, com base em 

suas próprias vivencias. Tudo 

isso beneficia a aprendizagem 

e traz maior riqueza de 

conhecimento para as crianças.

OUTRAS TÉCNICAS E MATERIAIS USADOS 
PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Desenho e pintura 

são ótimas técnicas e muito 

utilizadas na produção artística 

infantil, assim como o papel, 

giz de cera, guache, são os 

materiais mais usados. Porém, 

no universo infantil, cabe muito 

mais. Não devemos limitá-lo.

         Nesta atividade 

exploratória, as crianças 

utilizam a técnica de giz 

molhado, que consiste em 

umedecer o giz de lousa na 

cola branca diluída. Como o 

giz de lousa é muito poroso, 

a cola branca impermeabiliza 

o trabalho, dando a ela a 

durabilidade necessária e pode 

ser guardado e exposto sem 

que se perca, pelo  contato.
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Nesta atividade, 

crianças entre três e quatro 

anos, puderam explorar o giz 

de lousa de maneira livre, e 

perceber a textura diferente 

em relação ao giz de cera, 

que é solido e mais pesado 

em relação ao giz de lousa. 

Puderam perceber também a 

diferença na força aplicada na 

hora de desenhar, em virtude 

da fragilidade do giz de lousa 

e sua consistência, e as cores 

diferentes que eles têm em tons 

pastel que tinham mais suaves 

que as cores vivas do giz de cera.

          Não foi proposto ou 

exigido algum tipo de desenho 

especifico. O objetivo foi somente 

a exploração do material.Esta 

atividade exploratória pode 

servir de experiência para 

futuras produções artísticas.

      Nessa situação, da 

exploração da com giz de lousa, 

as crianças aprenderam a lidar 

com dois materiais: cola e o giz, 

tendo que dosar o quanto de 

cola era necessário, para que 

fizesse o desenho sem borrar 

ou manchar o papel, os tipos 

de desenhos eram possíveis 

de serem feitos, e assim seguiu 

essa atividade de exploração.

A criança aprende a 

fazer arte, fazendo, descobrindo, 

vivenciando experimentando. 

MARTINS (1998) diz que nessa 

perspectiva de aprendizagem 

em arte, só pode ser significativa 

quando o objeto do conhecimento 

é a arte, levando ao aluno, a 

saber, manejar e conhecer 

a linguagem específica, que 

se apropria de diferentes 

recursos técnicas, instrumentos 

que lhe são peculiares.
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COLAGEM COM MATERIAL ORGÂNICO
O material orgânico, 

sem dúvida é um material 

que pode ser utilizado na 

produção artística e que, sem 

dúvida também está de fácil 

acesso as crianças em idade 

escolar. No parque, no local ao 

ar livre, no qual tem a chance 

de explorar a natureza e tudo 

que nela se encontra, a criança 

vê e brinca com galhos, pedras, 

folhas secas, areia, terra e 

outros materiais orgânicos que 

podem servir também para 

utilização da produção artística.

O tema preservação 

da natureza é constante junto 

ás crianças. A preservação e 

os cuidados com a natureza 

já fazem parte do cotidiano. 

Cuidar e preservar a natureza, 

por isso o recolhimento desses 

materiais sempre deve ser 

orientado, para que sejam 

recolhidos do chão e cuidados 

com preservação ambiental.

A proposta de exploração 

desses materiais surgiu durante 

um dia de parque, a qual os 

alunos recolheram os chamados 

“tesouros da natureza”, que 

eram tudo que pudesse ser 

encontrado no chão do parque: 

folhas secas, galhos, terra.

Já na sala, numa roda 

de conversa, a professora falou 

um pouco sobre os cuidados 

com a natureza e disse que 

daquele material que haviam 

recolhido era um material 

orgânico, e que poderia ser 

utilizado também como material 

para produção artística, e que 

seria feito com a colagem.

No outro dia, em papel 

Kraft, as crianças desenharam 

com cola explorando o material 

e jogaram em cima da cola terra/

folhas secas para identificação 

dos desenhos.   Alguns, não 

gostaram da textura da cola, 

sendo visível a pressa em lavar 

as mãos. Outros, sentiram, 

exploraram a textura da cola, 

até que as mesmas secassem 

em suas mãos produzindo 

uma nova sensação, com o 

plástico formado nas mãos.
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Os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (1998) dizem 

que o processo de aprendizagem 

em artes Visuais, a criança o 

próprio rumo de sua criação e 

construção individual, com base  

nas suas escolhas, experiências 

pessoais, aprendizagens, 

sua relação com a natureza 

e motivação, seja ela interna 

ou externa. Sua curiosidade 

e expectativas avançam 

conforme sua motivação é 

estimulada, seja interna ou 

externa, impulsionando para 

criação e investigação no 

percurso da aprendizagem.

A aprendizagem 

significativa acontece quando 

a criança reconhece em 

suas produções sua marca, 

personalidade e legitimidade, 

reconhecendo sua produção 

e a apresentando. Como 

na figura 26 e 27, vemos a 

criança após a exposição do 

trabalho reconhecendo sua 

atividade, e lembrando-se do 

momento de sua realização.
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Nesta atividade houve 

participação de todo o grupo, 

porém uns com mais interesse e 

outros de maneira mais rápida. 

É importante respeitar o tempo 

da criança durante o fazer 

artístico. A criação não deve 

se limitada pelo tempo, sendo 

necessário que o professor, ao 

programar a atividade saiba 

que deverá dispor de tempo, 

assim como poderá também 

sobrar tempo, de acordo com 

interesse e o envolvimento da 

criança durante a atividade, 

suas expectativas de criação, 

e seu tempo de exploração.

PINTURA COM COLA COLORIDA EM 
PLÁSTICO TRANSPARENTE

A cola colorida é outro 

material encontrado nas 

escolas tem várias formas de 

utilização, muitas vezes utilizado 

com a função decorativa ou 

como recurso de atividades 

pedagógicas. Porém, na criação 

artística tem outra função.   

Diferente do guache, que tem 

uma característica opaca, a cola 

colorida, quando seca, apresenta 

um aspecto brilhante e vivo. 

Sua textura plástica permite 

uma função diferente da tinta.

Na atividade a seguir, 

mostra as crianças, entre três e 

quatro anos, explorando o a cola, 

usando o plástico como suporte.

Os desenhos que se 

formam derivam dos jatos do 

tubo de cola, o que ocasiona 

na criança uma curiosidade e 

um despertar da descoberta 

em saber como será a próxima 

formação com as colas misturada. 

Nesta atividade, foi proposto 

ás crianças, explorarem as 

colas coloridas, apertando os 

tubos plásticos e formando 

desenhos característicos.

As crianças usaram as 

cores que desejavam e formavam 

suas composições livremente
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Nem todas dedicaram 

muito tempo nessa atividade, 

apressando-se.Neste aspecto, 

assim como na atividade anterior, 

foi respeitado o tempo da 

criança de criação, ou seja, cada 

um tem seu tempo,interesse 

e motivação para explorar.

           Ao passo que alguns 

dedicam tempo na exploração 

e criação artística,outros se 

apressam. Isso esta relacionado 

com interesse e motivação 

pessoal no momento.

           Nem sempre 

as crianças estão dispostas e 

interessadas na atividade, por isso 

deve-se sempre respeitar isso, 

oportunizando  novamente em 

outro momento, caso a criança 

tenha interesse em faze-lo.

            Ao termino da 

atividade, após a secagem , 

as crianças tiveram acesso  as 

produções e puderam tocas 

nas suas produções artísticas, 

que diferentes do guache 

que adere ao papel, a cola 

plástica trouxe ao trabalho 

uma textura, lisa, que podia 

ser descolada do plástico.

Nas figuras ¬¬¬30 e 

31 notaram o resultado do 

trabalho que compôs belíssimas 

formas que se resultaram dos 

os jatos dos tubos de cola. 

Resultado esse que chamou 

a atenção das crianças que 

puderam apreciar não só o seu 

trabalho, como dos colegas.

Nessa oportunidade, 

alguns reconheceram 

algumas formas, nomeando-

as, como por exemplo: sapo, 

minhocas, formiga, etc., 

caracterizada pela sua formação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Artes Visuais estão 

no cotidiano das crianças 

e percebendo os aspectos 

com o qual o ensino de artes 

vem sendo desenvolvido, 

cabe uma nova reflexão de 

quão importante é que esse 

ensino acontece de maneira 

significativa e exploratória.

Temos que ter ciência 

de que o desenho, pintura, e as 

demais linguagens encontradas 

nas artes visuais são partes 

integrantes e de extrema 

importância para a educação 

infantil, por desenvolver a 

consciência, estética, sensibilidade, 

e por isso seu ensino não 

deve ser negligenciado com 

ações sem propósitos ou 

destituídas de significados 

ou objetivos. Desqualificar o 

ensino de artes com atividades 

pedagógicas priorizando 

simplesmente o passatempo 

deve ser revisto e repensado.

A criança precisa vivenciar 

a arte em sua plenitude, tendo  o 

professor como o mediador desse 

conhecimento, oportunizando 

experiências de exploração e 

vivencia artística, enriquecendo 

o repertorio da criança e sua 

visão de mundo, ampliando seu 

conhecimento e permitindo que 

ela possa criar suas hipóteses 

e conclusões de acordo com 

seu conhecimento prévio 

aliado as informações vividas.
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Essa pesquisa objetiva 

a reflexão e a análise da 

presença de valores humanos 

universais em obras da literatura 

infantil e de como utilizá-los 

em sala de aula, adotando 

uma perspectiva humanística 

laica. Utiliza metodologia de 

pesquisa bibliográfica para 

embasamento teórico das 

constatações. As conclusões 

são reforçadas ao longo da 

pesquisa embasadas por 

obras de diversos pensadores 

como Platão, Aristóteles, 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

e Andre Comte-Sponville, 

oriundos de diferentes áreas 

do conhecimento tais quais 

Filosofia, Sociologia, Literatura 

e Filologia, que desenvolveram 

teorias sobre o tema. Para a 

constatação da existência dos 

valores humanos universais em 

literatura infantil, essa pesquisa 

lança mão de dois gêneros da 

narrativa, sendo duas lendas 

e um conto moderno, eleitos 

por ser literatura de fácil aceso 

em todo território nacional. 

A pesquisa direciona para a 

possibilidade de se utilizar a 

literatura infantil para ensinar 

valores e virtudes uma vez que 

os gêneros de narrativas têm um 

papel importante no processo 

de transmissão e recepção 

de ideias e conhecimentos 

de vida, específicos para a 

sobrevivência e a manutenção 

dos seres humanos. 
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INTRODUÇÃO
A intenção dessa 

pesquisa é abordar a utilização 

de literatura infantil na 

prática pedagógica focada na 

transmissão de valores morais, 

imprescindíveis para que um ser 

humano viva bem em sociedade. 

A metodologia de pesquisa é 

referencial e está baseada no 

trabalho de autores de várias 

áreas do conhecimento e não 

apenas da educação, como 

por exemplo, filosofia, política, 

sociologia e psicanálise. A 

literatura infantil está sempre 

presente no cotidiano escolar, 

e é um instrumento que deve 

ser bem aproveitado pelos 

docentes, para que isso ocorra, 

é necessário que o profissional 

da área tenha conhecimento 

sobre ele. Pensando nisso, 

traço um breve histórico dos 

principais gêneros da narrativa 

e logo após sua importância 

no processo de transmissão 

da cultura ao longo dos anos. 

A escolha do tema valores 

deve-se à crença de que está 

relacionado com a tão discutida 

função social da escola. Há 

mesmo a necessidade de se 

ensinar valores na escola? 

Seria essa função da escola 

ou dos pais? O debate ente 

os educadores é sempre 

muito acalorado e a busca 

pela responsabilização ainda 

encontra respostas insipientes. 

Porém, se pararmos para 

analisar matematicamente, 

hoje em dia na cidade de 

São Paulo, existem crianças 

que ficam até 10 horas em 

ambiente escolar, soma-se a 

isso 2 horas de transporte (ida 

e volta) e as horas que elas 

passam em casa com seus pais 

acordadas somariam 4 ou 5. 

É chocante, mas é a realidade 

com a qual devemos lidar, e 

sim, a formação do caráter e 

a aquisição de valores morais, 

normas e regras para se 

viver em sociedade acabam 

se tornando também função 

da escola. Referente a essa 

discussão cabe lembrar Paulo 

Freire em sua afirmação de que 

“[...] não é possível pensar os 

seres humanos longe, sequer, 

da ética, quanto mais fora 

dela”. (FREIRE, 1996, p.37). 

Fazendo minhas as palavras 

de Freire, complemento que 

transformar a educação em 

puro treinamento técnico 

é tornar mesquinho o que 

existe de fundamentalmente 

humano na prática pedagógica: 

o seu caráter formador. Não é 

possível falarmos de narrativas 

e oralidade e não citarmos os 

gêneros poéticos de maternância. 

No caso das canções de ninar, 

por exemplo, a oralidade 

desenvolve o papel de eternizar 

não somente as rimas como 

também as sensações: conforto, 

pertencimento e segurança. 

Segundo Claudemir Belintane 

(2011, p.1)1 os gêneros de 

tradição de maternância “[...] 

abrem uma fissura entre o 

utilitarismo da sobrevivência e o 

espaço da fantasiação”. Canções 

de ninar, parlendas, cantigas de 

roda, adivinhas e enigmas têm 

muita importância, não apenas 

1 É Professor Livre-docente 

na Universidade de São Paulo 

(1997) e pesquisador na área 

de linguagem, desenvolvendo 
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o eixo temático “linguagem e 

educação”. Seu foco principal 

se estabelece a partir do tripé 

oralidade, escrita e memória 

(incluindo os meios eletrônicos). 

Possui diversas pesquisas e 

publicações nos campos da 

alfabetização e do letramento, 

sempre tendo como perspectiva 

a cultura oral e a literatura. para 

aquisição de vocabulário (por 

repetição e memorização) como 

também para a formação de 

futuros bons leitores. Belintane 

(2011), em ‘Adivinha, leitura 

e escrita de desejo’ aborda 

a adivinha como um bom 

instrumento para conhecimento 

do mundo e socialização com 

outros indivíduos, quando 

aponta as diferentes posturas 

do ouvinte: adivinhador que 

não teme a exposição ao 

ridículo ou ‘evitador’ que teme 

o erro, evita se arriscar e acaba 

perdendo a oportunidade de 

acertar também. Percebo as 

duas posturas como inerentes 

do comportamento social nas 

relações humanas, uma vez 

que o adivinhador enfrenta 

inseguranças e o medo de 

estar errado (imperfeição) ao 

passo que o ‘evitador’ foge 

de todas as possibilidades 

e evita também a exposição 

ao ridículo, como acontece 

nos casos das pegadinhas: 

_ Qual a diferença entre 

um navio, um tatu e a família?

 _ Não sei. 

_ O navio tem casco 

embaixo e o tatu tem o casco 

em cima... (longa pausa exigindo 

que o interlocutor pergunte 

sobre o termo omitido) 

_ mas... e a família? 

_ A família vai bem, obrigado. 

Nota-se que a diferença 

entre o tatu e o navio não era o 

problema para o interlocutor, 

e sim a falta de uma resposta 

completa, perfeita. Belintane 

(2011) utiliza o termo ‘postura 

de adivinhador’ para se referir 

não apenas à adivinhação da 

resposta da adivinha, mas também 

para ilustrar o individuo que 

memoriza um texto proposto 

e deixa que outros fragmentos 

de sua memória linguística e 

discursiva, o completem. Sobre 

os ‘evitadores’ ele completa: 

“Na leitura, por exemplo, de 

um artigo de jornal, podemos 

pensar naqueles leitores evita-

dores, que apenas assumem as 

verdades do outro sem correr 

nenhum risco de esvaziá-las um 

pouco (...)” (BELINTANE, 2011, 

p.10) Voltando às histórias 

e suas lições de moral, o 

papel dos pais ou de outros 

adultos próximos (familiares 

ou não) é de transmissor de 

conhecimento de vida e valores 

como: não devemos falar 

com estranhos, não devemos 

mentir, não é certo julgar pelas 

aparências entre tantos outros. 

Nas últimas décadas muitos 

contos e fábulas ganharam 

roupagem hollywoodyana 

com as produções Disney, 

tornando-se muitas vezes as 

únicas formas com que estas 

obras são trabalhadas pelos 

professores em escolas e ou 

conhecidas pelas crianças; e os 

contos e narrativas tradicionais 

brasileiros acabam sendo 

preteridos em detrimento 

destes. Belintane (2011), em 

sua tese, faz um pequeno 

mapeamento das narrativas 

populares do Brasil: 1- História 

de bichos e ou animais: Contos 

que atribuem características 

fabulosas aos animais. O 
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macaco, o jabuti e a raposa 

como animais astutos. A onça 

e a cobra como ameaçadores. 

Cita ainda a fabulista Henriqueta 

Lisboa e suas fábulas: A 

onça e o coelho, A raposa e 

as aves, O gato e a raposa. 

2- Lendas brasileiras: 

Contos com personagens do 

folclore nacional. O Curupira, 

Cobra Norato, Saci, A Iara e 

O Boto entre tantas outras. 

3- Causos: Histórias 

em que personagens caipiras 

passam por aventuras 

fantasiosas com roupagem 

exuberantes ou medievais 

muitas vezes com a presença 

de Reis, príncipes e magos. 

Outra forma de 

narrativa típica da cultura 

brasileira é a poesia de cordel, 

que apresenta características 

muito ricas e diversificadas, 

encontramos no texto de 

um cordel: caraterísticas de 

lendas, contos maravilhosos, 

fábulas e na maioria das vezes 

o cordel tem uma essência 

crítica social, graças à história 

da sua origem, como explico 

a seguir com este exemplo de 

minha autoria de um enredo 

que poderia ser utilizado em 

um cordel, que aqui, colocarei 

apenas para ilustração: ‘Essa 

é história de um trabalhador 

rural que passou por muitas 

dificuldades, desbravou 

matas, invadiu castelos onde 

travou batalhas com os mais 

poderosos cavaleiros montados 

nos mais fortes cavalos, e foi 

dar no São Francisco onde 

parou pra dormir, pois já era 

noite, ouviu um choro de 

homem no rio andou até lá e 

encontrou o Boto preso entre 

redes de pesca, como tinha 

bom coração libertou o bicho-

homem que no dia seguinte 

lhe apresentou sua irmã e foi 

assim que o roceiro encontrou 

Dona Fulana, mulher boa pra 

se casar. ’ Aqui se faz presente 

vários aspectos diferentes das 

formas de narrativas, como por 

exemplo: a oralidade utilizada na 

literatura de cordel, a descrição 

da paisagem, presente em contos 

maravilhosos, a presença de 

uma personagem mitológica 

ou lendária, os louros da vitória 

colhidos por conta de uma boa 

ação que é uma das muitas 

características presentes nas 

fábulas, e o final feliz ao que a 

personagem principal estava 

destinada, dos contos de fadas 

que subjetivamente também 

carrega a crítica social de que 

para ser completo deve-se 

‘fazer um bom casamento’. 

A literatura de cordel é um 

ótimo exemplo de como 

as narrativas orais podem 

ser bons instrumentos para 

transmissão de conhecimentos 

de vida, hábitos e cultura em 

geral, seja em nível regional 

(tratando especificamente 

de um entorno) ou de uma 

civilização inteira (global). 
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HISTÓRICO E FUNÇÃO DA NARRATIVA
“A experiência que se 

transmite de boca em boca é a 

fonte da qual beberam todos os 

narradores” (Walter Benjamin, 1987)

Os contos e fábulas estão 

sempre impregnados de lições 

de moral (moral da história) 

e os contos, originalmente 

chamados de Hausmärchen 

na Alemanha, têm a tradução 

aproximada de ‘narrativas 

caseiras’ e na época, tinham a 

intenção de alertar para algumas 

consequências advindas de 

alguns comportamentos, como 

por exemplo, ‘Não devemos falar 

com estranhos’. Os contos nos 

dão a possibilidade de trabalhar 

os valores neles presentes, de 

uma forma não tão complexa, 

estruturada e teórica quanto 

a que desenvolvemos nos 

últimos anos da educação. 

Segundo Nelly Novaes Coelho 

(2000), contos são narrativas 

de tradição oral que trabalham 

virtudes e vícios, valores 

universais da humanidade e 

uma das principais diferenças 

entre contos e fábulas são as 

personagens, que nas fábulas 

são representados por animais. 

A origem das narrativas se 

perde na poeira dos tempos. 

A fábula, por exemplo, é um 

gênero de tradição inicialmente 

grega e que depois se espalhou 

entre outros povos. Porém, há 

indícios de que esse gênero já 

circulava entre os assírios e 

os babilônicos, na forma que 

veio a ser fixada por Esopo, 

no século VI a.C., no século I 

d.C. a forma atingiu categoria 

artística com Fedro e Bábrio. 

A primeira coleção de fábulas 

escrita deve-se a Fedro (I século 

da era cristã), do qual derivou 

a tradição latino-medieval do 

gênero. Nos textos modernos, o 

ponto alto do gênero foi atingido 

por Jean de La Fontaine que 

lança em 1668 sua obra mais 

expressiva: Fábulas, ganhando 

refinamento literário a serviço 

de uma filosofia racionalista 

, a partir daí surgiram outros 

autores que se inspiraram nesse 

gênero, como Tomás de Iriarte, 

Ivan Krilov, Lorenzo Pignotti, 

John Gay, Christian Fürchtegott 

Gellert entre outros. Tempos 

depois, Gotthold Ephraim 

Lessing se opôs a La Fantaine, 

pois acreditava que a lição 

de moral explícita repelia a 

beleza literária da obra, porém, 

implicitamente as lições não 

deixaram de existir. Em sua 

obra Abhandlungen, Lessing 

afirma que La Fontaine foi 

responsável por transformar as 

fábulas em uma “[...] brincadeira 

encantadora e poética ” (PIZER, 

2005: p93, minha tradução). A 

partir do século XIX iniciaram-

se pesquisas em busca das 

raízes dos contos, e entre os 

orientalistas é ponto pacífico 

que a fonte mais antiga da 

literatura popular escrita que foi 

integrada ao folclore de todas 

as nações do mundo ocidental 

é a oriental, cuja coletânea 

mais importante é Calila e 

Dimna, escrito em sânscrito, 

difundiu-se pelo mundo da 

Antiguidade entre os séculos 

VI e XIII por meio de diversas 

versões e traduções, sendo que 

a mais importante em relação 

à fidelidade para com a versão 

original é a árabe feita por 
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Ibn AlMukafa, no século XVIII 

e que serviu de base para a 

tradução brasileira consultada 

por Nelly Novaes Coelho. Ainda 

em suas pesquisas, Coelho 

(1991) cita a egiptóloga Mrs. 

D´Orbeney que encontrou na 

Itália em suas escavações, um 

manuscrito com mais de 3200 

anos (o qual seria então, mais 

antigo que os textos indianos 

já citados). Uma das narrativas 

teria servido como fonte para o 

episódio bíblico ‘José e a mulher 

de Putifar’. Já naqueles tempos, 

o valor dado às narrativas e 

a seus narradores podia ser 

confirmado com as primeiras 

inscrições encontradas no rolo 

do manuscrito: Foi composto 

pelo escriba Anana, possuidor 

deste rolo. Que o deus Tot livre 

de destruição todas as obras 

contidas neste rolo. Transmitir 

conhecimentos, válidos para 

a vida inteira e formação do 

caráter de um indivíduo já era 

tarefa muito importante para a 

manutenção da humanidade, 

era então, conclui-se, uma 

questão de sobrevivência. Para 

Carl Gustav Jung (1964), os 

contos falam ainda da realidade 

dos seres humanos, de suas 

buscas, seus conflitos e de 

todos os processos pelos quais 

ele deve passar para enfrentar 

os obstáculos que o tornarão 

um adulto único. Esse processo 

de individuação  é entendido 

como o processo total e não 

como o fim à qual se pretende 

chegar, aqui se identifica 

o fim ao qual se pretende 

chegar como a identidade 

em si. A vida sem aventuras, 

contratempos, sofrimentos, 

angústias e aprendizados, 

não é vida. Assim como os 

heróis das histórias, todos os 

indivíduos conseguirão definir 

sua identidade apenas após 

travar diversas batalhas durante 

o processo. Baseando-me em 

Jung, ressalto a importância 

que existe em contar histórias 

para crianças pequenas, 

que aprendem por meio de 

exemplos e muitas vezes 

podem perceber suas aflições 

nos heróis ou personagens, 

tornando o seu processo muito 

mais simples. A importância 

de contar histórias não se 

restringe apenas ao mundo 

da literatura infantil, uma vez 

que percebemos a função 

‘conselheira’ de contadores de 

histórias, como no exemplo de 

Calila e Dimna já citado, onde 

um rei pede que o príncipe dos 

filósofos lhe conte uma história 

‘exemplar’, muitas vezes para 

ajudá-lo a resolver um conflito. 

O valor dado à palavra narrada 

nesta história é notado a 

partir do momento em que o 

poder material do rei curva-

se ao espiritual do filósofo.

FÁBULA, CONTO E LENDA 
As semelhanças entre os 

gêneros literários de narrativa 

são muitas, o que torna comum a 

confusão feita por seus leitores, 

porém, algumas características 

facilitam a diferenciação. O 

termo fábula, do latim fari – 

falar e do grego Phao – contar 

algo, se refere a uma narrativa 

alegórica de uma situação ou 

um ‘causo’ vivido por animais. 

Esses animais geralmente 
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possuem características da 

personalidade humana para 

tornar o reconhecer-se na 

personagem algo mais natural. 

Algumas características 

atribuídas a certos animais 

mantiveram-se fixas até os 

dias atuais, como por exemplo: 

o poder real do leão, a força 

dominadora dos lobos, a astúcia 

e a esperteza da raposa e a 

ingenuidade do cordeiro. As 

fábulas foram originalmente 

escritas com a finalidade de 

ensinar algo, suas lições de 

moral ou moral da história 

eram anunciadas no texto por 

uma das personagens ou pelo 

narrador, e compunham o texto, 

diferentemente dos contos, onde 

o final é anunciado, mas todas 

as informações sobre os ritos 

de passagens e da busca pelo 

sucesso em algum aspecto de 

nossas vidas, é implícito e não 

explícito. Os contos abordam 

em particular a realidade dos 

homens e todos os estágios e 

obstáculos que ele deve passar 

para seu crescimento. Eles 

trazem ensinamentos como: não 

devemos mentir ou desobedecer 

aos mais velhos (e sábios) e não 

devemos desistir nos primeiros 

obstáculos. Pois mesmo na 

dificuldade, aparecerá uma 

fada madrinha que nos trará 

uma solução. (Seja ela, uma 

viagem, um novo emprego ou 

até uma nova relação social). 

Segundo Bruno Bettelheim  

(2002), os contos falam as 

crianças em uma linguagem 

acessível de tudo que há de 

mais real dentro delas, uma 

das conclusões que Bettelheim 

chegou é a importância da 

repetição: a criança pede que 

se repita por várias vezes o 

mesmo conto, até que ela 

consiga elaborar por meio de 

suas próprias conexões, os 

seus conflitos internos que são 

relativos ao enredo do conto, 

para só então se ver livre para 

solicitar outra história. Por uma 

ótica psicanalítica, os contos 

são uma ponte que prepara 

a criança para a vida adulta, 

segundo Marilena Chauí  (1984), 

a sexualidade é representada 

por dois aspectos: lúdico e 

libertador (que dão recursos 

para que a criança lide com 

seus desejos e fantasias no 

seu imaginário) e o aspecto 

pedagógico (que reforça os 

padrões de representação 

sexual e a libera para aceitar 

sua sexualidade genital em sua 

forma normal). Os contos são 

obrigatoriamente marcados 

pela presença de um fado que 

apesar de nos remeter à imagem 

de fadas, com asas e varinhas 

mágicas, representa o destino, 

algo que está predestinado, 

escrito e fadado a acontecer 

(fatalidade, impossível de se 

esquivar). As lendas por sua 

vez, apresentam características 

atemporais e geográficas 

(pertencentes a um determinado 

local, por muitas vezes conter 

características impossíveis de 

serem reproduzidas em outro 

ambiente), como por exemplo, 

o Curupira, não poderia ser 

uma lenda reproduzível nas 

Savanas ou em lugares gelados 

e sem vegetação como a 

Antártida. Como exemplifica 

o folclorista Luís da Câmara 

Cascudo (1978) em trecho de 

seu livro Literatura Oral no 

Brasil. Iguais em várias partes 

do mundo, semelhantes há 

dezenas de séculos, diferem em 

pormenores, e essa diferenciação 
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caracteriza, sinalando o típico, 

imobilizando-a num ponto certo 

da terra. Sem que o documento 

histórico garanta veracidade, 

o povo ressuscita o passado, 

indicando as passagens, 

mostrando, como referências 

indiscutíveis para a verificação 

racionalista, os lugares onde 

o fato ocorreu (CASCUDO, 

1978, p. 51). Cascudo, ficou 

conhecido por ser o primeiro 

autor a compilar mitos e lendas 

e organizá-los no que seria o 

primeiro Dicionário do Folclore 

Brasileiro, publicou também, com 

a colaboração da Universidade 

de São Paulo, Geografia dos 

mitos brasileiros, que como 

o próprio nome diz localiza 

e classifica mitos e lendas 

pelas cinco regiões brasileiras. 

Esse tipo de narrativa, por ser 

transmitida de geração para 

geração ao longo da história 

não tem autoria conhecida. 

Algo semelhante acontece 

com a poesia de cordel, que 

sobrevive nas regiões norte 

e nordeste do país, contendo 

ou não, personagens míticos 

e lendas daquelas regiões, 

utilizados para abordar ou 

trazer a tona problemas sociais, 

econômicos e políticos. Esse 

gênero sobrevive, ainda que 

com alguma censura, como 

afirma Antônio Augusto Arantes 

(1982) em sua obra O Trabalho 

e a fala, sobre a literatura de 

cordel como segunda opção de 

renda para os trabalhadores 

das usinas: E ele termina 

lendo folheto na feira. Mas 

não falava no usineiro, falava 

no senhor de engenho para 

puxar o negócio pra trás (...) 

porque, se botasse usineiro, era 

capaz de apanhar no meio da 

feira (ARANTES, 1982, p. 146). 

Apesar de ter sua liberdade de 

expressão assegurada, pelo 

fato de grande parte de seu 

público fazer parte da mesma 

fatia social que ele, o poeta de 

cordel mantem-se dentro de 

alguns limites. Arantes (1982) 

conclui que muitos trabalhadores 

das usinas que não tinham 

condições de publicar seus 

textos, mas mantinham relações 

comerciais com editores e 

distribuidores de folhetos, 

acabaram por entregar as 

suas obras para publicação 

a ‘editores-proprietários’ que 

possuem efetivamente direitos 

autorais sobre as obras escritas 

por outros autores. A poesia de 

cordel pode ser considerada uma 

sobrevivente entre os gêneros 

tradicionais de narrativas em 

meio ao avanço tecnológico, 

o que também tem o seu lado 

obscuro uma vez que muitos 

poetas não são escolarizados 

ou alfabetizados e a narrativa 

oral é a sua única forma de 

transmitir o conhecimento 

de vida que eles possuem.
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VALORES MORAIS EM UMA PERSPECTIVA 
HUMANISTA UNIVERSAL

Segundo a filósofa 

húngara Agnes Heller (1977), 

valor é uma escolha consciente, 

pois durante nossa vida 

aprendemos a cultivar as 

qualidades que cremos estarem 

carregadas de valores e a nos 

distanciar das outras. Valor 

é uma questão de escolha, 

escolhemos se queremos agir 

com prudência, coragem ou 

generosidade. Ainda segundo 

Heller, valores e virtudes não 

são qualidades inatas, são 

características sociais. Este 

capítulo traz reflexões de 

filósofos de diferentes países 

e que viveram em épocas 

muito distintas, como o grego 

Aristóteles que nasceu no ano 

de 384 a.C e foi aluno de Platão, 

cujos conceitos também são 

referenciados neste capítulo, 

o francês da Era Moderna 

André Comte-Sponville, que 

nasceu 1952 e era amigo de 

Louis Althusser, que ficou 

mundialmente conhecido por 

cunhar o termo Aparelhos 

ideológicos do Estado e o 

alemão Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, que nasceu em 1844 

e morreu em 1900. Mas afinal, 

o quê é virtude? E o que são 

valores humanos? Aristóteles 

, em seus trabalhos sobre 

Virtude, fez uma diferenciação 

entre dois aspectos: virtudes 

intelectuais e virtudes éticas. 

Concluindo que o estado ideal 

é a temperança, o equilíbrio 

que encontramos entre os 

defeitos e os excessos. As 

virtudes intelectuais, segundo 

Aristóteles, são aprendidas 

por meio do ensino, o músico 

virtuoso, por exemplo; ao 

passo que as virtudes éticas 

são consolidadas pelo  hábito, 

das ações que praticamos. 

Mas como sabemos, o que 

praticamos no Brasil não é 

o mesmo que se pratica na 

China ou na Turquia. Por isso 

existe o que chamamos de 

Valores Humanos Universais.

A REVOLUÇÃO FRANCESA E OS DIREITOS 
HUMANOS

A França vivia um regime 

absolutista e a sociedade era 

organizada hierarquicamente, 

o descontentamento era tanto 

que a população se organizou 

para tomar o poder, além da 

tomada da Bastilha, os bens da 

igreja foram confiscados e os 

monarcas foram capturados 

quando tentavam deixar o país 

e em seguida, guilhotinados. 

Após a tomada do poder, 

todos os direitos feudais foram 

cancelados pela Assembleia 

Constituinte e em agosto de 1789 

foi promulgada a Declaração 

dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, que garantia maior 

participação social e política 

para o povo, ainda que com 

algumas ressalvas. Com a 

Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789 e 

os Ideais da Revolução Francesa 
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de 1789 a 1799 (Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade), 

começou a desenhar-se o 

que seriam Valores Humanos 

Universais, que respeitavam e 

contemplavam diversas culturas. 

Esses valores se baseiam nos 

Direitos Naturais dos Homens 

(Seres Humanos) e serviram de 

base para a atual Declaração 

dos Direitos Humanos. Entre 

a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão e a criação 

da Declaração dos Direitos 

Humanos, aconteceram as duas 

Grandes Guerras Mundiais. 

Dentre muitas causas, a política 

de cunho imperialista de vários 

países da Europa pode ser 

considerada a principal, mas 

o estopim para a declaração 

da guerra foi o assassinato do 

arquiduque Franz Ferdinand, 

herdeiro do império Austro-

húngaro por um estudante 

sérvio autodeclarado anarquista 

radical. Estima-se que durante 

os anos transcorridos entre 

as duas Grandes Guerras  (31 

anos), 73 milhões pessoas 

foram mortas, entre militares e 

civis. Claramente o valor dado 

à vida humana estava sendo 

preterido pela busca de poder 

político e econômico. Ao fim 

da Segunda Guerra Mundial, 

foi criada uma plataforma de 

diálogo entre nações e estados 

soberanos de todo o mundo, 

para auxiliar a resolução de 

conflitos internacionais e com o 

foco em direção a Paz Mundial, 

a Organização das Nações 

Unidas (ONU). A ONU elaborou 

a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que embora 

não tenha valor jurídico, tem 

um valor normativo e deve ser 

observada por todos os países-

membros. O texto do artigo 

1º da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos fala 

sobre a igualdade dos seres 

humanos em tratamento e 

direitos, o texto da declaração 

anterior, dava margens à 

exceções e interpretações 

distintas, permitindo assim, a 

desigualdade em ‘alguns casos”, 

como exemplifico a seguir: O 

Artigo primeiro da Declaração 

de Direitos do Homem e do 

Cidadão 1789 possui o seguinte 

texto: “Os homens nascem e 

permanecem livres e iguais em 

direitos. As distinções sociais só 

podem fundar-se na utilidade 

comum”. O Artigo primeiro da 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 contém uma 

alteração muito importante 

no que diz respeito à exceção 

permitida na Declaração anterior: 

“Todos os homens nascem 

livres e iguais em dignidade 

e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem 

agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade”. 

Dentre os ideais da Revolução 

Francesa, Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade, a Igualdade nem 

sempre foi o mais importante 

em razão dos aspectos sociais 

e políticos que levaram à 

revolução, o que podemos 

concluir ao analisarmos o texto 

do artigo: “Os homens nascem e 

permanecem livres e iguais em 

direitos. As distinções sociais só 

podem fundar-se na utilidade 

comum”. Lê-se: Os homens 

nascem e permanecem livres e 

iguais em direitos. As distinções 

sociais só podem fundar-se 

na utilidade comum. Ou seja, 

caso haja utilidade comum, 

elas podem ser fundadas. Já 

no artigo da Declaração Pós 
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Segunda Guerra Mundial, lê-

se: “Todos os homens nascem 

livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em 

relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade “. O 

termo fraternidade utilizado no 

texto do artigo, não deixa dúvidas 

de que não há situação que os 

diferencie hierarquicamente, 

os cidadãos são todos 

irmãos, não há pais, ou filhos.

VALORES E VIRTUDES EM UMA 
PERSPECTIVA HUMANÍSTICA LAICA

Segundo André 

Comte-Sponville (1995), valor 

humano é a força ou poder 

que os homens têm de agir 

humanamente. Em seu livro O 

pequeno tratado das grandes 

virtudes, Sponville agrega 

uma significância matemática 

aos termos virtudes e valores 

(força, capacidade, poder, ação 

e serventia). Qual a serventia 

de uma caneta? Escrever. O 

valor da caneta é a capacidade 

de escrever. A capacidade 

do homem é ser humano, o 

valor que a natureza confere 

ao homem é a humanidade, 

independente de localização 

geográfica. Ao longo dessa 

pesquisa procuro utilizar e 

concretizar o termo “Valores 

humanos universais”, que 

não está restrito a nenhum 

tipo de cultura específica. 

Um ótimo exemplo de valor 

universal é “ser bom”. Todas 

as culturas nos ensinam a 

sermos bons, o que muda é 

a forma de ser bom; porém, 

quando pensamos em ser 

bom como um valor universal 

a forma que utilizaremos para 

isso perde a importância. Não 

seremos bons para irmos para 

o paraíso ou para satisfazer a 

vontade de outros que não nós 

mesmos, somos bons porque 

é a coisa certa a fazer, porque 

queremos e gostamos. Ainda 

segundo Sponville (1995), o 

esforço para se portar bem 

define o bem no esforço em 

si, na busca do homem pela 

excelência. As virtudes citadas 

em sua obra são: 1. A polidez 2. 

A fidelidade 3. A prudência 4. A 

temperança 5. A coragem 6. A 

justiça 7. A generosidade 8. A 

compaixão 9. A misericórdia 10. 

A gratidão 11. A humildade 12. 

A simplicidade 13. A tolerância 

14. A pureza 15. A doçura 16. A 

boa-fé 17. O humor 18. O amor 

Essa perspectiva difere de Platão, 

por exemplo, que trazia o que 

considero um discurso sobre 

virtudes e valores carregado de 

teologia, em sua obra Diálogos, 

a ideia principal de virtude era: 

“Virtude é a aproximação do 

que é divino ”, e o quê é divino, 

para Platão? Para Platão, que 

divide a realidade entre mundo 

sensível e mundo inteligível, a 

alma, sede da racionalidade, 

subsiste à morte e pré-existe 

ao nascimento, e o corpo é 

nada mais que um obstáculo 

ao conhecimento. A natureza 

da alma revela-se Lembro 

que Platão é advindo de 

uma sociedade que nos seus 

primórdios acreditava que os 

homens nasciam com Dons, 

à perfeição era um deles, no 
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caso de uma criança nascer 

‘imperfeita’ (fisicamente) ela 

era atirada de precipícios. Não 

questiono a visão de Platão 

sobre a alma ou a eternidade, 

mas não as aceito como 

termos científicos. O que é 

Divino então? O homem? A 

humanidade? Platão em seus 

processos teóricos não nos 

dá uma resposta, seu intuito 

é fazer  que reflitamos sobre 

nossos conceitos. Em meus 

levantamentos sobre o tema, me 

identifiquei mais com Friedrich 

Wilhelm Nietzsche que apesar 

de oriundo de uma família de 

clérigos acreditava que tudo 

poderia ser ‘construído’ pelos 

homens. Em seu livro ‘Der wille 

zur macht’, traduzido como 

Vontade de Potência (1988), 

mas que eu traduzo livremente 

como “Querer Fazer”, Nietzsche 

faz um paralelo entre os valores 

que guiam os homens e os que 

deveriam realmente guiá-los, 

questionando tudo que foi 

imposto pela sociedade, pela 

religião, pela filosofia, pela 

política e toda cultura criada 

pelos homens; deixando-nos 

com as primeiras impressões 

do conceito que mais tarde 

se tornaria Valores Humanos 

Universais – livres de moralina. 

Os escritos de Nietzsche foram 

publicados em uma época 

em que o povo se levantava 

contra valores impostos pela 

sociedade aristocrata, muitos 

dos seus escritos foram 

julgados elitistas e excludentes, 

porém, pessoalmente, os 

considero libertadores para 

o ser humano. Ao se voltar 

contra os valores e morais 

impostos pela religiosidade 

e ao duvidar da existência de 

um “deus criador do mundo”, 

Nietzsche deixa seus leitores 

e simpatizantes com outra 

vontade, aqui chamarei de 

Vontade de Verdade. Como cita 

sobre Deus estar morto: “Mas 

pode-se dizer, no essencial, que 

o evento mesmo é demasiado 

grande, distante e à margem 

da compreensão da maioria, 

para que se possa imaginar 

que a notícia dele tenha sequer 

chegado, e menos ainda que 

muitos soubessem já o que 

realmente sucedeu – e tudo 

quanto irá desmoronar, agora que 

essa crença foi minada, porque 

estava sobre ela construído, 

nela apoiado, nela arraigado: 

toda nossa moral europeia, por 

exemplo.” (NIETZSCHE, 2007, 

p.233). Diante disso, é essencial 

cuidar da alma, não apenas 

pelo tempo que dura a vida, 

mas por toda a eternidade, 

e o único meio para fazê-lo 

é torná-la o melhor e o mais 

sábia possível, pois a alma é 

capaz de levar consigo somente 

a educação recebida. O amor é 

o que renova o conhecimento 

por rememoração e reflexão, é 

a força da alma que perpetua a 

vida, é o motor da cultura (que é 

a vitória sobre a morte). Apenas 

na alma há amor, pois apenas 

a alma aspira àquilo que não 

possui, sendo, assim, o amor, 

um intermediário ativo entre 

o mundo humano e o mundo 

divino (um daimon). O amor 

nos liga à realidade divina e 

participa da imortalidade na 

medida em que é uma perpétua 

ultrapassagem. Conclui-se que 

se vivia em uma sociedade 

baseada em valores morais 

cristianizados logo após a 

ideia de um deus inexistente, 

passamos a nos questionar sobre 
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quais seriam então os valores 

necessários para se viver em 

uma sociedade respeitando 

o outro (indivíduo). E é com 

essa perspectiva nietzschiana 

que pretendo fundamentar os 

conceitos de valores humanos 

não religiosos ou culturais, 

possíveis de serem ensinados 

em qualquer ambiente escolar.

O TRABALHO PEDAGÓGICO EM SALA DE 
AULA

Esse trabalho abordará 

algumas virtudes que parecem 

estar sendo esquecidas de uns 

anos pra cá e que podem ser 

trabalhadas com literatura 

acessível em qualquer região 

brasileira. A temperança, o 

tempero, o comedimento, um 

exemplo fácil de ser identificado 

no ocidente é a falta de medida 

em casos de modificação 

corporal, nas culturas mais 

antigas surgiram os adornos, 

os brincos e as tatuagens, 

hoje além dessas formas, 

encontramos quem faça desde 

pequenas cicatrizes a completa 

mutilação de alguma parte do 

corpo. Esse exemplo está sendo 

utilizado apenas para ilustrar a 

falta do que seria o ‘equilíbrio’ 

das nossas ações. Para isso 

utilizaremos um resumo do 

conto de Monteiro Lobato A 

Reforma da Natureza. Utilizarei 

a lenda brasileira do João de 

Barro, típica da região Sul do 

Brasil para abordar o tema 

coragem, teoricamente a mais 

importante de todas as virtudes 

e sem a qual nenhuma das 

outras poderia ser praticada. 

Coragem é a capacidade de 

ignorar o medo, a possibilidade 

de falha, e pode ser utilizada 

tanto para o bem como para 

o mal, é preciso coragem para 

cometer um ato prejudicial, 

como por exemplo, deixar 

um ser humano (ou não) em 

péssimas condições físicas 

ou até mesmo matá-lo. A 

generosidade será abordada na 

lenda indígena do Corvo Arco-

íris, típica da América do Norte, 

que conforme René Descartes 

afirma em As Paixões da Alma 

(1979), a generosidade é o 

ingrediente que necessitamos 

para que seja despertado o 

real valor do EU interior, tendo 

papel de mediadora entre as 

nossas vontades e o nosso 

entendimento. A generosidade 

é doação, partilha, é a vontade 

de somar ao outro algo, seja 

material, ou não. Pode-se ser 

generoso ao doarmos parte de 

nosso tempo ou compartilhando 

algo de nosso conhecimento.
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TEMPERANÇA: A REFORMA DA NATUREZA
Depois de ouvir a 

história de Américo Pisca-Pisca 

que sonhou com as reformas 

que faria na natureza, mas 

acordou com uma jabuticaba 

caindo em sua cabeça, Emília 

a boneca gente, decide que 

Américo estava certo e não 

deveria desistir das suas 

ideias, resolvendo ela mesma 

reformar tudo que não gostava 

na Natureza: jabuticabas 

davam no chão, abóboras 

em altas árvores, as tetas das 

vacas viraram torneiras e as 

laranjeiras davam laranjas já 

descascadas, oras! Tudo seria 

muito mais fácil assim. A boneca 

aproveitou que Dona Benta 

estava na conferência da Paz e 

chamou sua amiga Rã carioca 

para ajudá-la. Qual não foi o 

espanto de Dona Benta quando 

voltou! Ela explicou a boneca 

o quanto a natureza era sábia 

e que as coisas deveriam ser 

aceitas do jeitinho que elas 

são, conforme Dona Benta ia 

explicando a Emília o porquê 

e as singularidades das coisas 

a boneca ia ‘desmodificando’ 

tudo, a contragosto, mas 

convencida dos porquês. Emília 

entendeu que as laranjas 

descascadas só poderiam 

ser comidas pelas pessoas 

do Sítio e que não poderiam 

ser vendidas, causando assim, 

algum transtorno financeiro 

que influenciaria na vida de 

todos, a pedido de Tia Anastácia, 

Emília não ‘desmodificou’ o leite 

que assobiava ao ferver, pois 

sua mudança tinha tornado 

seu trabalho muito mais fácil. 

Essas são apenas duas das 

hipóteses que poderiam ser 

trabalhadas com essa história, 

uma vez que as mudanças 

praticadas pela boneca foram 

muitas, vale voltar o olhar ao 

final da história quando Tia 

Anastácia pede a Emília que 

não ‘desmodifique’ o leite que 

assobiava, uma vez que era 

muito útil a modificação feita 

pela boneca. Ao apresentarmos 

a história para as crianças 

é importante façamos 

alguns questionamentos: 

_ O que você 

achou da mudança? 

_A mudança era necessária?

 _Mas as coisas que foram 

modificadas, elas continuaram 

com a mesma serventia? 

_Modificar tudo 

foi uma boa ideia? 

_E no caso do leite? Foi 

uma boa ideia não ‘desmodificar’? 

Uma mudança no 

tema também pode se tornar 

um instrumento interessante 

para abordar a temperança: 

_Você gosta de pipoca 

salgada? E com muito sal?

 _Vocês não adoram 

brincar lá fora nos dias de sol? 

E quando está muito quente? 

A modificação do 

tema e a proximidade da 

realidade diária das crianças 

logo trarão às suas mentes a 

noção do equilíbrio, do “mais 

ou menos”, do tempero, ou 

seja, da temperança. A partir 

daí pode-se trabalhar diferentes 

acontecimentos, utilizar vários 

exemplos de eventos que as 

crianças presenciaram para 

que elas tenham consolidado 

o significado e a importância 

do valor temperança. Como 
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citado no capítulo anterior, a 

modificação corporal e falta de 

comedimento e temperança é 

algo que salta aos olhos, uma 

cirurgia reparativa, mesmo que 

estética, teria aqui o mesmo 

sentido da modificação feita no 

leite, uma utilidade em si, já a 

automutilação, por exemplo, dos 

tecidos do queixo (Imagem 1), 

para deixar os dentes a mostra 

ou até mesmo amputação 

de membros  (Imagem 2) 

deixa de fazer sentido, já que 

não existe aí uma utilidade 

para tal. É apenas estético, 

pessoalmente diria que sem 

medidas, talvez apenas mais 

uma forma de ultrapassar 

limites ou inovar, criar. Essa 

pesquisa não pretende entrar 

nos porquês da modificação 

corporal e sim utilizá-la para 

ilustrar o valor do equilíbrio, 

comedimento, da temperança. 

CORAGEM: A LENDA DO JOÃO-DE-BARRO
Como já citado 

anteriormente a coragem 

não é necessariamente um 

valor utilizado apenas para 

praticar coisas boas, a coragem 

é apenas a falta do medo, 

ou a capacidade de ignorar 

a possibilidade de falhas e 

insucessos. Como no caso da 

lenda do João-de-barro, em que 

um jovem casal se apaixona 

e a coragem é percebida nos 

dois. Ao ser questionado pelo 

pai da jovem sobre que provas 

daria de que merecia a moça 

mais bonita da tribo, o jovem 

fala do poder de amor como 

prova, e mesmo intimidado pelo 

tom ameaçador e desconfiado 

do pai da jovem, o rapaz diz 

que como seu amor é maior, 
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ele aguentaria provação maior 

do que o último pretendente. 

Uma prova de coragem já que 

ele não poderia ter certeza se 

aguentaria ou não. A jovem 

também, mostra sua coragem, 

questionando o pai e pedindo que 

o pretendente não terminasse 

de cumprir a provação, uma 

vez que ela temia pela vida 

dele. As duas personagens não 

tinham certeza do sucesso e 

mesmo assim, mantiveram 

a vontade de prosseguir em 

busca de finalizar algo que 

lhes traria (ou faria) um bem 

maior. Exemplos diários na 

educação infantil podem ser 

encontrados, não apenas no 

que se refere aos conteúdos 

estruturados, mas também as 

tarefas diárias das crianças, 

como brincar em um balanço 

sozinha, se convidar a participar 

de um jogo ou brincadeira (o 

medo do não). Em educação 

infantil as perguntas geralmente 

partem das crianças nesse caso 

é importante que o docente 

não responda de forma que 

a criança não reflita sobre 

sua própria pergunta, por 

exemplo: _Nossa porque o pai 

da jovem não soltou o Jaebé 

quando ela pediu, ele queria 

que ele morresse? Se o docente 

responde algo como: _Não, 

ele queria provar se o amor 

de Jaebé era forte mesmo. A 

criança perde todo um processo 

de reflexão pelo qual construiria 

suas próprias hipóteses e 

conceitos sobre como lidar 

com as adversidades diárias.

GENEROSIDADE: A LENDA DO CORVO 
ARCO-IRIS

Assim como a lenda 

do João-de-barro, e em muitas 

outras lendas, a lenda do Corvo 

Arco-íris possui muitos valores 

e virtudes que diferem entre 

si, e constatar a generosidade  

antes da coragem, por exemplo, 

torna-se uma tarefa muito árdua 

para os leitores (ou ouvintes) 

em idade pré-escolar. Quando 

o pássaro decide ir, mesmo 

sabendo que será um longo 

caminho e que talvez ele não 

tenha tempo para descansar, 

ele demonstra coragem, porém 

uma pergunta que pode ser 

feita é: _Sim, ele foi corajoso 

quando decidiu ir, pois sabia 

dos imprevistos que poderiam 

acontecer. Mas ele demonstrou 

outro sentimento ao decidir ir, 

já que ele voava e a neve nunca 

o enterraria... Dificilmente 

alguma criança irá responder 

que ele foi generoso, termos 

como: ele foi muito bom, ele 

quis ajudar os amigos, ele foi 

porque os outros animais não 

voavam, serão mais comuns 

em uma sala de educação 

infantil. E como apresentar e 

trabalhar o termo generosidade 

com crianças tão pequenas? 

Diariamente. Pequenas atitudes 

como compartilhar o mesmo 

brinquedo, ou espaço, ou até 

mesmo ceder a vez na hora 

de pular corda, deveriam ser 

tratadas não apenas como 

gentilezas, mas sim como 

generosidade, pois somos 

gentis quando trocamos de 

lugar mas ainda assim temos 

a nossa vez, em casos em que 

a criança apenas cede, seria 



611OUTUBRO | 2017

muito interessante utilizar 

o termo generosidade, que 

também pode ser entendido 

como doação. É comum a 

criança não saber identificar o 

quê é generosidade e o que é 

gentileza, um ótimo exemplo a 

ser utilizado é o de abrir a porta 

e o de ceder lugar no banco do 

ônibus: Quando você abre a 

porta para uma pessoa passar 

e deixa que ela passe na sua 

frente, é gentileza, pois você 

passará também, mas depois. 

Quando você cede o seu lugar 

no banco do ônibus e faz a sua 

viagem em pé, você não sentará 

mais, então, você coloca o outro 

em primeiro lugar e acima 

de suas necessidades. Isso é 

generosidade. Ser generoso 

está intrinsecamente ligado 

à necessidade de ver todos 

com os quais se convive bem e 

felizes. Generosidade é pensar 

no bem-estar alheio, e não 

envolve nenhuma troca a não 

ser o que o generoso sente 

ao ver um semelhante feliz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas realizadas 

para a elaboração deste trabalho 

me proporcionaram contato 

com muitas obras significativas 

as quais não puderam ser 

incluídas por um motivo ou 

outro, porém a importância 

da leitura das mesmas para 

a realização deste trabalho 

não poderia ser deixada sem 

crédito, por isso, elas estão 

listadas após o referencial 

bibliográfico como bibliografia 

complementar. A escolha da 

literatura (especificamente 

narrativas) como instrumento 

mediador do processo Ensino 

de Valores é acertada uma vez 

que como citado anteriormente, 

a oralidade é uma das formas 

mais antigas de transmissão de 

conhecimentos, e a utilização 

de narrativas em sala de aula 

é mais que possível. Cabe aos 

docentes conhecer o material 

que pode ser utilizado e ter 

domínio sobre o tema abordado 

em cada história. Caso isso 

não aconteça, pode-se cair 

na roupagem hollywoodiana 

dos estúdios Disney, e as 

histórias viram apenas ‘lindas 

histórias de amor’ ou ‘contos 

de coragem’. Digo, há muito 

mais valores embutidos na 

literatura disponível e que são 

tão importantes para serem 

aprendidos quanto o Amor. 

Ensinar Valores, portanto, 

também é possível. E como 

diria a sabedoria popular: 

‘Faça o que eu digo, não faça 

o que eu faço’. Sabemos que 

as crianças em idade pré-

escolar aprendem por meio de 

exemplos, e por esse motivo 

pode haver uma comoção 

contra esse dito. Outro ditado 

bem mais moderno que surgiu 

após a acomodação com os 

mal-entendidos que sempre 

acabavam com a frase: ‘eu 

não quis dizer isso’, é o ‘mean 

what you say, and say what you 

mean’, em inglês, que traduzido 

para o português seria algo 

como ‘diga exatamente o que 

você quer dizer’. Os valores 

escolhidos para desenvolver 

esse trabalho, são de suma 

importância para que as crianças 

desse novo mundo, marcado 

por excessos, consumismos e 
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egocentrismos, cresçam e se 

transformem em adultos mais 

humanos e genuinamente 

preocupados com a humanidade 

como um todo, zelando pela 

vida e pelo meio ambiente. 

Gosto de chamá-los de valores 

possíveis para uma sociedade 

mais humana e humanizadora, 

pois as crianças de hoje serão 

os profissionais de amanhã. 

Com grande prazer concluo essa 

pesquisa deixando a questão 

para reflexão: E para você 

Educador? Quais são os valores 

necessários e possíveis de serem 

ensinados em sala de aula?
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A importância da 

educação e a necessidade de se 

investir concreta e eficazmente 

no setor, em todos os níveis, 

nos remeteram a questionar 

qual o papel do professor no 

processo de alfabetização? O 

que é necessário para uma 

escola de qualidade? Objetivou-

se desenvolver a partir das 

questões acima levantadas, 

um processo de análise sobre 

a importância do professor 

no processo de alfabetização 

e desenvolvimento do aluno, 

partindo da compreensão 

sobre as relações entre 

profissão docente, o papel e 

o desenvolvimento docente 

chegando à situação de ensinar 

e aprender, nos diferentes 

sistemas de ensino do ensino 

básico fundamental. Por 

meio de revisão bibliográfica 

abordamos as leis e documentos 

oficiais que regem a educação 

básica, discorrendo-se sobre 

a alfabetização e letramento, 

dando ênfase a educação 

de qualidade, apontando a 

importância do professor no 

processo de alfabetização 

e fazendo relações sobre a 

influência que o mesmo exerce 

no desenvolvimento da criança.
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INTRODUÇÃO
Ao mesmo tempo em 

que se percebe no Brasil um 

esforço efetivo para dar à 

educação o espaço que esta 

reclama e exige em um país 

voltado para o seu futuro, veem-

se instituições educacionais 

em greve na luta por melhores 

condições e lutas contra emendas 

anunciadas pelo governo.

Acredita-se que as 

transformações e exigências 

do mundo atual requerem 

mudanças da escola, para que a 

mesma possa oferecer aos seus 

educandos qualidade de ensino 

a que têm direito. Assim, para 

que cada escola possa melhorar 

seu trabalho em direção a um 

ensino de qualidade, é preciso 

repensar a escola dentro de 

um novo contexto social.

A importância da 

educação e a necessidade de se 

investir concreta e eficazmente 

no setor, em todos os níveis, 

nos remeteram a questionar 

qual o papel do professor no 

processo de alfabetização? 

O que é necessário para 

uma escola de qualidade?

Objetivou-se desenvolver 

a partir das questões acima 

levantadas, um processo de 

análise sobre a importância 

do professor no processo de 

alfabetização e desenvolvimento 

do aluno, partindo da 

compreensão sobre as relações 

entre profissão docente, o 

papel e o desenvolvimento 

docente chegando à situação 

de ensinar e aprender, nos 

diferentes sistemas de ensino 

do ensino básico fundamental.

Pretende-se analisar e 

discutir sobre a qualidade do 

ensino na educação básica, bem 

como ampliar e conceituar nossos 

conhecimentos, verificando 

e caracterizando os aspectos 

para se obter a qualidade na 

educação infantil da primeira 

infância em diferentes contextos.

Por hipóteses podemos 

dizer que com um melhor 

desenvolvimento do professor 

todos têm a ganhar, mas a 

melhor hora é em seu preparo 

profissional, ou seja, na ocasião 

de sua graduação, observando 

que nesse momento ele está 

aberto para o aprendizado, 

sendo essa à hora exata 

de aprender a lidar com 

crianças em uma sala de aula.

Por meio da revisão 

bibliográfica em livros, artigos, 

teses e internet iniciaram-se 

dissertando sobre a educação e 

os caminhos para a alfabetização. 

Em seguida enfatizou-se a 

importância do professor no 

processo de alfabetização o 

que posteriormente remete-

nos a busca da qualidade 

na educação básica infantil.
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A EDUCAÇÃO E OS CAMINHOS PARA A 
ALFABETIZAÇÃO

A educação na visão 

de um bom educador é o 

alcance da vida humana plena 

e dignamente, apropriando-

se da cultura e da cidadania. 

A educação humanista é 

democrática, pluralista, aberta 

e crítica, acima de tudo é 

sensível e atenta às diferenças 

e necessidades culturais 

e até mesmo individuais, 

e é nessa visão que todos 

deveriam ser educados.

Para Terezinha Rios 

(2011) falar de educação 

brasileira significaria a sociedade 

verificar as determinações 

que estão organizadas de 

um modo específico, nos 

moldes do sistema capitalista, 

que confere aos processos 

educativos estabelecer as 

relações entre educação, cultura 

e sociedade. Centrando a 

atenção na perspectiva política 

da prática educativa e apontar 

as características da sociedade.

Atualmente, no Brasil, 

convivem vários conceitos a 

respeito desse profissional. 

Dentre eles, o que mais se 

destaca é “o do professor 

como técnico, que sabe fazer 

uma série de coisas, mas 

precisa que lhe apresentem 

o que e como fazer, ou seja, 

ele é o transmissor de um 

saber produzido no exterior 

da profissão” (FREIRE, 2012).

Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo, ou 

seja, a educação problematizadora 

e como prática de liberdade, 

exige de seus personagens 

uma nova concepção de 

comportamento. Ambos são 

educadores e educandos, 

aprendendo e ensinando em 

conjunto, mediatizados pelo 

mundo (FREIRE, 2012, p. 13).

No Brasil analfabetismo 

ainda é um dos maiores obstáculos 

do exercício da cidadania e 

exclusão social das camadas 

mais desprovidas da população.

Emília Ferreiro (2011) 

em seu livro reflexões sobre 

alfabetização desenvolveu 

uma teoria que deixa de se 

fundamentar nos aspectos 

mecanicistas para seguir os 

pressupostos construtivistas de 

Piaget; onde o eixo principal do 

processo deixa de ser o ato de 

ensinar para se fixar no ato de 

construir, passando o educando 

a ser visto com um sujeito que 

constrói seu conhecimento, 

tornando-se capaz de agir sobre 

o mundo, transformando-o e, 

consequentemente, exercendo 

de forma plena sua cidadania.

As pesquisas de Piaget 

(2007) serviram de base para que 

Ferreiro (2011) desenvolvesse 

seus estudos em uma área que 

ainda não havia sido objeto 

de investigação científica: a 

da aquisição da escrita. Suas 

pesquisas mostraram que 

as crianças chegam à escola 

com muitos conhecimentos 

sobre a língua, e não vazias, 

como se pensava até então.

Já Magda Soares (2009) 

nos esclarece o significado 

da palavra letramento e 

o como surgiu essa nova 
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palavra, destacando-a como 

sendo o estado ou condição 

de quem se envolve nas 

numerosas e variadas práticas 

sociais de leitura e escrita.

Dissociar alfabetização 

e letramento é um equívoco 

porque, no quadro das atuais 

concepções psicológicas, 

linguísticas e psicolinguísticas 

de leitura e escrita, a entrada da 

criança no mundo da escrita se 

dá simultaneamente por esses 

dois processos: pela aquisição 

do sistema convencional 

de escrita a alfabetização, 

e pelo desenvolvimento de 

habilidades de uso desse 

sistema em atividades de 

leitura e escrita, nas práticas 

sociais que envolvem a língua 

escrita o letramento. Não são 

processos independentes, mas 

interdependentes e indissociáveis: 

a alfabetização se desenvolve 

no contexto de e por meio 

de práticas sociais de leitura 

e de escrita, isto é, através 

de atividade de letramento, 

e este, por sua vez, só pode 

desenvolver-se no contexto da 

e por meio da aprendizagem 

das relações fonema grafema, 

isto é, em dependência da 

alfabetização (SOARES, 2009, p. 15).

Ferreiro (2011) em sua 

concepção de alfabetização se 

opõe a Magda Soares quando 

enfatiza que o processo 

de alfabetização é restrito, 

refere-se apenas ao aprender/

ensinar a ler e escrever, a 

codificar e decodificar os signos 

linguísticos. Na sua visão como 

alfabetizadora o processo de 

alfabetização e letramento 

são conceitos que embora 

distintos constituem-se em 

elementos complementares.

Para Ferreiro (2011) 

o termo letramento está 

intrínseco no processo de 

alfabetização, uma vez que 

considera o sujeito social no 

processo de construção do 

seu conhecimento. Segundo 

sua teoria a alfabetização 

caracteriza-se pela sucessão 

de etapas cognitivas que, sem 

a instrução direta vinda dos 

adultos, elaboradas pelas crianças 

em processo de construção do 

conhecimento a partir da interação 

com o meio social e escolar.

A distinção entre 

alfabetização e letramento obriga-

nos a considerar o acesso ao 

mundo da escrita como muito 

mais que um processo de apenas 

aprender a ler e a escrever.

Ferreiro (2011) centra 

sua preocupação com o ensino, 

especialmente nas escolas 

públicas, que destaca como 

alvo principal quando se 

quer mudar uma realidade; 

e defende ainda que para 

isso a escola deva deixar 

de se considerar detentora 

dos saberes condizentes à 

alfabetização, para se tornar 

criadora de condições para a 

criança descobrir sozinha, que 

a língua escrita é muito mais do 

que símbolos e grafias, mas um 

modo de existência da nossa 

língua falada, construída através 

dos tempos pela sociedade.

Acredita-se, então 

ser imprescindível haver 

uma conscientização sobre a 

importância da alfabetização 

para esse novo milênio, pois num 

mundo em rápida e crescente 

evolução como o qual em que 

vivemos é necessário que o 

adulto que não conseguiu 

ser alfabetizado na época 

adequada, incorpore que nunca 
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é tarde para começar e como 

ele faz parte do mundo, deve 

ser sujeito deste mundo e não 

simplesmente espectador.

As pesquisas de Emília 

Ferreiro (2011) demonstram a 

leitura e a escrita, como objetos 

culturais do conhecimento, 

sendo também adquiridas por 

um processo de autoconstrução 

no confronto e na interação 

do aluno com seu meio.

No entanto, é Freire e 

Macedo (2013) quem destacam 

a crise do analfabetismo como 

uma injustiça social ao passo 

que este problema ameaça 

a ordem econômica global. 

Criticam as propostas tradicionais 

de alfabetização, as quais na 

maioria das vezes buscam o 

aprendizado da língua oficial 

pelo chamado padrão culto, 

por outro lado, considera a 

alfabetização um processo 

que deve ao mesmo tempo 

resgatar e recriar as experiências 

vividas pelo alfabetizando.

Para Freire (2013) a escola 

e o educador devem assumir 

uma grande responsabilidade 

no intuito de que os alunos 

consigam compreender a 

dimensão mais profunda do 

processo de aprendizagem.

Já Macedo (2013) propõe 

analisar os programas de 

alfabetização à luz das teorias 

de produção e reprodução 

cultural, interessando identificar 

como as pessoas produzem, 

transformam e reproduzem 

significados, não encarando 

o processo de leitura apenas 

como o desenvolvimento de 

habilidades para a aquisição ou 

decifração da língua padrão, mas 

para a constituição de sujeitos.

Conforme Freire e Macedo 

(2013, p. 131) “a reinvenção de 

uma sociedade é um ato político 

que tem lugar na história”.

O analfabeto aprende 

criticamente a necessidade de 

aprender a ler e a escrever. 

“É entender o que se lê 

escrever o que se entende.” 

(FREIRE, 2012, p. 72). Por isso, 

a alfabetização não pode ser 

como uma doação, de fora para 

dentro, mas de dentro para 

fora, pelo próprio analfabeto, 

ajustado pelo professor.

Ler é um conjunto de 

habilidades e comportamentos 

que se estendem desde 

simplesmente decodificar sílabas 

ou palavras até ler Grande 

Sertão Veredas de Guimarães 

Rosa. Uma pessoa pode ser 

capaz de ler um romance um 

bilhete, ou uma história em 

quadrinhos, e não ser capaz de 

ler um romance, um editorial de 

jornal. Assim ler é um conjunto 

de habilidades, comportamentos, 

conhecimentos, que compõem 

um longo e complexo continuo 

(SOARES, 2009, p. 48).

Já Solé (2008, p. 18), 

defende que poder ler, isto 

é compreender e interpretar 

textos escritos de diversos 

tipos com diferentes intenções 

e objetivos contribui de forma 

decisiva para a autonomia das 

pessoas, na medida em que 

a leitura é um instrumento 

necessário para que nos 

manejemos com certas garantias 

em uma sociedade letrada.

Assim como outras 

coisas, ler é uma questão de 

compartilhar. Compartilhar 

objetos, compartilhar tarefas 

compartilhar os significados 

construídos em torno delas. 

No entanto, nessa atividade 

compartilhada a responsabilidade 
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é diferente para o professor e 

para os alunos, pois o primeiro 

pode se colocar ao nível dos 

segundos, para ajudá-los a 

se aproximar dos objetos 

perseguidos (SOLE, 2008, p. 173)

Assim, as atividades 

que envolvem o processo 

ensino aprendizagem da língua 

materna devem ser vistas não 

como uma proposta individual, 

com um fim em si mesmo, mas 

sim, como um instrumento 

básico de comunicação, como 

fator determinante no ensino. 

A alfabetização tem sido 

entendida tradicionalmente 

como um processo de ensinar 

e aprender a ler e escrever; 

portanto, alfabetizado é 

aquele que lê e escreve.

Considera-se então, 

que em uma sociedade como a 

nossa, o mais comum é que a 

alfabetização seja desencadeada 

por práticas de letramento, tais 

como ouvir histórias, observar 

cartazes, conviver com práticas 

de troca de correspondência, 

etc. No entanto, é possível que 

indivíduos com baixo nível 

de letramento só tenham a 

oportunidade de vivenciar tais 

eventos na ocasião de ingresso 

na escola, com o início do 

processo formal de alfabetização.

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Sem deixar de destacar 

a importância que o professor 

tem para realizar um ensino de 

qualidade, acredita-se que ele 

deva buscar por aprimoramentos 

constantes investindo em cursos 

e capacitações aumentando suas 

habilidades e conhecimentos 

para melhor desenvolver a sua 

função principal que é o ensinar.

Ser polivalente significa 

que ao professor cabe trabalhar 

com conteúdos de naturezas 

diversas que abrangem desde 

cuidados básicos essenciais 

até conhecimentos específicos 

provenientes das diversas áreas 

do conhecimento. Este caráter 

polivalente demanda, por sua 

vez, uma formação bastante 

ampla do profissional que 

deve tornar-se, ele também, 

um aprendiz, refletindo 

constantemente sobre sua 

prática, debatendo com seus 

pares, dialogando com as famílias 

e a comunidade e buscando 

informações necessárias para 

o trabalho que desenvolve. São 

instrumentos essenciais para a 

reflexão sobre a prática direta 

com as crianças a observação, 

o registro, o planejamento e a 

avaliação. (BRASIL, 1998, p. 41).

Este caráter polivalente 

demanda por sua vez, uma 

formação ampla profissional 

que deve tornar-se, também ao 

professor como um aprendiz 

refletindo constantemente sobre 

sua prática, dialogando com 

as famílias e a comunidade, 

além de buscar informações 

necessárias para o trabalho 

que desenvolve, tendo como 

instrumentos essenciais 

para reflexão sobre a prática 

direta com as crianças a 

observação, o registro, o 

planejamento e a avaliação.

Entende-se que para o 
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trabalho direto com crianças 

pequenas exige que o professor 

possua competência polivalente, 

ou seja, deve saber trabalhar 

com conteúdos de naturezas 

diversas que abrangem desde 

cuidados básicos essenciais 

a conhecimentos específicos 

provenientes de diversas áreas de 

conhecimento (BRASIL., 1998, p. 41).

As atribuições do professor 

de desenvolvimento infantil 

estão regulamentadas pela 

Lei n°. 13.574/03 e decreto n°. 

44.846/04 (SÃO PAULO, 2004).

Planejar, coordenar, 

executar, avaliar as atividades 

pedagógicas, possibilitando o 

desenvolvimento integral da 

criança em complemento a ação 

da família e da comunidade. 

Organizar e reorganizar os 

tempos e os espaços de forma 

a permitir a interação entre 

as crianças e das crianças 

com os adultos, favorecendo 

a autonomia manifestações e 

produção da cultura infantil. 

Respeitar a criança como 

sujeita do processo educativo 

favorecendo seus aspectos por 

meio de situações lúdicas e 

criativas (SÃO PAULO, 2004, p. 8).

Refletindo-se sobre 

as atribuições e exigências 

do professor de educação 

infantil, quanto à mudança e 

inovação, observa-se que esses 

profissionais têm que assumir 

um modelo crítico, reflexivo, 

consciente e comprometido 

com a reconstrução, de uma 

sociedade de cidadãos mais 

livres, justos, solidários e 

democráticos. Conhecer e 

compreender o mundo à 

nossa volta, como vem sendo 

construído, e as transformações 

pela qual vem passando, faz 

parte de nossa leitura de mundo.

O Referencial Curricular 

Nacional (1998), propõe uma 

reflexão para o atendimento 

as crianças entre 0 a 6 anos no 

cenário atual da educação infantil 

de qualidade, que respeite a 

dignidade e os direitos básicos 

das crianças nas instituições.

Assim o referencial parte 

da perspectiva de ser incorporado 

ao projeto educacional da 

instituição e de acordo com 

a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), denomina “professor 

de educação infantil, todos 

os profissionais responsáveis 

diretamente pela educação 

das crianças de 0 a 6 anos”. 

Deste profissional exige-se 

uma competência polivalente, 

na qual deverá trabalhar com 

conteúdos de natureza diversos 

e que envolva diferentes áreas.

Proposto ao professor 

que ele considere na organização 

de seu trabalho: a situação 

entre crianças de uma mesma 

idade e de idades diferentes; 

os conhecimentos prévios 

das crianças, de modo a 

facilitar o relacionamento 

entre o conhecimento novo 

e o velho; a individualidade 

e as diversidades, e sugere 

como estratégia de trabalho 

a resolução de problemas.

Os objetivos gerais 

definidos para a educação 

infantil ilustram competências 

de diferentes naturezas a 

serem desenvolvidas, nos 

trabalhos com as crianças, 

no contexto da instituição. 

Desenvolver uma imagem 

positiva de si, atuando de forma 

cada vez mais independente, 

com confiança em suas 

capacidades e percepção de 

suas limitações; [...]; Estabelecer 
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vínculos afetivos e de troca 

com adultos e crianças, 

fortalecendo sua autoestima e 

ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação 

e interação social; Utilizar as 

diferentes linguagens ajustando 

as diferentes intenções e 

situações de comunicação, de 

forma a compreender e ser 

compreendido, expressar suas 

ideias, sentimentos, necessidades 

e desejos e avançar no seu 

processo de construção de 

significados, enriquecendo 

cada vez mais a sua capacidade 

expressiva (BRASIL, 1998, p. 63).

Nessa perspectiva pode-

se ver a importância do preparo 

e da formação continuada 

dos professores; desta forma, 

acredita-se que seja possível 

garantir melhor qualidade 

de atendimento à criança.

Art. 1º As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores 

da Educação Básica, em 

nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, 

constituem-se de um conjunto 

de princípios, fundamentos 

e procedimentos a serem 

observados na organização 

institucional e curricular de cada 

estabelecimento de ensino e 

aplicam-se a todas as etapas 

e modalidades da educação 

básica (BRASIL, 2002, p. 1).

A Lei de Diretrizes e Bases 

n°. 9394 de Dezembro de1996, 

sanciona em seu artigo 62 que:

A formação docente 

para atuar na formação básica 

far-se-á em nível superior em 

curso de licenciatura plena, 

de graduação plena, em 

universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, 

como formação mínima para 

o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade 

normal (BRASIL, 1996, p. 18).

Acredita-se que a formação 

do professor de educação 

infantil seja de fundamental 

importância no que se refere à 

construção da sua identidade 

e aprimoramento da sua 

competência, pois, no decorrer 

da formação continuada, ele 

estará atuando de modo a 

dar oportunidade às crianças 

de vivenciarem experiências 

que contribuam para o seu 

desenvolvimento global.

Assim, a ênfase da 

educação infantil é estimular 

as diferentes áreas de 

desenvolvimento da criança, 

aguçar sua curiosidade, sendo 

que, para isso, é imprescindível 

que a criança esteja feliz no 

espaço escolar. Observando 

a escola e principalmente as 

salas de aula é possível captar 

o clima e o estilo de trabalho 

do professor e de seus alunos.

Pensar no espaço da 

escola faz lembrar principalmente 

nas crianças, mas, este espaço 

também é habitado por outras 

pessoas, como os professores, 

funcionários que trabalham 

indiretamente com a criança, 

membros da família que as 

trazem diariamente, cada um 

com necessidades específicas 

diante do que fazem na escola.

Na verdade, reforça-se 

a necessidade de se tratar o 

ensino como uma profissão 

dinâmica, em desenvolvimento, 

onde os professores tomam 

para si a responsabilidade 

que lhes compete ao se 
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definir os rumos da mudança 

educacional. Significa também 

reconhecê-lo como lócus de 

produção de conhecimento, e 

o professor como um sujeito 

histórico capaz de produzi-los.

De acordo com Queiroz 

(2001) “o educador deve ter 

como uma de suas metas, 

humanizarem aos alunos”. Ele 

deve ter um espírito libertador 

intelectual, ser autônomo 

moralmente e pluralista em 

seus pensamentos, ele deve 

também, em sua prática 

pedagogia libertar seus alunos 

da ignorância, do preconceito, 

do capricho, da alienação 

e de falsas consciências, 

buscando assim, desenvolver as 

potencialidades humanas de cada 

um (apud KADOW, 2006, p. 51).

Compreender o 

professor dessa maneira é 

considerá-lo um profissional.

A concepção de professor 

reflexivo parece-nos mais 

apropriada para dar conta das 

múltiplas dimensões que estão 

presentes na complexa atuação 

da profissão. A questão da 

concepção sobre o professor 

é importante porque está 

diretamente relacionado com 

o papel que lhe é atribuído na 

educação, o que em momentos 

de mudanças tem especial 

relevância (FREIRE, 2012, p. 37).

Conforme Zabalza 

(2007, p. 267) “é preciso 

que o professor tenha uma 

atitude de observação que 

o mantenha informado da 

influência que o projeto do 

ambiente está exercendo 

sobre a conduta das crianças 

e sobre a sua aprendizagem”.

Não posso ser educador 

se não percebo cada vez melhor 

que, por não poder ser neutra, 

minha prática exige de mim 

uma definição, uma tomada 

de posição, decisão e ruptura. 

Exige de mim que escolha entre 

isto ou aquilo. Assim como não 

posso ser educador sem me 

achar capacitado para ensinar 

certo e bem os conteúdos de 

minha disciplina não posso, 

por outro lado, reduzir minha 

prática docente ao puro ensino 

daqueles conteúdos. Esse é um 

momento apenas da minha 

atividade pedagógica. Tão 

importante quanto o ensino dos 

conteúdos é minha coerência 

na classe. A coerência entre 

o que digo o que escrevo e o 

que faço. (FREIRE, 2012, p. 39).

Assumir que “o processo 

de mudanças educacionais 

se faz com participação dos 

professores”, traz como 

referencia a inclusão da formação 

contínua como um dos seus 

elementos constitutivos, e não 

como uma condição prévia 

da mudança ou como forma 

de garantir sua programação 

(ALMEIDA, 1999, p. 257).

Na verdade, reforça-se 

a necessidade de se tratar o 

ensino como uma profissão 

dinâmica, em desenvolvimento, 

onde os professores tomam 

para si a responsabilidade 

que lhes compete ao se 

definir os rumos da mudança 

educacional. Significa também 

reconhecê-lo como lócus de 

produção de conhecimento, e 

o professor como um sujeito 

histórico capaz de produzi-los.
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EM BUSCA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL

A Constituição Federal 

de 1988 e a LDB 1996 trouxeram 

deliberações importantes, sendo 

uma das mais significativas 

à inclusão das instituições 

de Educação Infantil a partir 

da definição de sua função 

de educar e cuidar de forma 

indissociável e complementes 

as crianças de 0 a 6 anos. Esses 

documentos juntamente com a 

ECA, reconhecem a criança como 

pessoa em desenvolvimento, 

protagonista de sua própria 

vida, agente e produto da 

vida social (BRASIL, 1996). 

A qualidade, pelo menos 

no que se refere às escolas, 

não é tanto um repertório 

de traços que se possuem 

mais sim algo que vai sendo 

alcançado. A qualidade é algo 

dinâmico (por isso faz-se mais 

alusão às condições culturais 

das escolas do que aos seus 

elementos estruturais), algo 

que se constrói dia a dia e 

de maneira permanente 

(ZABALZA, 2007, p. 32).

Pensando em 

qualidade por muitas vezes 

nos deparamos se realmente 

sabemos o significado e a sua 

importância para a educação 

infantil. Percebemos que o 

significado para qualidade 

na primeira infância, não é 

muito definido, pois se trata 

de valores bem individuais 

e de culturas diferenciadas.

Ás concepções de 

qualidade depende de muitos 

fatores que se baseiam nos 

valores em que as pessoas 

acreditam e que marcam 

determinadas culturas, nos 

conhecimentos acumulados 

sobre o desenvolvimento 

infantil e sobre o significado 

da educação, dependem do 

contexto histórico, econômico e 

social e se inspiram nos projetos 

de futuro dos diversos grupos 

sociais (SÃO PAULO, 2016, p. 8).

Refletindo sobre os 

indicadores de Qualidade da 

Educação Infantil Paulistana 

(2016), a qualidade está 

atrelada ao contexto em que a 

instituição se insere, visto que 

em cada instituição a qualidade 

é enxergada de uma maneira.

A qualidade, pelo menos 

no que se refere às escolas, não 

é tanto um repertório de traços 

que se possuem, mas sim algo 

que se vai sendo alcançado. 

A qualidade é algo dinâmico, 

algo que se constrói dia-a-dia 

e de maneira permanente. 

(ZABALZA, 2007, p. 32).

Os Indicadores de 

Qualidade da Educação Infantil 

Paulistana tem como objetivo 

oferecer às instituições educativas 

subsídios para a reflexão e a 

construção de um caminho 

próprio e contextualizado 

para o aperfeiçoamento do 

trabalho desenvolvido com 

as crianças e a comunidade. 

(SÃO PAULO, 2016, p. 7)

A qualidade pode ser 

concebida de forma diversa, 

conforme o momento histórico, o 

contexto cultural e as condições 

objetivas locais. Por esse 

motivo, o processo de definir 

e avaliar a qualidade de uma 

instituição educativa deve ser 
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participativo e aberto, sendo 

importante por si mesmo, 

pois possibilita a reflexão e 

a definição de um caminho 

próprio para aperfeiçoar o 

trabalho pedagógico e social das 

instituições (BRASIL, 2016, p. 14).

Entendemos que o 

documento foi criado afim de 

que as instituições dedicadas 

á primeira infância tenha um 

instrumento com a função de 

avaliar a qualidade mediante 

opiniões da comunidade, buscando 

assim melhorias para práticas 

educativas e pedagógicas de 

forma democrática, estando 

de portas abertas para a 

comunidade é um caminho para 

educação de qualidade. Para 

tanto os Indicadores afirmam:

O processo de definir 

critérios de qualidade deve 

ser participativo, fruto de 

uma reflexão coletiva que 

leve a ações compartilhadas 

por todos os envolvidos 

em um projeto educativo: 

profissionais, famílias, pessoas 

da comunidade, especialistas, 

gestores. Conforme as condições, 

as crianças também podem 

participar nessa construção, 

respeitadas as características 

de sua faixa etária e utilizando 

metodologias apropriadas 

(SÃO PAULO, 2016, p. 8).

Diante dos Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (2016), criados 

pelo MEC nos certificaram 

que o documento apresenta 

referências utilizadas pelas 

instituições dedicadas à primeira 

infância, a fim de promover 

o respeito às diferenças e a 

igualdade no que se diz respeito 

à diversidade de culturas.

O respeito à diversidade 

cultural e étnica e a consideração 

das realidades locais, reivindicados 

por diversos movimentos sociais, 

no bojo de um questionamento 

sobre a imposição de critérios 

estabelecidos unilateralmente 

a partir da lógica dos grupos 

dominantes, reforçam a 

demanda por processos mais 

participativos de definição 

e aferição da qualidade da 

educação (BRASIL, 2006, p. 20).

Ensino de qualidade 

segundo Moura (2009) citado 

por Rodrigues (2013, p. 19) é 

aquele pautado nos direitos, nas 

necessidades, nas demandas, 

nos conhecimentos e nas 

possibilidades das crianças. 

Que respeite a diversidade e o 

contexto onde estão inseridas, 

resultando de fatores complexos 

e interdependentes, que, no 

seu conjunto, configuram uma 

educação infantil de qualidade.

O termo qualidade 

contempla diversa gama de 

eixos ou aspectos, tais como: 

currículo adequado, integração 

família-escola, atividades 

diversificadas, rotinas. Dentre 

eles, a organização do ambiente. 

Uma educação infantil de 

qualidade não pode negligenciar 

a organização do ambiente. O 

ambiente educa. Ademais, ele 

é um poderoso instrumento 

de educação (MOURA, 2009 

apud RODRIGUES, 2013, p, 19).

Zabalza (2007, p. 32) diz 

que “a qualidade, pelo menos 

no que se refere às escolas, 

não é tanto um repertório de 

traços que se possuem mais sim 

algo que vai sendo alcançado”.

A busca da qualidade do 

atendimento envolve questões 

amplas ligadas às políticas 

públicas, às decisões de ordem 

orçamentária, à implantação de 
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políticas de recursos humanos, 

ao estabelecimento de padrões 

de atendimento que garantam 

espaço físico adequado, 

materiais em quantidade e 

qualidade suficientes e à adoção 

de propostas educacionais 

compatíveis com a faixa etária 

nas diferentes modalidades de 

atendimento, para as quais este 

Referencial pretende dar sua 

contribuição. (BRASIL, 1998, p. 14).

Consideramos, assim 

que a qualidade na Educação 

Infantil ainda é um conceito 

que necessita ser construído 

baseando-se em diferenças 

de suma importância como os 

valores humanos, as tradições, 

as culturas de cada grupo, 

o fator econômico e social 

em que cada instituição de 

Educação Infantil está inserida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o 

estudo realizado, considera-se 

que a criança precisa de um 

atendimento pedagógico e 

não apenas dos cuidados que 

a pouca idade exige, a visão do 

profissional desta área passa a 

ser diferente, adquirindo novos 

conceitos de educação infantil.

Torna-se consenso entre 

os educadores e a sociedade em 

geral, que a escola na atualidade 

não deve ter apenas o papel 

de educar no sentido estreito 

da palavra, mas sim de formar 

cidadãos críticos e capazes 

de construir uma sociedade 

mais humana e igualitária.

É necessário que os 

educadores se preocupem com 

uma produção de documentos 

escritos, cujos conteúdos 

expressem a experiência e a 

visão de mundo dos alunos. 

Os professores devem lembrar 

que a rede escolar, ainda é 

a principal agência para a 

aprendizagem e vivência do 

modo escrito de comunicação 

e, portanto, da leitura.

Conclui-se que a 

mudança do sistema escolar, e 

da prática pedagógica não vem 

apenas de melhores teorias, de 

materiais mais adequados, ou 

de informações mais acessíveis 

aos professores. Melhorar a 

pedagogia da leitura e escrita 

é, em longo prazo, uma 

questão política, vinculada 

a um desejo de mudança. 

Mesmo que o professor não 

possa mudar o mundo, poderá 

realizar o trabalho melhor se 

compreender o que é a leitura 

e como a criança aprende a ler.

Contudo, é preciso 

lembrar que o domínio da 

leitura envolve uma série de 

habilidades complexas que 

precisam ser desenvolvidas 

progressivamente. Muitas são 

desenvolvidas fora da escola, 

mas a maioria precisa da 

escola para realizar tal tarefa.

Entende-se surgir assim, 

a necessidade educacional para o 

controle, mas, a educação ainda 

é vista como um período de 

preparação para a vida adulta e 

a escola um lugar onde a criança 

continua submissa aos adultos.
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Trata-se de uma revisão 

bibliográfica com o foco voltado 

à Literatura Infantil. Dentro desse 

tema, o objetivo deste trabalho 

é apresentar e refletir acerca 

da importância e influência 

da literatura infantil para o 

desenvolvimento da criança. 

Além destes aspectos esta 

pesquisa visa explicar como 

este gênero literário pode 

contribuir na construção do 

imaginário infantil. Apresentar 

como a literatura contribui 

para o desenvolvimento do 

imaginário infantil e como 

as histórias podem interferir 

no comportamento destas 

crianças no convívio familiar e 

escolar se torna essencial para 

o trabalho com este gênero. A 

Educação Infantil ao promover 

experiências significativas de 

aprendizagem se constitui em 

um dos espaços de ampliação 

das capacidades de comunicação 

e expressão e de acesso ao 

mundo letrado pelas crianças, 

favorecendo o desenvolvimento 

das capacidades relacionadas 

as competências de falar, 

escutar, ler e escrever. 

NATÁLIA CHINAGLIA PEDROSO 
Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Anhanguera (2010); Professora de Educação Infantil na 
Prefeitura do Município de São Paulo – CEI Ceu Paz.

Palavras-chave: Literatura; Imaginário Infantil; Desenvolvimento da Criança.

A LITERATURA E A CONSTRUÇÃO DO 
IMAGINÁRIO INFANTIL
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NTRODUÇÃO
O tema deste artigo 

versará sobre a importância da 

literatura no universo infantil. 

A literatura infantil pode ser 

utilizada como instrumento para 

a aprendizagem da criança pois 

trata de temas que transmitem 

valores essenciais que podem 

contribuir para a formação do 

indivíduo, como amor, medo, 

amizade, o bem e o mal, o 

bom e o ruim, entre outros.

Saber como a literatura 

contribui para o desenvolvimento 

do imaginário infantil e como 

as histórias podem interferir 

no comportamento destas 

crianças no convívio familiar e 

escolar se torna essencial para 

o trabalho com este gênero. 

Como educadoras da 

infância e com base em nossa 

vivência em sala de aula e na 

educação infantil, percebemos 

que a partir das histórias 

trabalhadas em sala de aula, 

nos momentos de leitura, 

conseguimos despertar alguns 

valores que proporcionam 

mudanças em determinados 

comportamentos. Partindo da 

história os conteúdos significativos 

sobre a construção de valores 

surtem um efeito positivo 

no dia a dia em sala de aula.

Apesar de pouca idade, 

as crianças são capazes de 

associar estas histórias com o 

cotidiano e percebem que as 

suas atitudes podem mudar 

em determinadas situações. 

Ao trabalharmos com a 

literatura infantil temos uma 

abordagem voltada a realidade 

e aos dias atuais, de forma 

lúdica e com a participação das 

crianças como protagonistas, 

desta maneira, conseguem 

“invadir” o mundo imaginário 

encontrando soluções para alguns 

conflitos de sua convivência.

A criança é capaz de se 

interessar e gostar das histórias 

infantis, o ouvir histórias é um 

ato prazeroso e faz parte da 

vida da criança desde muito 

pequena, seja pelas canções 

de ninar ou cantigas que 

escutam ao longo da infância. 

As crianças pequenas, 

seja em casa ou na escola, são 

convidadas a ouvir histórias 

contadas pelos adultos e 

conseguem fantasiar aquilo 

que escutam, o contato com 

os contos de fadas possibilitará 

a criança ensaiar papéis, 

construindo sua personalidade 

e promovendo a socialização.

A LITERATURA INFANTIL NA ESCOLA 
A literatura infantil 

contribui para o crescimento 

emocional e cognitivo da 

criança, as histórias infantis 

fascinam e encantam e na 

escola a leitura é uma atividade 

essencial para a formação de 

alunos competentes e leitores. 

Quando falamos em educação 

infantil, este tipo de leitura deve 

acontecer de forma prazerosa, 

levando a criança a encantar-se 

e entrar no mundo da fantasia.

O primeiro contato da 

criança com a literatura infantil 
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acontece quando ela ouve as 

histórias contadas pelos adultos 

e passa a interpretar aquilo 

que está sendo apresentado 

à ela naquele momento.

Os primeiros livros 

direcionados ao público 

infantil, surgiram no século 

XVIII, com autores como La 

Fontaine e Charles Perrault, 

estes livros tinham como objeto 

principal os contos de fadas, 

com o tempo foram surgindo 

outros autores, como Hans 

Christian Andersen, os irmãos 

Grimm e Monteiro Lobato.

Até os anos setenta, 

havia uma valorização de uma 

literatura de instrução moral, 

composta de textos edificantes, 

de forte cunho de reprodução 

ideológica, que predominava 

nos livros didáticos. Durante 

muito tempo a leitura e a 

escrita foram consideradas 

praticamente diferenciadas, 

isto se deve à própria história 

da formação dos leitores 

brasileiros, da história da 

alfabetização, da história da 

nossa cultura e em nosso 

país. (ZILBERMAN, 1998, p. 85)

Segundo ZILBERMAN 

(1998) a literatura e a escola 

compartilham um aspecto em 

comum: a natureza formativa. 

Tanto a obra de ficção como 

a instituição de ensino, estão 

voltadas a formação do indivíduo 

ao qual se dirigem. No entanto, 

as obras infantis apresentam 

um mundo encantado, no 

qual a criança pode fantasiar 

várias coisas com seu enredo 

e personagens. É possível com 

um livro realizar atividades 

diversas, nas quais a criança 

coloca a sua imaginação e 

toda a sua criatividade em 

prática, despertando muitas 

vezes um artista que está 

escondido dentro de si.

A escola busca conhecer 

e desenvolver na criança as 

competências da leitura e da 

escrita e a literatura infantil 

é muito importante neste 

processo. O contato com 

histórias e livros na educação 

infantil proporciona a criança 

apropriar-se do universo 

letrado e do imaginário. A 

literatura infantil é capaz de 

transformar o indivíduo em 

um sujeito ativo, responsável 

pela sua aprendizagem, que 

sabe compreender o contexto 

em que vive e modificá-lo de 

acordo com a sua necessidade.

O trabalho com a 

linguagem se constitui um 

dos eixos básicos na educação 

infantil, dada sua importância 

para a formação do sujeito, 

para a interação com as outras 

pessoas, na orientação das ações 

das crianças, na construção de 

muitos conhecimentos e no 

desenvolvimento do pensamento.

Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (1998) 

ao promover experiências 

significativas de aprendizagem 

da língua, por meio de um 

trabalho com a linguagem 

oral e escrita, a educação 

infantil se constitui em um 

dos espaços de ampliação das 

capacidades de comunicação e 

expressão e de acesso ao mundo 

letrado pelas crianças. Essa 

ampliação está relacionada ao 

desenvolvimento gradativo das 

capacidades associadas às quatro 

competências linguísticas básicas: 

falar, escutar, ler e escrever.
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O ato de leitura é um 

ato cultural e social. Quando 

o professor faz uma seleção 

prévia da história que irá 

contar para as crianças, 

independentemente da idade 

delas, dando atenção para a 

inteligibilidade e riqueza do 

texto, para a nitidez e beleza 

das ilustrações, ele permite 

às crianças construírem um 

sentimento de curiosidade 

pelo livro (ou revista, gibi etc.) 

e pela escrita. A importância 

dos livros e demais portadores 

de textos é incorporada pelas 

crianças, também, quando o 

professor organiza o ambiente 

de tal forma que haja um local 

especial para livros, gibis, revistas 

etc. que seja aconchegante e 

no qual as crianças possam 

manipulá-los e “lê-los” seja 

em momentos organizados 

ou espontaneamente. (RCN 

EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 135) 

As crianças, desde muito 

pequenas, podem construir uma 

relação prazerosa com a leitura. 

Compartilhar essas descobertas 

com seus familiares é um fator 

positivo nas aprendizagens das 

crianças, dando um sentido 

mais amplo para a leitura.

Ainda com base neste 

documento temos que o contato 

com o maior número possível 

de situações comunicativas 

resultam no no desenvolvimento 

das capacidades linguísticas 

das crianças em contextos 

comunicativos, contribuindo para 

que ela se torne competente 

como falante. O professor deve 

ampliar as condições para que 

a criança possa apropriar-se 

da língua e participar das 

práticas sociais de leitura. 

A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO INFANTIL
Os contos de fadas 

podem ser fundamentais para 

a formação da criança em 

relação a si mesma e ao mundo 

à sua volta, os personagens 

deste gênero literário divide os 

personagens em bons e maus, 

belos e feios, poderosos ou fracos, 

facilitando a compreensão de 

valores da conduta humana, 

da relação entre as pessoas 

e do convívio em sociedade. 

De acordo com 

Bettelheim (2002) a criança 

se olha ao espelho, vê alguém 

semelhante a si mesma, segundo 

uma figura que está colocada 

atrás do vidro do espelho. 

Tenta descobrir quem a está 

mirando, busca entender se 

a outra criança é como ela, 

movendo-se no mesmo ritmo 

e fazendo as mesmas coisas e 

trava o primeiro contato com 

o dilema de sua identidade. 

O autor explica que nascem 

outras dúvidas relativas à vida, 

sobre a criação de homens e 

mulheres, pessoas e animais, 

sobre a bondade e a justiça, e 

até uma preocupação sobre o 

que a vida lhe reserva. Essas 

são questões que deixam 

confusa a criança e para as 

quais apenas os contos de 

fadas oferecem respostas, 

pois toma consciência delas ao 

acompanhar a narrativa do adulto.

Quando os contos de 

fadas estão sendo lidos para 

crianças em salas de aula 
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ou em bibliotecas durante a 

hora da estória, as crianças 

parecem fascinadas. Mas com 

frequência elas não recebem 

nenhuma oportunidade de 

meditar sobre os contos ou 

reagir de outra forma; ou eles 

são amontoados imediatamente 

com outra atividade, ou outra 

estória de um tipo diferente 

lhes é contada, o que dilui 

ou destrói a impressão que a 

estória de fadas criou. Falando 

com crianças depois de uma 

experiência dessas, vê-se que 

a estória poderia não lhes 

ter sido contada, apesar do 

bem que possa lhes ter feito. 

Mas quando o contador dá 

tempo às crianças de refletir 

sobre as estórias, para que 

mergulhem na atmosfera que 

a audição cria, e quando são 

encorajadas a falar sobre o 

assunto, então a conversação 

posterior revela que a estória 

tem muito a oferecer emocional 

e intelectualmente, pelo 

menos para algumas crianças. 

(BETTELHEIM, 2002, p.62)

A criança deve ser 

estimulada a falar e a expressar 

os seus sentimentos e as suas 

impressões sobre aquilo que 

está sendo ofertado à ela. No 

caso das histórias infantis elas 

demonstram um grande interesse 

em comentar e falar sobre 

os personagens, assumindo 

os seus papéis e trazendo 

questionamentos, o professor 

deve estar atento à estas 

manifestações e estimulá-las.

Os contos de fadas 

trazem um ambiente em que 

a criança consegue perceber 

que não se vive no mundo da 

fantasia, em sua narrativa, o 

problema está ligado a realidade 

vivida pelos personagens que 

acaba com a tranquilidade 

em que se inicia a história, 

depois deste momento ocorre 

a solução deste conflito, na 

maioria das vezes, com a 

aparição de seres mágicos 

seguindo para o desfecho da 

história em que a ordem é 

reestabelecia e se volta ao real.

A criança, em contato 

com as histórias infantis tem a 

possibilidade de adquirir novos 

conhecimentos, construindo a 

sua personalidade, nos contos de 

fadas, a fantasia se mistura com 

a realidade e as relações vividas 

no mundo real se confundem 

e assemelham aos temas 

abordados neste tipo de narrativa.

Os contos de fadas 

declaram que uma vida 

compensadora e boa está ao 

alcance da pessoa apesar da 

adversidade, mas apenas se 

ela não se intimidar com as 

lutas do destino, sem as quais 

nunca se adquire verdadeira 

identidade. Estas estórias 

prometem à criança que, se 

ela ousar se engajar nesta 

busca atemorizante, os poderes 

benevolentes virão em sua 

ajuda, e ela o conseguirá. As 

estórias também advertem 

que os muito temerosos e de 

mente medíocre, que não se 

arriscam a se encontrar devem 

se estabelecer numa existência 

monótona se um destino 

ainda pior não recair sobre 

eles. (BETTELHEIM 2002, p.23)

Os contos de fadas atuam 

no emocional e imaginário da 

criança, à medida que a criança 

entra no mundo da fantasia 

e passa a elaborar hipóteses 
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para resolver seus problemas e 

passa a criar e recriar situações 

inúmeras vezes, o quanto achar 

conveniente, para atingir os 

seus objetivos e satisfazer os 

seus desejos. Além disto, os 

contos de fadas conseguem 

despertar a curiosidade na 

criança e por meio deles ela 

descubra conflitos e problemas 

que os personagens das histórias 

atravessam em suas tramas.

Com as histórias infantis 

a criança manifesta mudanças 

de comportamento e demonstra 

que ainda não está preparada 

para lidar com situações que 

se depara nesta fase e passa 

a fantasiar e acreditar nas 

fantasias fugindo de seus 

medos e angústias, neste 

momento a criança é capaz 

de antecipar acontecimentos 

e vitórias que deseja alcançar.

A criança constrói um 

mundo imaginário e decide 

como as coisas vão funcionar, 

por meio da interação com 

os adultos e demais crianças 

ela vai construindo a sua 

personalidade e expressando 

os seus sentimentos. Com 

essas relações e interações ela 

vai adquirindo e construindo 

valores, opiniões e as suas 

atitudes e comportamentos 

também vão se modificando.

No conto, o símbolo 

pode ser um personagem, que 

irá enriquecer a identidade 

da criança, porque ela irá 

experimentar outras formas, de 

ser e de pensar, possibilitando a 

ampliação de suas concepções 

sobre o meio, pois no faz de 

conta, a criança desempenha 

vários papéis sociais. Imaginar 

não é só pensar, não significa 

apenas relacionar fatos, e 

analisar situações, tirando-lhe 

significados. Imaginar é penetrar, 

explorar fatos dos quais se retira 

uma visão. Esta só poderá ser 

comunicada ao outro através 

de símbolos, que provocam 

harmônicos e estabelecem 

a comunhão. O símbolo age 

como mediador para revelar 

ocultando, ocultar revelando, 

e ao mesmo tempo incitar à 

participação que, embora com 

impedimentos e obstáculos, fica 

favorecida. (POSTIC,1993 p.19)

Com os contos de fadas 

a criança fantasia e imagina-

se inserida neste contexto 

mágico e fantástico, fazendo 

o papel dos personagens e 

construindo os seus reinos 

imaginários, com esses conflitos 

entre realidade e fantasia a 

criança vai amadurecendo 

a sua personalidade e 

vivenciando experiências que 

ampliam a sua criatividade. 

Segundo ABRAMOVICH 

(2006) por meio de uma história 

que se podem descobrir outros 

lugares, outros tempos, outros 

jeitos de agir e de ser, outras 

regras, outra ética, outra ótica e 

ficar sabendo história, filosofia, 

direito, política, sociologia, 

antropologia, sem precisar saber 

o nome disso tudo e muito menos 

achar que tem cara de aula.

Na área da educação e 

para os professores os contos 

de fadas se apresentam como 

um aliado no processo de 

desenvolvimento intelectual 

e emocional das crianças, 

por meio deles a criança 

pode aprender e reconhecer 

pensamentos e sentimentos 

que auxiliam nas relações com 

as demais crianças e os adultos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término deste 

estudo e análise dos elementos 

apresentados concluímos que 

a literatura infantil exerce um 

papel fundamental para o 

desenvolvimento da criança 

contribuindo para o seu 

crescimento emocional e 

cognitivo. As histórias infantis 

fascinam e encantam e na 

escola a leitura é uma atividade 

essencial para a formação de 

alunos competentes e leitores e 

quando falamos em educação 

infantil, este tipo de leitura deve 

acontecer de forma prazerosa, 

levando a criança a encantar-se 

e entrar no mundo da fantasia.

Esta pesquisa evidenciou 

que uma das tarefas da 

educação infantil é ampliar 

os contextos comunicativos 

das crianças por meio de 

suas falas e o professor deve 

propiciar o contato com o maior 

número possível de situações 

comunicativas ampliando 

as condições da criança se 

comunicar e estabelecer relações 

de aprendizagens significativas.

A análise também 

evidenciou que o conceito 

de literatura infantil surge no 

momento em que as preocupações 

sociais se voltam para a criança, 

surgindo a necessidade de 

uma literatura que pudesse 

contribuir para sua formação 

como indivíduo. Neste sentido 

o primeiro contato da criança 

com a literatura infantil acontece 

quando ela ouve as histórias 

contadas pelos adultos sendo 

a literatura infantil capaz de 

transformar o indivíduo em 

um sujeito ativo, responsável 

pela sua aprendizagem.

A criança, em contato 

com as histórias infantis tem a 

possibilidade de adquirir novos 

conhecimentos, construindo 

a sua personalidade e nos 

contos de fadas, a fantasia se 

mistura com a realidade e as 

relações vividas no mundo real 

se confundem e assemelham 

aos temas abordados neste 

tipo de narrativa possibilitando 

que a criança fantasie, ensaie 

papéis imitando os personagens 

e neste faz de conta vai 

vivenciando experiências 

que favorecem a construção 

de sua personalidade e a 

ampliação de sua criatividade.

As crianças um pouco 

maiores já são capazes de 

interagir e escolher que tipo 

de história preferem ouvir, são 

capazes de interagir envolvendo 

o real e o imaginário e passar a 

fantasiar suas próprias história, 

ampliando o seu repertório e 

estimulando a sua criatividade.

Analisando as 

possibilidades de trabalho 

com os contos de fadas, os 

professores podem trabalhar os 

valores, ao mesmo tempo em 

que proporcionam as crianças 

uma atividade prazerosa, o ato 

de ouvir histórias. As crianças 

podem enxergar o ato de ler 

como uma atividade prazerosa, 

tanto quanto o ato de ouvir 

histórias e a escola, neste 

sentido, tem papel fundamental 

promovendo situações para que 

estas interações aconteçam.
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Como os jogos, as 

brincadeiras e a música contribuem 

para o desenvolvimento da 

psicomotricidade nas crianças 

de 3 a 5 anos de idade, 

que convivem num mundo 

informatizado, que está em pleno 

crescimento das tecnologias de 

informação? O artigo inicia com 

uma breve história e conceitos 

da psicomotricidade e suas 

contribuições no trabalho do 

professor de Educação Infantil. 

Em seguida, as diversidades 

do conceito de jogos infantis 

e por último, o conceito de 

música e suas contribuições 

na psicomotricidade infantil. 

A psicomotricidade está 

presente em todo o processo do 

desenvolvimento da criança, em 

particular na Educação Infantil, 

já que está diretamente ligada 

às experiências vivenciadas no 

tempo e espaços do cotidiano 

escolar. 
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PSICOMOTRICIDADE: CORPO E MOVIMENTO



637OUTUBRO | 2017

INTRODUÇÃO
Ao se tratar da 

psicomotricidade como eixo 

central, é levar em conta os 

fatores que influenciam o 

desenvolvimento infantil como 

os afetivos, sociais, psicológico, 

culturais, entre outros, por se 

observar que a psicomotricidade 

está de certa forma direta e 

indiretamente relacionada às 

áreas do desenvolvimento infantil.

Mostrar a importância 

da psicomotricidade no 

desenvolvimento infantil; Valorizar 

os jogos, as brincadeiras infantis 

e a utilização da música para o 

desenvolvimento psicomotor 

da criança; Desenvolver a 

psicomotricidade por atividades 

lúdicas, jogos, brincadeiras 

e atividades diversificadas 

com a música; Conhecer a 

história e conceitos referentes 

à psicomotricidade; Refletir 

sobre as contribuições da 

psicomotricidade e seus desafios 

na Educação Infantil; Relacionar 

jogos e brincadeiras com a 

psicomotricidade; Apontar 

fatores favoráveis da música 

no desenvolvimento psico 

motriz da criança e o papel 

do educador infantil, como 

facilitador desse processo.

A escola é o ambiental 

que deveria possibilitar 

o desenvolvimento de 

potencialidades dos indivíduos, 

mas esse desenvolvimento 

não é acessível para todos, 

muitas vezes o que se constata 

no dia a dia escolar é um 

desenvolvimento muito aquém 

do que poderia ser alcançado.

         Mudar essa 

situação só poderá ser feita 

se o processo de ensino, a 

forma de aprendizagem se 

for analisada essa situação de 

maneira global, analisando a 

pessoa a quem é transmitido o 

conhecimento bem como suas 

dificuldades nesse processo. Para 

que exista eficácia no processo 

de aprendizagem é importante 

que aspectos como o cognitivo, 

afetivo, social seja observado.

ATIVIDADE LÚDICA E A ESCOLA
        Cada sujeito 

apresenta sua modalidade 

de aprendizagem assim 

como suas dificuldades são 

características individuais, 

que estão relacionadas às 

suas condições e limites para 

conhecer. É uma criação única, 

possuem uma série de talentos, 

capacidades e maneiras de 

aprender, apoiando em diferentes 

sentidos para captar e organizar 

a informação, para aproximar 

dos objetos de conhecimento. 

O educador deve promover 

a aprendizagem significativa, 

incentivando as habilidades de 

seus aprendizes e mostrando 

para cada um deles a sua 

verdadeira potencialidade.
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APRENDIZAGEM 
Aprendizagem apresenta 

o conceito de aproximar-se de 

algo, aprender é a necessidade 

que o sujeito apresenta para 

assimilar conhecimento, na 

maioria das vezes essa criança 

aprende brincando, de modo 

alegre e espontâneo com outras 

crianças e idade superior.

O processo de aprendizagem 

é complexo, porque envolvem 

diversos aspectos cognitivos, 

emocionais e socioculturais. É 

desencadeado por motivos que 

ocorre no interior do individuo. 

Diante desse processo não há 

como entender o processo de 

aprendizagem na sua totalidade, 

isso acontece devido às situações 

psicológicas, genéticas e culturais.

FUNÇÃO DA ESCOLA
A escola apresenta um 

papel de relevante importância 

diante do desenvolvimento 

da criança, é papel da escola 

estimular a procura pelo 

conhecimento e desenvolve 

a construção, para que de 

maneira contínua o sujeito se 

transforme em uma pessoa 

que seja capaz de criticar e 

refletir sobre a sua realidade.

O papel da escola não é 

apenas o ensinar e o exercício 

da leitura mecânica, e sim 

ensinar de modo reflexivo, 

crítico, compelir a criança 

busque nas suas leituras 

diversas interpretações e que 

eles sejam sujeitos capazes de 

interpretar diferentes tipos de 

leitura, evitando desta forma 

as desigualdades sociais.

Devem-se considerar 

os momentos da criança com 

o contato com a literatura 

de maneira extremamente 

importante na formação 

dos leitores, nesse sentido 

o ato de leitura é realizado 

pelo processo de aprender, 

de construir significados.

LÚDICO E AS ATIVIDADES 
Atividade lúdica é que 

visa proporcionar experiências 

de prazer, sem que se espere um 

resultado determinado ou que 

seja julgado de erros e acertos. 

Para entender a 

brincadeira deve-se entender 

a criança, para ajudar no seu 

desenvolvimento é preciso 

compreender sua natureza, 

e nessa busca encontramos 

o brincar como um impulso 

primário que está presente 

desde o primeiro momento de 

vida sob a forma de um jogo 

imaginário que leva o bebê, 

gradativamente, a estabelecer 

com a mãe e com o ambiente 

uma primeira relação criativa.

A atividade lúdica é 

fonte de prazer e bem-estar, 

e que sua função ou efeito 

mais importante é promover a 

sociabilidade Entre a subjetividade 

infantil e o ambiente externo. 

Brincar de forma livre implica 

em garantir um espaço de 
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imaginação e de pensamento 

para a criança, que pode criar 

e recriar as situações internas 

e externas podendo vivenciar 

subjetivamente o mundo como 

é capaz de percebê-lo, e de 

encontrar na sua atividade 

criadora o ambiente seguro 

que lhe garante a mãe.

FUNDAMENTOS DA PSICOMOTRICIDADE
A expressão psicomotricidade 

surge por intermédio de discurso 

neurológico voltado para a 

abordagem da psicomotricidade 

tendo como prioridade o 

estudo do movimento em si. 

É interessante e 

fundamental que em todos 

os conceitos desenvolvidos 

anteriormente a expressão 

facial ou corporal, esteja 

incluída por intermédio das 

atividades com liberdade, 

mímicas, dramatizações e 

danças, as quais funcionam 

como facilitadoras dessa 

livre expressão. As crianças 

exprimem verdadeiramente 

os seus sentimentos e as suas 

dificuldades, sejam elas de ordem, 

psicológica, física ou biológica.

HISTÓRIA DA PSICOMOTRICIDADE 
A Psicomotricidade 

nasce na França entre 1900 e 

1940, tendo percussor Dupré 

que evidencia a questão da 

Síndrome da Debilidade Motora. 

Ganhou maior espaço 

no início do século XX. Origina-

se por causas de investigações 

com os aspectos relativos aos 

problemas motores. Piaget 

tem grandes contribuições 

para a psicomotricidade 

desenvolvendo seus estudos 

sobre os movimentos humanos.

DEFINIÇÃO DE PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade é a 

ciência que procura esclarecer 

o organismo como condição 

primeira do pensamento, significa 

toda função psíquica e supõe 

um equipamento orgânico. 

Porém, adverte que não lhe 

constitui uma razão suficiente.

Pisco é o conjunto de 

características psicológicas de 

um indivíduo, de fenômenos 

psíquicos e processos mentais, 

que provêm do Psiquismo, 

é uma energia inteligente, 

formada pelo Cérebro, 

espírito/alma, aleatória ou 

objetiva da força que a gerou.

Motricidade significa 

conjunto de funções e relações 

asseguradas pelo esqueleto, 

músculo e o sistema nervoso 

periférico que permite o 

movimento e o deslocamento do 

homem no ambiente que vive.

Desta forma a soma 

entre Pisco e Motricidade é 

a essência, a formação entre 

Psicomotricidade significa 

o estímulo que é a área 

psicomotora, saber fazer, em 

relação à cognição/memória, 

querer fazer, significa a 

motivação do controle das 

emoções e poder fazer, atenção.
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CONTRIBUIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

O movimento que se 

destaca é o da psicomotricidade, 

baseada na interdependência 

do desenvolvimento cognitivo e 

motor, uma crítica em relação 

à visão dualista de homem. A 

psicomotricidade, a educação 

do movimento passou a ser a 

educação pelo movimento. A 

motricidade não é um saber 

a ser transmitido, mas sim 

um meio educativo para 

desenvolver as estruturas 

psicomotoras. (PALMA, 2008).

A psicomotricidade em 

sua forma educativa visa atingir 

a organização psicomotora do 

corpo, nesse sentido busca a 

noção do corpo como marco do 

espaço temporal do “eu”, visto 

como unidade psicossomática. 

Representa a ciência 

como objeto de estudo, o 

homem por seu corpo em 

movimento e também aborda 

a sua relação ao mundo 

interno e externo. Relaciona-

se ao processo de maturação, 

nele o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, orgânicas 

e afetivas. É balizada por três 

conhecimentos: O movimento, 

o intelecto e o cognitivo.

Percebe-se que 

psicomotricidade representa 

um termo empregado para 

uma concepção de movimento 

organizado e desta forma 

integrado. Com competência 

em relação ao sujeito cuja 

ação é resultante de sua 

individualidade, sua linguagem 

e, por fim, sua socialização.

Quando se trata de 

educação psicomotora, era 

importante destacar que os 

professores tinham que conhecer 

sobre o desenvolvimento infantil 

e as funções psicomotoras, 

para posteriormente organizar 

seu planejamento de aulas. 

A importância do 

educador reside nele conhecer 

as funções psicomotoras, e ter 

ciência sobre a sua contribuição 

no desenvolvimento infantil, 

porque esse conhecimento 

o professor poderá pular 

etapas do desenvolvimento 

motor, podendo vir causar 

problemas ao desenvolvimento 

da criança. É por vínculo afetivo 

que a relação entre a criança 

e o adulto é compreendida, 

a forma como o educador 

insere-se no universo infantil 

ganha um aspecto fundamental.

PSICOMOTRICIDADE NO JOGO E NA 
MÚSICA 

A escola é o ambiental 

que deveria possibilitar 

o desenvolvimento de 

potencialidades dos indivíduos, 

mas esse desenvolvimento 

não é acessível para todos, 

muitas vezes o que se constata 

no dia a dia escolar é um 

desenvolvimento muito aquém 

do que poderia ser alcançado.

Mudar essa situação só 

poderá ser feita se o processo 
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de ensino for analisado de 

maneira global, analisando a 

pessoa a quem é transmitido o 

conhecimento bem como suas 

dificuldades nesse processo. Para 

que exista eficácia no processo 

de aprendizagem é importante 

que aspectos como o cognitivo, 

afetivo, social seja observado.

Esse processo de 

aprendizagem deve ser feito 

em torno de um conjunto 

ao qual professor e aluno 

estão envolvidos e inseridos, 

dentro também de um 

processo de reflexão, relações 

pessoais e interpessoais são 

fundamentais nesse contexto.

A atividade lúdica tem 

sido frequentemente apresentada 

como tendo relação direta com 

a aprendizagem infantil e com a 

possibilidade de desenvolvimento 

de habilidades psicomotoras, 

uma vez que seriam atos que 

levam a criança a manipular 

objetos, perceber e diferenciar 

formas, cores, texturas e 

outras diferenças físicas, e 

também porque tais atividades 

acabam tendo um sentido para 

a criança que as arranja de 

maneira própria, agindo com 

certa autonomia e liberdade.

Desta forma a 

psicometria ajuda o aluno 

a superar os obstáculos do 

seu próprio desenvolvimento 

corporal e psíquico, o educador 

musical age de forma a 

ensinar por meio da música.

PSICOMOTRICIDADE NO JOGO 
A criança quando joga 

percebe como raciocino pode ser 

desenvolvido, ela vai construindo 

pensamentos dissolvendo 

paulatinamente o egocentrismo 

que ainda pode persistir no 

comportamento das crianças.

Os jogos que são 

considerados educacionais são: 

amarelinha, jogo da memória 

quebra cabeça, entre outros.

O jogo concede a criança 

uma forma de desenvolve-se, 

permite a criança o estímulo 

para desenvolver um ego mais 

forte mediante da manipulação 

simbólica do ambiente. O jogo 

ou brinquedo não pode ser 

confundido no sentido das 

partidas, competições que 

podem representar obrigações, 

treinamento e atividades.

Aprender nada mais 

é do que a interação entre 

estruturas mentais e o meio 

ambiente, o professor é co 

autor nesse processo de 

aprendizagem dos alunos 

e por isso o conhecimento 

precisa ser feito por da 

cooperação, da criatividade.

PSICOMOTRICIDADE NA MÚSICA 
A música auxilia 

estimulando e desenvolvendo 

por intermédio de despertar 

a sensibilidade, a expressão 

e a criatividade, desenvolver 

os aspectos sobre a conduta 

humana, contribuindo de modo 

especial na formação dos alunos. 

Ela encontra-se em todos os 

lugares, assumindo o papel de 

estar totalmente onipresente 

na vida de cada um de nós, 
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porém alguns docentes não 

inserem nas suas aulas de artes.

A questão de fazer 

musical acaba envolvendo muitas 

funções e abordam questões 

cognitivas, perceptivas, executivas. 

Fornecendo um verdadeiro 

aparato psicoemocional, desta 

forma assumindo um relevante 

papel no desenvolvimento 

psicomotor e este é o primeiro 

passo para que qualquer 

pessoa possa desenvolver 

no aprendizado musical.

É uma ferramenta 

que se aplica em relação à 

psicomotricidade, uma vez que 

ganha importância dentro do 

ambiente psicopedagógico, 

especialmente quando está 

aliada ao trabalho psicomotor 

na qual a música é capaz 

de criar instrumentos que 

possibilite as crianças a 

desenvolverem suas habilidades.

Adaptar a música ao 

cotidiano das escolas proporciona 

inúmeras possibilidades, de 

estimular, incentivar e aprimorar 

o cotidiano, uma vez que a 

música se encontra intimamente 

ligada à cultura humana, sendo 

considerado um ingrediente 

fundamental nas relações 

humanas e na afetividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança aprende com 

mais facilidade quando são 

dadas atividades significativas 

e que as envolvam em práticas 

do seu dia a dia, tornando-as 

integrantes do seu próprio processo 

de ensino e aprendizagem. 

Portanto é importante trabalhar 

com atividades que estejam 

relacionadas ao encanto, 

poesias, contos de fadas, 

ou seja, os mais variados 

textos para que a criança 

transforme ao seu mundo 

informações e conhecimento.

Todo ato criativo 

da criança é capaz de gerar 

conhecimento e aprendizagem 

exatamente porque é livre de 

direção. Mas não se pode afirmar 

que as atividades lúdicas sejam 

capazes de levar a criança a 

recriar a realidade objetiva de 

forma a assimilar internamente 

todos os elementos do 

ambiente, totalmente as regras.

A aprendizagem é 

considerada como um processo de 

transformação do comportamento 

que é apreendido mediante 

da experiência, dos fatores 

emocionais, neurológicos, 

ambientais e relacionais, que 

acabam sendo a interação entre 

as estruturas mentais e o meio 

ambiente ao qual ele está inserido 

sendo relevante considerar os 

conceitos culturais e os que 

eles acreditam serem corretos.

É comum diante do 

processo de aprendizagem 

encontrarmos alunos que 

ficam paralisados diante desse 

processo. O termo dificuldade 

de aprendizagem sempre 

foi muito discutido entre os 

profissionais envolvidos no 

que tange a área da educação.

As dificuldades de 

aprendizagem são quase sempre 

associadas a problemas de 

outras naturezas, sobretudo 

nos aspectos emocionais e 

comportamentais, de modo geral 

as crianças com dificuldades de 

aprendizagem e de comportamento 

são caracterizadas como 
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menos envolvidas no dia a 

dia e nas tarefas escolares.

Assim como a de 

possibilitar que os alunos atuem, 

criticamente em seu espaço 

social. Essa também é a nossa 

perspectiva de trabalho, visto 

que uma escola transformadora 

é a que está consciente de seu 

papel político na luta contra 

as desigualdades sociais e 

assumem a responsabilidade 

de um ensino eficiente para 

capacitar seus alunos na 

conquista da participação 

cultural e na reivindicação social.

O domínio da língua 

adquire importância ao 

passo que o instrumento de 

comunicação e expressão 

de ideias, pensamentos, 

sentimentos, bem como 

de acesso às informações, 

construção de visões de mundo 

e produção de conhecimento.
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O estudo aqui apresentado 

teve como objetivo verificar por 

meio de uma pesquisas de revisão 

bibliográfica, apresentar o que 

é dislexia e como o pedagogo 

pode intervir no processo de 

ensino  um aluno disléxico. 

Todos aprendem de maneira e 

estratégias diferentes o aprender 

é um processo complexo 

apresentando obstáculos em 

todos os indivíduos, muitas 

crianças enfrentam situações 

difíceis referente as dificuldades 

de aprendizagem. Os pais e 

professores tem papel importante 

levando a essa criança a 

confiança para que acreditem 

em suas capacidades. Cabe 

aos profissionais trabalharem 

com seriedade para detectar o 

problema e intervir de maneira 

correta, é necessário estimular 

e incentivar as crianças, 

principalmente aquelas que 

apresentam dificuldades. Seu 

sucesso dependerá do quanto 

serão apoiadas e direcionadas. 

O presente estudo apresenta 

a dislexia como um estado, ou 

seja, a criança não é disléxica 

ela encontra-se com dislexia. 

Tem função a pedagogia de 

compreender de forma geral e 

integrada os processos emocionais, 

sociais, cognitivos, culturais, 

orgânicos, pedagógicos que 

interverem na aprendizagem, 

com o objetivo de possibilitar 

situações que resgatem o prazer 

de aprender, a prevenção no 

fracasso da aprendizagem e 

a melhoria do desempenho 

escolar.
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Graduação em Pedagogia pela Faculdade Sumaré  (2013); Especialista em Alfabetização e Letramento 
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INTRODUÇÃO
A partir da importância 

de entender o processo de 

aprendizagem como uma 

construção que envolve 

pensamentos, linguagens e 

ideias, surgiu necessidade de 

realizar uma pesquisa para 

esclarecer como essa questão 

está presente em pessoas com 

dislexia.  A aprendizagem está 

relacionada a maturação e 

envolve uma estrutura psíquica 

e fisiológica,no decorrer 

deste processo é possível 

que o indivíduo encontre 

dificuldades, pois pode não 

conseguir aprender no mesmo 

ritmo ou na mesma forma 

que os outros . Cada criança 

apresenta reações aos fatores 

de aprendizagem diferenciada 

devido a sua estrutura biológica, 

cultural, social, emocional.

                    Através 

deste estudo pode – se 

verificar por meio de pesquisa 

de revisão bibliográfica, a 

importância de detectar as  

dificuldades de aprendizagem 

apresentada pelo indivíduo.

         As dificuldades 

de aprendizagem, tem sido 

muito argumentada nos dias 

atuais pela incidência e pela 

preocupação em não se rotular 

a criança e sim em auxiliar o 

processo de aprendizagem, 

pois a aprendizagem ocorre 

de forma única e ampla, 

envolvendo situações, elementos 

e experiências anteriores.

          O estudo também 

discute a necessidade de 

mostrar o que é dislexia e como 

o pedagogo pode intervir no 

processo de aprendizagem 

deste indivíduo assim que o 

distúrbio for diagnosticado. 

A dislexia é uma dificuldade 

na aprendizagem da leitura 

e da escrita que é de origem 

neurológica e genética, os 

disléxicos necessitam de 

um diagnostico específico 

e tratamento adequado, 

além de muita motivação e 

auxilio da família e professor.

          O pedagogo deve 

ter como objetivo fazer que o 

sujeito aprenda, entendendo 

e aceitando principalmente a 

si mesmo, tendo uma visão  

sobre o disléxico de forma 

global acreditando na sua 

capacidade para a aprendizagem.

OBJETIVO GERAL
• Verificar como o pedagogo pode intervir no processo de ensino de um aluno disléxico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apresentar o que 

é dislexia;

• Analisar as 

dificuldades de aprendizagem 

do aluno disléxico;

• Desenvolver 

habilidades para tornar a 

aprendizagem um processo 

amplo e motivador ao alunado.
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JUSTIFICATIVA
Acredita-se que esta 

pesquisa bibliográfica contribuirá 

de maneira significativa 

para que os profissionais da 

área da pedagogia, possam 

compreender melhor e intervir 

aos indivíduos com dislexia.

PROBLEMA
Como o pedagogo pode intervir no processo de aprendizagem do aluno disléxico?

DISLEXIA
Segundo Inhaez e 

Nico (2002) de 10% a15% da 

população mundial apresenta 

dislexia. issosignifica que 

numa sala com 25 crianças 

de 3 a 4 crianças possuem os 

sintomas. A primeira descrição 

foi realizada por um médico 

inglês Pringle Morgan em 1896, 

o estudo sobre dislexia pode 

se relacionar em várias áreas 

como: neurológica, psicologia, 

oftalmologia, genética, 

fonoaudiologia, ciências 

cognitivas, educação entre 

outra. A dislexia trata-se de 

um distúrbio, refere-se a uma 

dificuldade e não impossibilidade, 

nos mostrando um caminho 

complexo e contraditório.

               Algumas descrições 

foram apresentadas: etiológico: 

diferentes e contraditórias 

hipóteses explicativas para a 

leitura, sintomatológica: trocas 

ortográficas, uso indevido de 

letras, segmentação imprópria 

de vocábulos, escrita pautada 

na transcrição fonética (tudo 

isso acontece no processo de 

apropriação da escrita, deixando 

o indivíduo fragilizado), aspecto 

terminológica: dificuldade de 

aprendizagem, dificuldade de 

leitura e de escrita, problema de 

aprendizagem, neste aspecto 

já se usa o termo dislexia.

               A Dislexia, de 

acordo com Rotta; Ohlweiler; 

Riesgo (2006: 152) consiste no 

“transtorno manifestado por uma 

dificuldade na aprendizagem 

da leitura e por problemas na 

escrita, independentemente da 

instrução convencional, inteligência 

adequada e oportunidade social”

               Carrera (2009) 

também explica a dislexia 

como um termo muito utilizado 

dentro das dificuldades de 

aprendizagem. Para saber lidar 

com o assunto é necessário 

compreender as dificuldades 

das crianças na lectoescrita 

para então encontrar soluções 

e estratégias adequadas. 

A leitura e a escrita são 

fundamentais para o sucesso 

na aprendizagem escolar.

                Uma criança 

disléxica mesmo apresentando 

um bom desempenho 

intelectual, encontra dificuldade 

na aprendizagem da leitura, 

nem sempre as crianças 

apresentam as mesmas queixas. 

Há autores que diferenciam 

os leitores com atraso na 

leitura e indivíduos disléxicos, 
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as crianças que apresentam 

atraso na leitura pode ser 

devidos fatores ambientais, 

emocionais e educacionais.

                 Segundo 

José e Coelho (1999), dislexia 

pode começar a ser observada 

na alfabetização, a partir do 

momento em que a criança 

começa a leitura de textos 

com dificuldades até para 

soletrar. Desde pequena a 

criança já demonstra algumas 

características que nos levam 

aos sinais de dislexia: lentidão 

para aprender a segurar a colher 

e comer sozinho, atraso para 

se locomover, pegar e chutar 

bola, laço no cadarço do tênis, 

para adquirir a linguagem e 

aprendizagem das letras. Essas 

crianças apresentam inteligência 

normal ou na maioria até acima 

da média, sua dificuldade 

é o não reconhecimento 

das letras e números.

CAUSAS E CARACTERÍSTICAS DA DISLEXIA
Através deste estudo 

pode–se verificar por meio 

de pesquisa bibliográfica, 

observações e relatos a 

importância de detectar as 

dificuldades de aprendizagem 

apresentada pelo indivíduo.

                 Na maioria das 

vezes as causas da dislexia são 

neurobiológicas e genéticas com

componentes 

hereditários. O cérebro dos 

disléxicos são perfeitamente 

normais, porém, para Rotta, 

Ohlweiler e Riesco, (2006) a 

dislexia é o resultado de falhas 

nas conexões cerebrais em 

regiões específicas do mesmo. 

A dislexia, para Carrera (2009), 

deve ser tratada o mais cedo 

possível, assim mais chance 

tem de se corrigir as falhas 

nas conexões cerebrais, alguns 

tratamentos buscam estimular 

a capacidade do cérebro de unir 

a letra ao som que representa.

                 No cérebro dos 

disléxicos só funciona a área 

que processa os fonemas, não 

funcionando a área responsável 

em identificar palavras a criança 

ao ler não reconhece palavras 

já lidas ou estudadas, desde 

então, a leitura é um esforço 

muito grande pois toda a 

palavra lida aparenta ser nova.

                Segundo 

Carrera (2009) podemos destacar 

algumas características da 

dislexia como a confusão de 

letras, sílabas ou palavras que 

se parecem graficamente (a-o, 

e-c, f-t, m-n, v-u), inversão de 

letras com grafia similar (b/p, 

p/d, d/q, b/d, n/u, a/e),inversões 

de sílabas (em/me, sol/los, 

lãs/sal, 44 par/pra), adições 

ou omissões de sons ( casa 

lê casaco, prato lê pato),ao 

ler pula linhas ou volta para a 

anterior, soletração defeituosa, 

lê palavra por palavra, sílaba 

por sílaba, ou reconhece 

letras isoladamente sem 

poder ler, leitura lenta para a 

idade, ao ler, movem os lábios 

murmurando, frequentemente 

não conseguem orientar-se no 

espaço sendo incapazes de 

distinguir direita e esquerda. 

Isso traz dificuldades para 

se orientarem com mapas, 

globos e o próprio ambiente.

                 Os disléxicos 

podem ser pessoas inseguras, 

sentir-se infelizes e culpada, 
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podendo algumas se recusar a 

realizar atividades com medo 

de fracassar e, às vezes, acabam 

sendo agressivas com o professor 

e colegas. Porém, todos esses 

sintomas podem ser controlar 

se explicados ao disléxicos o 

porque de sua não compreensão.

TRATAMENTOS E ORIENTAÇÕES
Para José e Coelho (1999) 

o tratamento para disléxicos 

deve ser individual e frequente, 

durante o tratamento deve-se 

usar material estimulante e 

interessante. ao usar jogos 

e brincadeiras empregar 

preferencialmente os que 

contenham letras e palavras, 

reforçar a aprendizagem visual 

com o uso de letras em alto 

relevo, com diferentes texturas 

e cores é interessante que 

ele percorra o contorno das 

letras com os dedos para que 

aprenda a diferenciar a forma 

da letra, deve-se iniciar com 

leitura muito simples com 

livros atrativos, aumentando 

gradativamente conforme 

seu ritmo, não exigir que faça 

avaliação de outra língua, deve 

se dar mais importância na 

superação de sua dificuldade 

do que na aprendizagem de 

outra língua, para tratamento 

psicológico não é recomendado 

a não ser nos casos de graves 

complicações emocionais, 

substituir o ensino através 

do método global (já que não 

consegue perceber o todo),por 

um sistema mais fonético, não 

estimule competições com 

colegas nem exija que ele 

responda no mesmo tempo 

que os demais, orientar o 

aluno que escreva em linhas 

alternadas, para tanto ele 

quando o professor possam 

entender o que escreveu e 

poder corrigi-lo, quando a 

criança não estiver disposta 

a fazer a lição em um dia ou 

outro, não a force, nunca 

critique negativamente seus 

erros. Procure mostrar onde 

errou e como evitá-los, mas 

não exagere nas inúmeras 

correções, isso pode desmotiva-

lo, procure mostrar os erros 

mais relevantes, peça que os 

pais releiam o diário de classe 

sem criticá-los por não conseguir 

fazê-lo, pois a criança pode 

esquecer o que foi pedido e/ou 

não conseguir ler as instruções. 

                 Muitas vezes 

devido ao desafio ocorrido pela 

criança contra as dificuldades 

ocasiona sintomas físicos 

como dores abdominais, 

de cabeça ou transtorno de 

comportamento. A criança acaba 

sendo considerada em certos 

casos como preguiçosa, relapsa, 

sem vontade de aprender, 

proporcionando uma situação 

emocional que pode piorar, 

principalmente em função da 

criança sofrer alguma injustiça.

               As famílias 

da criança com dislexia 

infelizmente muitas vezes 

acompanham conflitos e em 

geral as expectativas são sempre 

grandes. Já na vida escolar de 

um disléxico o abandono escolar 

e a reprovação são comuns. 

Há também consequências no 

lado emocional, os disléxicos 

precisam de 45 diagnóstico 

e tratamento adequado e 

especializado, além de muita 
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motivação e auxilio do professor 

e das pessoas que a cerca.

               A intervenção 

pedagógica tem como objetivo 

abrir caminhos e fazer  que 

o sujeito aprenda, é de 

fundamental importância a 

ajuda de um profissional da 

área da psicopedagogia pois 

só ele poderá diagnosticar e 

trazer novos conhecimentos 

fazendo com que todos 

busquem um olhar para o 

sujeito em sua individualidade, 

construindo a melhor forma de 

aprendizagem para o indivíduo.

                Em primeiro 

lugar é necessário olhar 

para o disléxico de maneira 

peculiar, olhando para o 

sujeito visando sua história 

de vida e sua modalidade de 

aprendizagem e não rotulando. 

As possibilidades de intervenção 

surgem quando o sujeito é 

reconhecido como ser único 

para si mesmo e familiares. 

Os resgates da vontade de 

aprender para o sucesso na 

aprendizagem são fundamentais, 

a construção de estratégias para 

o desenvolvimento da leitura 

e da escrita são realizada a 

cada encontro. Desta maneira 

é possível ajudar muitos 

indivíduos, com dislexia ou 

outras dificuldades, resgatando 

o prazer, a autonomia, e 

criatividade diante das diferentes 

situações de aprendizagem

Scoz (1994).

                É fundamental 

que a escola e o pedagogo 

compreenda que o aluno 

merece e pode aprender, que ele 

apenas necessita de estratégias 

e suportes diferenciados. 

permitindo assim o surgimento 

de novos vínculos prazerosos 

e estruturados. Desta forma, 

só há eficácia quando atinge 

se a família, já que carrega-se 

sofrimento e fracasso dos filhos.

               Sendo assim, 

o olhar pedagógico entende 

a dislexia como um sujeito 

que se beneficie de um 

processo de aprendizagem 

que seja significativo e de 

acordo com seu potencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
                Através do 

artigo realizado foi possível 

verificar que a aprendizagem 

se processa de várias

formas, visto que não 

depende apenas do esforço de 

quem aprende, mas também 

de todas as pessoas envolvidas 

neste processo, além da 

necessidade de um sistema 

de processamento central 

em condições adequadas 

para este aprendizado.

                 Para que ocorra 

a aprendizagem é necessário 

que exista uma relação de 

condições entre fatores 

internos e externos levando 

sempre em consideração de 

que cada pessoa é única, sendo 

necessário conhecer o aluno, 

como ele aprende, sendo papel 

fundamental do psicopedagogo 

resgatar o desejo de aprender.

                É consenso dos 

estudiosos apresentados neste 

trabalho, que tanto a dislexia, 

como outras dificuldades de 

aprendizagem, devem ser 

motivo para a preocupação 
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e observação dos pais e 

professores com o intuito de 

se diagnosticar precocemente, 

oferecendo estratégias de 

ajuda para que a criança 

aprenda, supere obstáculos 

na tentativa de ler e escrever. 

Estas crianças necessitam 

encontrar prazer na sala de 

aula, ao invés de frustrações.  

                A dislexia não 

significa que os pais devem 

dar mais atenção a estes que 

os outros da família, a leitura 

para os filhos portadores de 

dislexia que é fundamental 

para a compreensão destes. 

É importante a relação com 

a pessoa que ensina e que 

de alguma forma interfere 

na pessoa que aprende.

               Cabe aos pais 

e professores proporcionarem 

ferramentas e espaço 

adequado para a construção 

de conhecimentos e a 

responsabilidade de quem ensina 

e quem aprende cabe a todos. É 

o meio que deveria proporcionar 

diferentes possibilidades 

para o desenvolvimento das 

potencialidades com as diferentes 

modalidades de ensino.

                Logo, é muito 

importante que elogiem, motive-

os, informe-os e estimule sua 

autoconfiança e sua autoestima 

para que as consequências 

dessas alterações sejam positivas 

e não simplesmente negativas.
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O Projeto Salas-

Ambiente surgiu como uma 

proposta de apoio ao processo 

ensino-aprendizagem, um 

tipo de intervenção diante 

da demanda de um sistema 

educacional moderno, que 

visa melhorar a qualidade do 

ensino. É definido como sendo 

um modelo de ambiente de 

aprendizagem inovador, diferente 

do tradicional, na perspectiva 

de uma educação construtivista. 

Esta, relacionada a uma proposta 

de aprendizagem ativa num 

contexto de interação, que 

estabelece relações entre o 

conhecimento escolar, a vida 

e o mundo. Porém, é sabido 

que existem muitas dúvidas em 

relação à definição, implantação, 

funcionamento e efetividade 

desse projeto. Portanto, o 

presente trabalho objetivou 

investigar esses aspectos, 

por meio de fundamentação 

teórica e pesquisa de campo, 

bem como suas vantagens 

diante de antigas teorias, a 

fim de apresentar um material 

esclarecedor e norteador, que 

possa servir de ferramenta para 

aquisição de conhecimento. 

Foram encontradas justificativas 

e argumentos em sua defesa 

e o quanto ele influencia 

positivamente nos objetivos 

de aprendizagens propostos 

pelo educador. Com isso, 

conclui-se que este artigo 

oferece subsídios para que a 

comunidade escolar aprecie 

um projeto que apresenta 

uma prática construtivista, 

visto que essa é uma exigência 

atual para uma boa formação 

profissional do educador.
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INTRODUÇÃO
O Sistema de Sala-

Ambiente tem como definição 

uma sala reservada e preparada 

para o ensino de cada disciplina, 

ou grupo de disciplinas da 

mesma área, que compõe 

a matriz curricular do Ciclo 

II do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Dessa forma, 

no lugar de o professor trocar 

de sala, quem trocam são 

os alunos, de acordo com a 

aula a ser ministrada. Com 

isso, os professores podem 

equipar suas respectivas 

salas com materiais didáticos, 

equipamentos, recursos, cartazes, 

de acordo com suas disciplinas. 

Porém, ainda existem 

muitas dúvidas na comunidade 

escolar, e até mesmo 

desconhecimento total, em 

relação a esse sistema, tanto 

do ponto de vista funcional 

quanto de sua eficiência. 

Portanto, o presente artigo 

objetiva expor informações 

que esclareçam essas dúvidas, 

baseadas em argumentos 

consistentes, na pretensão 

de que essa comunidade se 

aproprie de conhecimento 

suficiente para formar opinião 

crítica diante da questão. 

Para tanto, foram realizadas 

pesquisa bibliográfica com 

alguns autores que abordam 

o assunto e pesquisa de 

campo numa escola estadual 

que adota esse sistema. 

Na pesquisa bibliográfica, 

foram consultados autores como 

Perrenoud (2000, p.55-77), que 

propõe uma nova organização da 

estrutura escolar com a criação 

de novos espaços-tempos de 

formação, Vivaldo Armelin Junior 

(2002), que esclarece sobre as 

condições e exigências para a 

realização dos trabalhos em 

salas-ambiente, Maria lnês 

Freitas P. S. Rosa (1997, p.22), 

que levanta algumas questões 

sobre a pertinência da adoção 

das salas-ambiente no contexto 

escolar atual e Sonia Teresinha 

de Sousa Penin (1997, p.20), 

que mostra de uma forma 

clara o quanto o ambiente 

é responsável pelas nossas 

sensações, comportamentos 

e atitudes, que no caso das 

salas-ambiente estão ligadas 

ao aprendizado dos alunos e a 

flexibilidade do professor, de 

forma a estimular a aprendizagem 

e facilitar o ensino. Importantes 

aspectos foram abordados, 

como vantagens e desvantagens, 

encaminhamentos para implantação, 

expectativas, facilidades e 

dificuldades, e a importância 

do comprometimento de todos 

os envolvidos no processo. 

A pesquisa de campo 

foi realizada numa Escola 

Estadual localizada no bairro 

do Itaim Paulista, periferia da 

Zona Leste de São Paulo, que 

atende o Ciclo II do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. 

Nela, os instrumentos utilizados 

para a coleta de dados foram 

observações e entrevistas com 

os profissionais da Unidade.

Os resultados obtidos 

nessas pesquisas mostraram 

que a maioria dos educadores 

defende o Projeto Salas-Ambiente 

como sendo uma proposta 

incentivadora e facilitadora da 

aprendizagem, por sua riqueza 

em estímulos e recursos, e não 

apenas um modelo que não 

passa de um “espaço decorativo” 

ou um novo “modismo”, 

como outros o definem.
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O QUE DIZEM OS AUTORES
Vivaldo Armelin Júnior 

(2002) diz que a sala de aula 

tradicional é chata e monótona, 

sem nenhum atrativo. Diz 

ainda que o deslocamento do 

professor entre as salas impede 

a realização de trabalhos de 

melhor qualidade por não 

permitir a preparação do espaço 

e de material que será utilizado.

Segundo Sonia Teresinha 

de Sousa Penin (1997, p.20), 

Um ambiente estabelece 

um clima que predispõe uma 

pessoa a sentir determinadas 

sensações, assim como 

vontade e predisposição 

para manifestar específicos 

comportamentos, distintas 

ações, diferentes atitudes.

Justifica que é na sala 

de aula que o aluno passa a 

maior parte do tempo da sua 

escolarização e que a vivência 

cotidiana num ambiente rico 

em materiais convidativos ao 

conhecimento, além de propiciar 

ao aluno a aprendizagem 

planejada pelo professor, 

ainda possibilita a sua auto-

estimulação pela exposição aos 

objetos presentes. Argumenta:

Num mundo onde a 

imagem toma cada vez mais 

importância, não podemos 

nos conformar com um 

ambiente de estudo branco 

ou cinza como muitas salas 

ainda o são. O branco é para 

os hospitais e o cinza é dos 

cemitérios (PENIN, 1997, p. 21)

Segundo Maria Inês 

Freitas P. S. Rosa (1997, p.22), 

“nos dias de hoje, um dos 

temas mais discutidos entre os 

professores na escola pública 

paulista é a implantação da 

sala-ambiente como novo 

recurso metodológico no 

ensino.” Porém, a autora 

contrapõe que apesar desta 

ideia existir a algum tempo, a 

discussão em torno dela parece 

estar ausente na literatura 

pedagógica, dificultando a 

reflexão e o posicionamento 

dos educadores frente a esta 

tentativa de inovação e também 

sobre a pertinência desta adoção 

no contexto escolar atual:

Não é suficiente apenas 

transferir os atores da sala de 

aula para outro espaço físico 

e chamá-lo de sala-ambiente 

se antes não houver uma 

problematização e uma reflexão 

sobre a postura metodológica 

do professor (ROSA, 1997, p. 22). 

Defende que o professor 

que acredita na interação 

entre os alunos, no papel da 

linguagem na construção dos 

conceitos, na oportunidade 

de debate e vivência que a 

experimentação oferece, nas 

vantagens da mudança de 

“geografia” da sala, consegue 

desempenhar o seu papel 

facilitador da aprendizagem 

dentro da sala-ambiente.
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PESQUISA DE CAMPO
No Projeto Político 

Pedagógico da escola pesquisada, 

como um dos projetos 

curriculares, encontra-se o 

trabalho com salas-ambiente. Em 

conversa com a coordenadora 

pedagógica, esta apontou que 

o trabalho em sala-ambiente 

exige uma pré-organização e 

algumas condições como: muita 

discussão para apropriação 

da proposta, elaboração 

do horário dos professores 

antes da atribuição de aulas, 

introdução de aulas duplas 

para maior aproveitamento, 

opinião dos professores sobre 

os materiais necessários 

em cada aula, partilhar com 

os alunos a distribuição e 

arrumação dos materiais, reunião 

com serventes e inspetores 

para que opinem sobre as 

normas de funcionamento e 

estabelecimento de normas 

e regras de manutenção para 

o uso dos materiais, que tem 

que ser respeitados por todos 

os envolvidos, já que eles se 

tornam recursos comuns. 

Como material de apoio, 

recomendou a leitura do artigo 

“A escola de cara nova”, da 

Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas da 

Secretaria Estadual de Educação 

- CENP/SEE-SP, que dá dicas 

sobre a organização das salas-

ambiente em todas as disciplinas.

As salas de aula da 

unidade escolar possuem 

carteiras dispostas em grupos 

de seis unidades. Os materiais 

e livros são organizados em 

armários. Observamos recursos 

como vídeos, mapas, revistas, 

fantoches, livros, sucatas, retro 

projetor e kits de laboratório.

Os professores 

afirmaram que trabalhar 

numa única sala facilita suas 

condições de trabalho porque 

podem manter seus materiais 

didáticos num mesmo local, 

evitando que os transportem 

pelas diferentes salas de aula.

 O professor de história 

relatou que os alunos vivem o 

ambiente “História” o tempo 

todo. O que está exposto na 

sala, sejam mapas, a bandeira 

de um país, um pôster de 

época, uma matéria de um 

jornal ou o trabalho de um 

colega, despertam interesse 

imediato na explicação 

teórica e provoca estímulos. 

A professora de 

matemática argumentou 

que diferentes materiais e 

produções expostos torna 

a sala mais bonita e alegre.

A professora de ciências 

disse que pode ter ao mesmo 

tempo alunos jogando um 

dominó ecológico enquanto 

outros fazem observações 

de insetos com uma lupa.

A professora de arte 

definiu sala-ambiente como 

mais que um espaço decorativo 

e completou que os recursos 

didáticos não devem funcionar 

como meros enfeites, mas 

sim utilizados regularmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi constatado que 

tanto a literatura selecionada 

quanto a pesquisa de campo 

defende que a proposta de se 

trabalhar com sala-ambiente 

favorece, efetivamente, a 

demanda de uma educação 

construtivista, que contempla 

a aprendizagem ativa num 

contexto de interação e que 

estabelece relações entre o 

conhecimento escolar, a vida 

e o mundo, que leva o aluno 

a construir o conhecimento, 

no lugar de receber conceitos 

prontos. Esta proposta atende 

à exigência de um sistema 

educacional moderno que 

visa qualidade no ensino. Sem 

dúvida, o ambiente influencia 

positivamente nos objetivos 

de aprendizagem propostos 

pelo educador. Vale lembrar 

que o sucesso deste projeto 

depende da realidade escolar 

e do comprometimento dos 

diversos atores sociais envolvidos 

no processo educacional.

Portanto, esse artigo 

defende este sistema, pois 

acredita que um espaço prazeroso, 

acolhedor e estimulador, 

facilita o convívio com o outro 

e com o saber. O processo 

de ensino-aprendizagem 

estruturado numa metodologia 

diferenciada, específica e 

direcionada pedagogicamente 

para o aluno, com propostas de 

trabalho adequadas às variadas 

situações e de acordo com as 

possibilidades e necessidades 

deles, só tende a ter sucesso.

Concluindo, espera-se que 

esse trabalho tenha apresentado 

elementos que subsidiem a 

reflexão, a sensibilização e o 

incentivo à comunidade escolar 

e aos futuros educadores, no 

sentido de aceitarem o desafio 

de adoção desse sistema. E 

que sejam abertos espaços 

para outras pesquisas que 

visem derrubar as barreiras 

e dificuldades para sua 

implantação e funcionamento.
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Este artigo apresenta 

uma pesquisa sobre o processo 

de inserção das crianças 

com TEA no mundo letrado, 

buscando apresentar uma 

visão geral sobre a concepção 

do TEA, principais sintomas e 

seu aprendizado, com o intuito 

de auxiliar no entendimento 

referente ao funcionamento 

do cérebro autista, tornando 

as escolhas mais adequadas 

e facilitando o aprendizado. 

Realizou-se por meio de pesquisa 

bibliográfica, para auxiliar os 

profissionais envolvidos nesse 

processo, para que possam 

elaborar estratégias de ensino 

que valorizem os interesses das 

crianças e a forma com a qual 

se comunicam. Acreditando 

que muitas coisas podem ser 

feitas para elas, de forma que 

estejam inseridas no convívio 

social.
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INTRODUÇÃO
Atualmente encontramos 

um grande número de crianças 

diagnosticadas com autismo 

(TEA-Transtorno do Espectro 

Autista), que chegam as 

instituições de ensino onde 

na maioria das vezes nos 

deparamos com profissionais 

despreparados. Há uma total 

desatenção para com a formação 

adequada de profissionais das 

áreas de Medicina, Psicologia, 

Pedagogia, Fonoaudiologia, 

entre outras (BORALLI,2007).

Geralmente as instituições 

educacionais recebem crianças 

com dificuldades em se relacionar, 

para se adaptar as mudanças e 

acabam encarando isso como 

problemas de disciplina, o 

quadro se agrava quando as 

características são de um autista 

com baixo comprometimento.

“Os profissionais da 

educação não são preparados 

para lidar com crianças 

autistas e a escassez de 

bibliografias apropriadas 

dificulta o acesso a informação 

na área” (Santos, 2008, p.9)

Para um bom trabalho no 

ambiente escolar, é necessário 

saber como as crianças com 

TEA se comunicam com os 

outros, os seus interesses, qual 

a forma de aprender, assim já 

daremos o primeiro passo rumo 

ao entendimento relativo ao 

processo de desenvolvimento 

e aprendizagem, conseguindo 

elaborar estratégias que 

atinjam a alfabetização.

Esse trabalho tem 

como objetivo explicitar o 

conceito, as  características, o 

diagnóstico, bem como, abordará 

discussões que enfatizem o 

seu potencial de aprender, 

como também permitir o 

conhecimento de estratégias  

usadas na alfabetização .Tenho 

a intenção de abrir o caminho 

para a pesquisa de profissionais 

que se interessem pelo tema, 

pois apesar da diversidade  

de métodos ,nem todos são 

adequados para uma criança 

com TEA.O educador deve 

pesquisar bem para entender 

o funcionamento do cérebro 

do autista, o que o auxiliará 

nas escolhas apropriadas para 

cada aluno, propiciando um 

melhor aprendizado. Para tal 

faz-se necessário entender o 

processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, então usaremos 

como referência a Teoria do 

Desenvolvimento de Piaget 

que nos apresenta diferentes 

formas de organização mental 

e diferentes estruturas 

cognitivas, fatores que são úteis 

na construção de estratégias 

no trabalho com o autista.
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DESENVOVIMENTO E APRENDIZAGEM-
TEORIA DA CONSTRUÇÃO DA 
INTELIGENCIA DE PIAGET

Para o desenvolvimento 

dessa pesquisa, faz-se necessário 

o contato com as ideias principais 

da Teoria do Desenvolvimento 

de Piaget, pois é primordial para 

o desenrolar do trabalho com 

crianças com TEA que tenhamos 

conhecimento de como é o 

desenvolvimento cognitivo 

das crianças em geral, para 

posteriormente compreender o 

funcionamento cognitivo delas.

Segundo Coll e 

Gillièron (1.987:30) o método 

psicogenético de Piaget tem como 

objetivo “compreender como 

o sujeito se constitui enquanto 

sujeito cognitivo, elaborador 

de conhecimentos válidos. ”

A teoria de Piaget, é 

uma teoria de etapas, que 

pressupões que os seres 

humanos passam por uma 

série de mudanças ordenadas 

e previsíveis. Ao estuda-la 

nos deparamos com alguns 

conceitos, tais como: equilibração, 

assimilação, acomodação, os 

quais não nos aprofundaremos 

nesse momento, porém cabe 

ressaltar que são conceitos que 

auxiliam o sujeito a superar 

etapas e atingir os estágios 

do desenvolvimento que é 

nosso foco de estudo nesse 

momento. Estes estágios 

traduzem diferentes formas 

de organização mental, 

diferentes estruturas cognitivas, 

enfim retratam os modos de 

relacionamento com a realidade.

“O conhecimento não 

procede nem da experiência 

única dos objetos, nem de 

uma programação inata pré-

formada no sujeito, mas de 

construções sucessivas com 

elaborações constantes de 

estruturas novas “ (Piaget,1976 

apud Freitas 2.000, p.64).

Piaget (2012 ) descreveu 

os estágios da seguinte forma:

• Sensório-motor 

(0 a 2 anos):  a atividade 

intelectual da criança é de 

natureza sensorial e motora;

• Pré-operatório (2 a 

6 anos): desenvolve a capacidade 

simbólica e a linguagem;

• Operações concretas 

(6 aos 11 anos): já possui uma 

organização mental, integrada;

• Operações Formais 

(12 anos em diante): já consegue 

raciocinar sobre hipóteses uma 

vez que ela é capaz de formar 

esquemas conceituais, abstratos 

e por meio deles executar 

operações mentais dentro de 

princípios da lógica formal.

Sabe-se que todos os 

indivíduos vivenciam todos 

os estágios na mesma ordem, 

porém o seu desenvolvimento 

sofrerá variações em função 

das características da estrutura 

biológica de cada um e da riqueza 

ou carência dos estímulos 

do ambiente em que vive.

Como o nosso objetivo 

é o trabalho com crianças com 

TEA, apenas pincelamos as 

questões referentes a Teoria 

do Desenvolvimento de Piaget, 

pois iremos aprofundar nossa 

pesquisa na problemática do tema.
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AUTISMO
DEFINIÇÃO: O autismo 

é foco de um intenso processo 

de pesquisas e investigações, 

e por isso sua definição sofre 

algumas alterações.

Autismo é um distúrbio 

do desenvolvimento humano 

que vem sendo estudado pela 

ciência há seis décadas, mas 

sobre o qual ainda permanecem 

dentro do próprio âmbito da 

ciência, divergências e grandes 

questões por responder 

(Mello,2007, p.11).

CID.10(2000) 

O Autismo, pelo CID 

está dentro dos Transtornos 

Globais do Desenvolvimento, 

mais conhecida como CID F84.  

É como se fosse um grupo 

grande (os TGDs-Transtornos 

Globais do Desenvolvimento) 

e os Subgrupos (Autismo, Rett, 

Asperger, TID SOE).

F84: TRANSTORNOS 

GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO

F84.0 Autismo Infantil

F84.1 Autismo Atípico

F84.2 Síndrome de Rett

F84.3 Outro Transtorno 

Desintegrativo da Infância

F84.4 Transtorno 

com Hipercinesia Associada a 

Retardo Mental e a Movimentos 

Estereotipados

F84.5 Síndrome de 

Asperger

F84.8 Outros Transtornos 

Globais do Desenvolvimento

F84.9 Transtornos 

Globais não Especificados do 

Desenvolvimento (TID SOE).

DSM IV. (2002)

Segundo o DSM.IV, o 

autismo se caracteriza por prejuízo 

severo e invasivo em diversas 

áreas do desenvolvimento: 

Habilidades de interação 

social recíproca, habilidades 

de comunicação, ou presença 

de comportamento, interesses 

e atividades estereotipados.      

Os prejuízos qualitativos 

que definem essas condições 

representam um desvio 

acentuado em relação ao nível 

de desenvolvimento ou idade 

mental do indivíduo. (DSM IV)

O Autismo Infantil é um 

transtorno do desenvolvimento 

da pessoa caracterizado por 

um desenvolvimento anormal 

ou alterado e que se manifesta 

antes da idade de três anos 

(DSM.IV / CID.10).

Os indivíduos com 

Transtorno Autista podem 

apresentar uma gama de sintomas 

comportamentais, incluindo 

hiperatividade, desatenção, 

impulsividade, agressividade, 

comportamentos auto agressivos 

e, particularmente em crianças 

mais jovens, acessos de raiva. 

(DSM IV)

Respostas incomuns 

a estímulos sensoriais (por 

ex., alto limiar para a dor, 

hipersensibilidade aos sons ou a 

ser tocado, reações exageradas 

à luz ou a odores, fascinação 

com certos estímulos) podem 

ser observadas. Pode haver 

anormalidades na alimentação 

(por ex., limitação a poucos 

alimentos na dieta, Pica) ou 

no sono (por ex., despertares 

noturnos com balanço do 

corpo).

TRANSTORNOS GLOBAIS 

DO DESENVOLVIMENTO

Transtorno Autista

Transtorno de Rett
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Transtorno Desintegrativo 

da Infância

(síndrome de Heller, 

demência infantil ou psicose 

desintegrativa)

Transtorno de Asperger

Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação.

DSM V (2014)

TRANSTORNOS DO 

ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Grau leve

 Grau moderado

 Grau severo

Os rótulos de diagnóstico 

separados do Transtorno Autista, 

Transtorno de Asperger e TID 

SOE foi substituído por um 

termo guarda-chuva “Transtorno 

do Espectro do Autismo: TEA”. 

Outras distinções são feitas de 

acordo com níveis de gravidade. 

Os níveis de gravidade são 

baseados na quantidade de 

apoio necessário, devido aos 

desafios com a comunicação 

social e interesses restritos e 

comportamentos repetitivos.

A versão anterior do DSM 

tinha três critérios principais 

para diagnóstico:

• Desafios de 

Linguagem;

• Déficits sociais;

• Comportamentos 

estereotipados ou repetitivos.

O novo DSM terá 

apenas duas áreas principais: 

comunicação social e os déficits 

e os comportamentos fixos ou 

repetitivos

CARACTERÍSTICAS
Segundo a ASA – AUTISM 

SOCIETY OF AMERICA, “Indivíduos 

com Autismo usualmente 

exibem pelo menos metade 

das características abaixo 

listadas. Estes sintomas têm 

âmbito do brando ao severo 

em intensidade de sintoma. 

1.Dificuldade de 

relacionamento com outras 

crianças;

2.Riso inapropriado;

3.Pouco ou nenhum 

contato visual;

4.Aparente insensibilidade 

à dor;

5.Preferência pela 

solidão; modos arredios;

6.Rotação de objetos;

7.Inapropriada fixação 

em objetos (apalpá-los 

insistentemente, mordê-los);

8.Perceptível iteratividade 

ou extrema inatividade;

9.Ausência de resposta 

aos métodos normais de ensino;

10.Insistência em 

repetição, resistência em 

mudança de rotina;

11.Não tem real medo 

do perigo (consciência de 

situações que envolvam perigo);

12.Procedimento com 

poses bizarras (fixar objetos 

ficando de cócoras; colocar-se 

de pé numa perna só; impedir 

a passagem por uma porta;

13.Ecolalia (repete 

palavras ou frases em lugar 

da linguagem normal);

14.Recusa colo ou 

afagos;

15.Age como se estivesse 

surdo;

16.Dificuldade em 

expressar necessidades (usa 

gesticular e apontar no lugar 

de palavras);
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17. Acesso de raiva 

(demonstra extrema aflição 

sem razão aparente);

18.Irregular habilidade 

motora (pode não querer chutar 

uma bola mas pode arrumar 

blocos).

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico do autismo é 

clínico, feito mediante observação 

direta do comportamento 

e de uma entrevista com 

os pais ou responsáveis. Os 

sintomas costumam estar 

presentes antes dos 3 anos de 

idade, sendo possível fazer o 

diagnóstico por volta dos 18 

meses de idade. Os critérios 

diagnósticos do Transtorno de 

Espectro do Autismo, segundo 

o DSM-V (2014) são:

1) déficits persistentes 

na comunicação social e nas 

interações, clinicamente 

significativos manifestados 

por: déficits persistentes na 

comunicação não-verbal e verbal 

utilizada para a interação social; 

falta de reciprocidade social; 

incapacidade de desenvolver 

e manter relacionamentos 

com seus pares apropriados 

ao nível de desenvolvimento.

2) padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, 

interesses e atividades, 

manifestados por pelo menos 

dois dos seguintes: estereotipias 

ou comportamentos verbais 

estereotipados ou comportamento 

sensorial incomum, aderência 

excessiva à rotinas e padrões 

de comportamento ritualizados, 

interesses restritos.

3) Os sintomas devem 

estar presentes na primeira 

infância (mas podem não 

se manifestar plenamente, 

até que as demandas sociais 

ultrapassem as capacidades 

limitadas).

4) Os sintomas causam 

limitação e prejuízo no 

funcionamento diário.

Alguns exames laboratoriais 

devem ser realizados, com o 

objetivo de um diagnóstico 

diferencial, além do diagnóstico 

de comorbidades associadas, 

são eles: Sorologias, ECG, 

Avaliação oftalmológica, EEG, 

RNM, Avaliação audiológica etc.

PROPOSTAS EDUCACIONAIS PARA A 
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM TEA

O trabalho com 

crianças com TEA deve ser 

bem planejado, levando 

sobretudo em consideração as 

características individuais de 

cada criança, seu potencial e 

interesse, dando atenção para 

a forma que se comportam, 

respeitando o seu ritmo.

“O conteúdo do programa 

de uma criança autista deve 

estar de acordo com seu 

potencial, de acordo com sua 

idade e de acordo com o seu 

interesse”. (Peeters,1998 s/pág.).

Antes de elaborar 

qualquer planejamento 

direcionado ao autista, o 
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educador deve entender o 

que é o autismo e tudo o que 

o envolve, posteriormente 

observar e atentar-se ao seu 

aluno, a forma que reage perante 

as atividades, se apresenta 

alterações na fala, para manter 

contato visual, brincar etc. Com 

essas informações em mãos 

passa a ser possível estabelecer 

metas a se atingir e estratégias 

para concretizá-las. Para que 

isso se realize, há necessidade 

por parte do educador de ter 

conhecimentos relativos as 

teorias de desenvolvimento.

“Quando se trabalha 

com ações pedagógicas para 

o atendimento com autistas, é 

necessário que os educadores 

tenham em mente não só as 

características que compõem o 

quadro de autismo, mas práticas 

que sejam embasadas em 

teorias de desenvolvimento e da 

aprendizagem “ (Chaves,2001, p.14)

Concluída essa fase de 

pesquisa, estudo e observação, 

inicia-se a elaboração do 

planejamento com as estratégias 

para o desenvolvimento das 

atividades, mas antes é necessário 

registrar aqui algumas sugestões 

de ações que poderão facilitar 

o relacionamento entre o 

professor e a criança com TEA.

•  Ensinar coisas funcionais;

• A interação com 

objetos e com situações do 

meio deve se realizar em 

conjunto com os trabalhos 

que envolvem a socialização 

e os cuidados pessoais;

• Explorar recursos 

visuais, algumas instruções 

verbais devem ser acompanhadas 

de uma imagem de suporte;

• Dar continuidade no 

ensino (repetições são necessárias);

• Sempre 

atende-la e tentar o diálogo;

• Quando necessário 

encaminhá-la ao local que deverá 

realizar o que lhe foi solicitado;

•  Reforçar com elogios, 

sempre que surgir um progresso. 

Destaque as potencialidades 

frente as dificuldades;

• Falar com a criança 

mesmo se seu olhar estiver distante;

• Proporcione 

ajuda de acordo com a 

necessidade da criança;

•  Incentive a participação, 

respeitando suas necessidades.

Com uma postura mediadora, 

será possível desenvolver uma 

adequação a aprendizagem 

e uma transformação as 

estruturas cognitivas da criança. 

De acordo com Piaget 

(2002), para um desenvolvimento 

de qualidade do autista a área 

principal a ser estimulada 

deve ser o seu cognitivo e 

interação social, pois por meio 

do contato com os materiais 

necessários, trará para o autista 

uma aprendizagem mais ampla 

e satisfatória, pois não é só 

pelo contato com os materiais 

que o seu desenvolvimento é 

adquirido, mas também por 

meio da comunicação com 

o cotidiano, o contato com o 

outro, levando-o a aprender 

por meio desta interação, 

com mundo ao seu redor.

As propostas de trabalho 

para autistas devem ser 

variadas , adequando-se as suas 

necessidades, respeitando as 

limitações, porém as atividades 

devem ser incentivadoras, para 

que ocorra a superação .O 

professor além de mediador 

deve ter um olhar cuidadoso 

para perceber as estratégias 

que funcionam com seu aluno, 
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e a relação professor-aluno 

deve transmitir confiança, 

segurança e amor, fatores 

que auxiliarão na interação 

social, resultando em possíveis 

avanços na aprendizagem.

Para Schwartzman 

e Assunção Junior (1995), 

quanto mais significativos 

para a criança forem os seus 

professores, maiores serão 

as chances dela promover 

novas aprendizagens, ou seja, 

independente da programação 

estabelecida, ela só ganhará 

dimensão educativa quando 

ocorrer uma interação entre 

o aluno autista e o professor.

O trabalho de 

alfabetização com crianças 

autistas é desafiador, pois envolve 

persistência, paciência, afeto e 

disposição para ajudar, além de 

situações em que lidamos com 

comportamentos inadequados, 

os quais devemos tentar nos 

antecipar, evitar, bloquear e 

redirecionar, para que não 

haja prejuízo no aprendizado, 

auxiliando dessa forma a lidar 

com as frustrações e erros.

Não há como registrar 

uma sequência de atividades 

para o trabalho de alfabetização 

de uma criança com TEA, pois as 

mesmas devem ser adaptadas as 

características de cada criança, 

porém podemos descrever 

alguns pontos fundamentais 

que devem ser considerados 

no planejamento de atividades 

e estratégias para o autista. 

Segundo Gomes (2015), 

podemos citar oito pontos:

1 . Acredite que a pessoa 

com autismo pode aprender;

2. Conhecer bem o 

seu repertório (compreender 

quais são as habilidades, 

interesse e dificuldades);

3. Planejar o 

ensino (ter metas e objetivos);

4. Dividir uma 

habilidade complexa em 

pequenos pedaços e ensinar 

um pedaço de cada vez;

5. Planejar 

atividades que aumentem as 

chances de acertos e prover 

ganhos para os acertos;

6. Focar no 

objetivo final e não nos 

comportamentos atípicos;

7. Envolver a família;

8. Ser persistente.

Com a utilização destes 

pontos como norteadores do 

trabalho, juntamente com as 

demais informações citadas 

no decorrer desse trabalho, 

só me resta dizer que agora 

o momento é de aplicar o 

que aprendemos e buscar 

aprimoramento cada vez mais.



668 OUTUBRO | 2017

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar em metodologias 

que potencializem o processo 

de aprendizagem é tarefa que 

cabe a todos os educadores. 

Repensar nossa forma de atuar, 

reconstruir ou adaptar nossos 

planejamentos e estratégias 

para atender uma demanda 

que necessita ser incluída no 

sistema educacional é um 

desafio muito difícil, porém 

possível. Por isso, ensinar uma 

criança com TEA é um grande 

privilégio, pois além de nos 

propor um desafio imenso, 

nos coloca para refletir a 

respeito de desenvolvimento 

e até mesmo competência 

profissional.

Diante das informações 

coletadas na pesquisa bibliográfica 

e na minha experiência como 

educadora e alfabetizadora, 

concluo que a alfabetização 

de crianças com TEA é um 

trabalho possível, desde que 

acreditemos que elas tem 

potencial para aprender, que é 

necessário ser claro e pontual 

nas orientações dadas a elas, e 

acima de tudo, temos que lhes 

ensinar sempre algo funcional, 

ligado diretamente a elas.

Com o desenrolar 

do texto vejo que consegui 

apresentar  informações que 

poderão auxiliar aqueles 

educadores que de uma hora 

para outra recebem crianças 

com o laudo de TEA, espero 

aguçar-lhes o interesse para 

que se aprofundem em 

seus estudos, encontrando 

ferramentas que os auxiliem 

a desenvolver um trabalho 

que faça a diferença na vida 

destas crianças, sem esquecer 

é claro, de que a participação 

da família é essencial para 

atingir o objetivo, pois é ela 

que permanece a maior parte 

do tempo com a criança e 

poderá reforçar nosso trabalho, 

ampliando as possibilidades 

de sucesso. A tríade escola/

família/profissional competente 

e especializado são os fatores 

fundamentais para a verdadeira 

inserção dessas crianças no 

mundo letrado.
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O mundo que vivemos é 

extremamente sonoro e grande 

parte dos objetos eletrônicos 

e máquinas que nos rodeiam, 

emitem algum tipo de som, 

nossas casas, ruas, trabalhos, 

por onde andamos estamos 

imersos em um mundo de 

sons, no qual a presença da 

música em nossas vidas é 

incontestável. A música que se 

faz presente em várias culturas 

e acompanha a história da 

humanidade, é uma forma de 

expressão artística, a linguagem 

musical se faz presente em 

todas as classes sociais e em 

todos os momentos da vida.

Nesse artigo pretendemos 

analisar a musicalização como 

uma importante ferramenta 

para a construção do saber e 

do conhecimento. Sabendo 

da importância da música 

como conceito histórico, social, 

psicológico e cultural podemos 

classificar essa importância 

e colocar no convívio das 

crianças os benefícios no seu 

desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e motor além das 

influências que são inseridas 

no seu dia a dia principalmente 

no ambiente escolar onde 

elas passam a maior parte do 

seu dia.

RENATA RODRIGUES PEREIRA ALVES FERREIRA
Professor de Ensino Infantil e Fundamental I da Prefeitura São Paulo na EMEF Professor Gilmar Taccola. 

Palavras-chave: Musicalização; Desenvolvimento Infantil; Arteducação; Educação 

Infantil.

A MUSICALIDADE COMO EXPRESSÃO 
ARTÍSTICA E MEIO DE APRENDIZAGEM
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INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo 

extremamente sonoro em 

que grande parte dos objetos 

eletrônicos e máquinas que 

nos rodeiam emitem algum 

tipo de som, nossas casas, 

ruas, trabalhos, por onde 

andamos estamos imersos 

em um mundo extremamente 

sonoro, na qual a presença 

da música em nossas vidas 

é incontestável. A música 

encontra-se em várias culturas 

e acompanha a história da 

humanidade, é uma forma de 

expressão artística, popular ou 

erudita, a linguagem musical 

se faz presente em todas as 

classes sociais e em todos os 

momentos da vida.

Apesar da variedade de 

estilos musicais e a variedade 

de possibilidades que a música 

nos apresenta a nossa relação 

com os sons se inicia ainda 

no ventre e segue durante 

a infância, muito antes da 

alfabetização. 

A música é uma 

linguagem muito importante 

na comunicação e expressão 

humana. Desde antes do 

nascimento os bebês já estão 

imersos num mundo de sons, 

desde as primeiras semanas 

de vida eles já são capazes de 

distinguir claramente a voz 

humana dos outros sons, a voz 

materna é reconhecida pelo 

bebê e será um instrumento 

importante na construção 

de um vínculo e na interação 

familiar. Essas crianças farão 

parte desse universo sonoro 

das canções e brincadeiras 

musicais, assim, os bons e 

músicas constituem uma 

fonte importante de conexão 

cultural e desde muito cedo o 

bebê estará conhecendo e se 

apropriando da sonoridade 

característica de cada lugar 

onde vive, portanto ao entrar 

nos centros de educação 

infantil, o bebê já será dono de 

um vasto repertorio musical, 

no qual farão parte músicas e 

sons familiares entoados pelas 

pessoas nas quais ele conhece 

e convive, no ambiente do 

berçário esse repertório se 

ampliará adicionando novos 

sons no mundo do bebê.

As linguagens artísticas 

apoiam as crianças na ampliação 

de sua sensibilidade e capacidade 

de lidar com sons, ritmos, formas, 

melodias, imagens, gestos, etc. 

A expressividade estimulada 

pelas artes pressupõe muita 

pesquisa e experimentação 

e uma enorme familiaridade 

com os materiais e processos 

que estão implicados no 

fazer artístico, pois devemos 

reconhecer que as crianças já 

possuem um conhecimento 

prévio, se expressam, sabem 

o que gostam de produzir, 

olhar, escutar e reconhecer a 

intenção, propósito e prazer 

que está por trás de cada gesto, 

traço ou movimento infantil, 

saber propor desafios que 

tenham significado, além disso, 

é fundamental para o professor 

incentivar expressões em 

diferentes linguagens sensoriais 

com a intenção de estimular 

a criatividade, articulando as 

diferentes linguagens.

Nas brincadeiras infantis 

a música é utilizada como forma 
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de expressão e para estabelecer 

regras, alegria, relações sociais, 

diversão e aprendizagem. Para 

Loureiro (2003) o aprendizado 

de música deve ser um ato de 

desprendimento prazeroso, que 

comungue com as experiências 

da criança sem ser uma 

imposição ou que busque a 

qualquer custo que a criança 

domine um instrumento, o qual 

pode minar sua sensibilidade 

e criatividade.

Entendemos que o 

aprendizado de música não 

deve ser algo mecânico e 

sim uma atividade natural e 

completamente prazerosa e 

que venha colaborar com o 

desenvolvimento infantil.

As crianças, logo nos 

primeiros estágios da infância, 

balbuciam, choram, sorriem 

e adquirem independência 

para começar a satisfazer 

sua curiosidade seguindo em 

busca da experimentação com 

os objetos e brinquedos a sua 

volta para cheirar, colocar na 

boca, bater, jogar no chão e 

movimentar o máximo possível 

para auxiliar na sua descoberta 

de mundo, assim colecionando 

sons e construindo uma trilha 

sonora.

Para o francês Delalande, 

a criança se interessa pela música 

de uma maneira espontânea, 

logo ele defende que devemos 

deixar a criança em contato 

com os instrumentos musicais 

e fontes sonoras e incentivá-

los a produzir, a sua maneira, 

música. Cada criança faz sua 

própria composição no qual 

o papel do educador é criar 

motivação e estímulo para 

esse ato.

A observação e o 

respeito pela forma que os 

bebês exploram os sons são 

a maneira mais adequada de 

permitir as crianças a terem 

acesso com experiência musical, 

portanto quanto mais os adultos 

disponibilizarem materiais e 

brinquedos para o manuseio, 

mais eles realizarão suas 

experiências de exploração e 

conhecimento dos objetos e 

do mundo onde vivem.

A exploração sonora 

de objetos do cotidiano, já é 

uma prática infantil, os adultos, 

observando como educadores, 

precisam aprender a valorizar 

permitindo que as crianças 

tenham o tempo e o espaço 

necessário para as explorações 

sonoras, no qual é comum 

o ato de arrastar e bater os 

objetos e aos poucos ocorre 

a organização repetindo os 

gestos para internalizá-los, a 

não interferência de um adulto 

é fundamental, pois permite 

o trabalho de exploração do 

universo sonoro feita única e 

exclusivamente pela criança.

As tradições musicais e o 

conhecimento dos adultos sobre 

música carregam comentários 

sobre a experimentação musical 

infantil caracterizando como 

“barulho” e “ruído” criando 

uma conotação de incômodo e 

caracterizando essa atividade 

da criança de descobrimento 

do mundo ao seu redor como 

“indesejável” e “evitável”, no 

mesmo momento a expressão 

“som” trás um aspecto positivo, 

no entanto no ponto de vista 

físico qualquer fenômeno acústico 

é som, seja a experimentação 

musical infantil ou uma melodia 

de Beethoven.

Logo, aprender a escutar 

é um importante conteúdo, 
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pois a brincadeira musical na 

Educação Infantil deve focar 

em ações como: a escuta de 

músicas, a diferenciações de 

sons e silêncio, a expressão 

corporal em diferentes ritmos 

musicais, o canto em diversas 

alturas e intensidades sonoras, 

a exploração dos sentimentos 

por meio da música, a criação 

musical livre e com regras se 

bem trabalhada desenvolve 

o raciocínio, a criatividade e 

a possibilidade de descoberta 

de novos dons e aptidões, por 

isso se torna um relevante 

recurso didático, devendo 

estar presente cada vez mais 

em sala de aula.

De acordo com Macedo 

(2005) a musicalização é uma 

importante ferramenta para 

a construção do saber e do 

conhecimento musical. Esse 

processo tem como objetivo 

despertar, aprimorar e desenvolver 

o gosto musical nas pessoas 

e contribuir para motivar e 

estimular a formação emocional 

e física do aluno. Para tanto a 

música deve estar associada a 

todos os outros tipos de arte, 

contribuindo assim para o 

melhor desenvolvimento de 

todos e facilitando o processo 

ensino-aprendizagem, desta 

maneira, adaptar esse conjunto 

a realidade dos alunos é 

primordial.

O dia a dia da educação 

infantil está cercado de processos 

de experimentação, testes 

no qual as crianças criam e 

assumem padrões e modelos 

sonoros se tornando assim 

uma das primeiras formas de 

exploração e elaboração musical, 

no qual o Referencial Curricular 

Nacional assegura a utilização 

das diferentes linguagens, seja 

ela corporal, musical, plástica, 

oral e escrita, ajustadas às 

diferentes intenções e situações 

de comunicação, de forma que 

auxilie a compreensão e o ser 

compreendido, expressar suas 

ideias, sentimentos, necessidades, 

desejos e avançar no processo 

de construção de significados, 

assim, enriquecendo cada 

vez mais sua capacidade de 

expressão.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Sabendo da importância 

da música como conceito 

histórico, social, psicológico 

e cultural podemos classificar 

essa importância e colocar 

no convívio das crianças os 

benefícios no seu desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e motor 

além das influências que são 

inseridas no seu dia a dia 

principalmente no ambiente 

escolar onde elas passam a 

maior parte do seu dia.

O papel do educador é 

fundamental nesse desenvolvimento, 

pois diante da missão tão 

rica que é educar, ele pode 

inserir a música no período 

de suas aulas mediante jogos, 

brincadeiras, parlendas entre 

outros momentos, valorizando 

o uso da música.

Para isso o professor 

não precisa ser mestre ou 

especialista em música, e sim 

ter a sensibilidade e o interesse 

de estimular na criança o 



674 OUTUBRO | 2017

gosto para os vários estilos 

musicais, assim, valorizando 

a cultura nacional e regional 

na qual a criança está inserida 

o que aproxima a arte do seu 

expectador, no caso, a criança.

A utilização de música 

no ambiente escolar tem 

muito a oferecer tanto para 

as crianças como para os 

educadores, pois por meio da 

musicalização as crianças se 

sentem mais à vontade dentro 

do ambiente escolar, assim, 

desenvolvendo e interagindo 

com os colegas, descobrindo 

a própria identidade, gostos 

e se inserindo ainda mais na 

comunidade onde pertence.

A música oferece 

muitos atributos que podem 

auxiliar nos estímulos para o 

desenvolvimento infantil, sendo 

assim a convivência das crianças 

com atividades musicais como 

ouvir, reproduzir, tocar e apreciar 

favorece o desenvolvimento do 

conhecimento e o intelectual. 

Partindo dessas atividades 

a criança desenvolve sua 

acuidade auditiva, começa a 

acompanhar os movimentos, 

os gestos e também os ritmos. 

Entrelaçando a música com o 

desenvolvimento das crianças, 

elas se tornam mais atentas e 

vão pouco a pouco descobrindo 

e explorando suas capacidades, 

a cultura na qual está inserida 

e começam a estabelecer 

relações com o meio em que 

estão inseridas.

Nesse contexto Gardner 

(1995) defende que as “evidências 

de várias culturas apoiam a 

noção de que a música é uma 

faculdade universal. Os estudos 

sobre o desenvolvimento dos 

bebês sugerem que existe uma 

capacidade computacional 

“pura” no início da infância. 

Finalmente, a notação musical 

oferece um sistema simbólico 

acessível e lúcido”. Portanto, 

podemos observar que a 

inteligência e a imaginação 

das crianças não têm limite e 

pode ser estimulada durante 

o seu desenvolvimento.

Outro eixo do 

desenvolvimento da criança 

é o motor que assim como 

os outros eixos acompanha a 

criança desde o nascimento e 

por toda a vida. O movimento 

e o ritmo são dois fatores 

indispensáveis quando o 

assunto é o desenvolvimento 

motor das crianças esse ato 

começa com o movimento 

ainda no ventre da mãe, com 

o passar do tempo ocorre o 

aprimoramento das diferentes 

habilidades do movimento e 

a criança está em completa 

dinâmica o tempo todo, seja 

durante as brincadeiras, para 

pedir algo que lhe agrade ou nas 

práticas esportivas, movimento 

e atividade é a principal 

condição na vida da criança, 

sem isso ela enfraqueceria 

física e mentalmente.

Com isso compreendemos 

o papel do ritmo no 

desenvolvimento motor, pois 

assim como o movimento o 

ritmo não aparece sozinho, o 

ritmo faz fluir o movimento 

e o movimento faz fluir o 

ritmo. Piccolo (1995) diz que é 

importante valorizar e observar 

o movimento infantil, pois “ritmo 

do movimento na criança: ver 

e perceber, pois ritmar é dar 

forma ao movimento”.

Quando observamos 

crianças brincando, correndo, 

pulando, batendo palmas, 
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girando, podemos ver o 

desenvolvimento motor de 

cada uma e como elas se 

movimentam, alguns mais 

rápidos, outros mais devagar, 

sendo assim podemos relacionar 

o desenvolvimento motor infantil 

ao cantar, acompanhar canções 

com palmas, com os pés, tocar 

instrumentos assim incluindo 

ritmos e movimentos em um 

fenômeno chamado música. A 

música oferece essa mistura de 

movimento e ritmo e com essa 

combinação a criança começa 

a desenvolver mais facilmente 

seus processos motores e 

expressões corporais.

A combinação de música, 

ritmo e movimento auxilia a 

criança a desenvolver várias 

outras habilidades motoras 

como, por exemplo, se o 

ritmo da música for acelerado 

a movimentação da criança 

será mais rápida, se o ritmo 

da música for mais lento, o 

movimento da criança será 

calmo e devagar. Sendo assim 

conseguimos visualizar os 

efeitos que as combinações 

musicais causam nas crianças, 

esses movimentos também 

significam as expressões das 

emoções, no qual a criança 

começa a formar o equilíbrio 

mental, esse contato da criança 

com a música dispara uma 

descarga emocional, no qual 

é colocado para fora toda a 

tensão da mente e do corpo.

Na rotina da educação 

infantil percebemos que todas 

as crianças são diferentes, 

umas mais ativas e outras mais 

lentas, portanto, cada criança 

se expressa de uma maneira 

diferente, pois pensam e sentem 

de formas distintas pela dança, 

canto, teatro, brincadeiras 

e outras formas que são 

encontradas por elas. Assim 

desenvolvem cada vez mais a 

coordenação motora que reflete 

no decorrer da vida de cada 

indivíduo, a música e o ritmo 

auxiliam no desenvolvimento 

da coordenação motora, pois 

sempre que estão expostos a 

expressividade a noção rítmica 

melhora, e segundo Weigel 

(1988) a criança que possui 

boa expressividade rítmica terá 

favorecida a sua coordenação 

motora.

O desenvolvimento 

afetivo da criança como citado 

por Wallon é marcado pela fase 

em que ela começa a construir 

sua própria identidade e partindo 

disso começa a interagir com 

outras crianças, com o meio 

e aprende a controlar suas 

emoções. Assim incluímos as 

contribuições que a música 

faz para o desenvolvimento 

afetivo, por meio dela, a criança 

cria condições e oportunidade 

de interagir com o ambiente 

no qual está inserida, seja por 

uma cantiga de roda, em que 

a criança começa a se soltar e 

expressar o que está sentindo 

no momento, seus conflitos, 

indecisões e seus medos, ainda 

a criança pode se emocionar 

partindo de determinadas 

cantigas e possibilitar a troca 

de experiências e ideias que 

possam surgir.

Ainda para Weigel (1988), 

“participar de um grupo com 

a mesma finalidade, como um 

grupo musical, a cooperação 

se tornará mais constante e 

começará a se formar, em 

cada criança, a consciência 

do “nós”, como coletivo.” De 

tal modo, podemos partir das 
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múltiplas formas que podemos 

contextualizar a música dentro 

do desenvolvimento infantil, 

notando que as manifestações 

de emoções começam a aflorar 

em cada criança abrindo a 

oportunidade para que ela se 

expresse, sinta livre, realizada 

e capaz de interagir com a 

comunidade e com os outros.

Outro ponto importante 

para lembrar deve ser a inserção 

das múltiplas diversidades 

existentes o PCN “A diversidade 

permite ao aluno a construção 

de hipóteses sobre o lugar 

de cada obra no patrimônio 

musical da humanidade, 

aprimorando sua condição de 

avaliar a qualidade das próprias 

produções e as dos outros”. 

Nesse caso a música pode ser 

utilizada além de ferramenta 

para o desenvolvimento como 

forma de resgatar e preservar 

a cultura de cada pessoa.

Portanto, é de extrema 

importância que a escola e os 

educadores tragam para a 

sala de aula diversos gêneros 

musicais, diversos estilos 

para proporcionar as crianças 

momentos de reflexão e análise 

das músicas apresentadas, 

estimulando a exposição das 

opiniões e o senso crítico. Assim 

é importante que por serem 

crianças os educadores não se 

prendam somente as músicas 

infantis, que muitas vezes são 

padronizadas restringem o 

conhecimento da diversidade. 

De acordo com o RCNEI (1998), 

“As canções infantis veiculadas 

pela mídia, produzidas pela 

indústria musical, pouco 

enriquecem o conhecimento 

das crianças”. O universo da 

música é muito vasto e rico em 

canções instrumentais e com 

voz, aguçando a sensibilidade 

da audição infantil para que 

percebam as diferenças de 

entonação em algumas vozes, 

o grave, agudo ou suave. Além 

disso, o educador não deve deixar 

de lado a oportunidade que tem 

de trabalhar a improvisação 

de forma lúdica e espontânea, 

no qual as crianças podem 

improvisar a partir das próprias 

canções, assim enriquecendo a 

cultura regional e explorando 

a bagagem cultural de cada 

educando.

De acordo com Weigel 

(1988) “Ao ser incentivada 

a mostrar os brinquedos 

cantados, as cantigas de roda 

que já conhece, a criança 

se torna mais receptiva a 

outras propostas musicais”, 

combinando essa ideia ao 

RCNEI (1998) que articula “As 

crianças podem perceber, sentir 

e ouvir, deixando-se guiar pela 

sensibilidade, pela imaginação 

e pela sensação que a música 

lhes sugere e comunica”. 

Entre tantas configurações, a 

música se trabalhada de forma 

correta no âmbito escolar pode 

influenciar a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças. 

Quando falamos de cultura não 

podemos esquecer a cultura 

que a própria criança traz para 

dentro da sala de aula, seja de 

uma brincadeira, uma canção 

ou até mesmo uma dança, 

se incentivada a mostrar o 

seu conhecimento, a sua 

bagagem cultural, criamos um 

sentimento de pertencimento 

a comunidade, a escola, além 

de deixá-la mais aberta a outras 

propostas.

As crianças de cinco anos 

já podem ser incentivadas a 
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improvisar em grupo, buscando 

agrupar ou coordenar diferentes 

sons e criar pequenas frases 

musicais e canções que envolvam 

os nomes dos amigos e rimas, 

é importante também que elas 

sejam estimuladas a desenhar 

tudo que ouvem como sons 

curtos, compridos, grossos, 

agudos, produções essas que 

servem para comparar com 

as partituras. Esses registros 

podem ser enriquecidos 

com outros materiais como 

massinha, lãs, barbantes e 

botões para visualizar que 

diferentes sons são lidos de 

diferentes maneiras.

Esse processo de 

descobertas dos múltiplos 

gêneros musicais, a criança 

aprecia o que lhe é apresentado 

primeiramente pelo meio 

em que está inserida e no 

convívio com os familiares e 

pessoas próximas, apreciando 

na maioria das vezes vários 

estilos musicais, mas ao surgir 

o contato com um mundo que 

proporciona uma vasta gama 

de estilos musicais começa a 

fazer parte de sua personalidade 

assim, adotando um ou mais 

estilos em tudo. Na fase da 

adolescência, começa o tempo 

de dúvidas e dificuldades de 

se expressar e interagir no 

meio social, entra a questão as 

tribos ou grupos sociais que são 

formadas por indivíduos que 

apreciam somente um estilo 

e querem ser diferenciados, 

até causando divisões sociais 

e confrontos.

 A importância da 

diversidade cultural vem em 

criar o respeito com o outro, 

aprendendo a apreciar o 

repertório vasto de estilos e 

gêneros musicais, explorando 

o que tem de bom em cada 

estilo, o indivíduo torna-se livre 

e não preso a uma teoria sem 

respeitar o próximo, tendo uma 

melhor vivência, interagindo 

no meio social e, é claro, 

realizando-se como pessoa no 

seu próprio ser, não em busca 

de definições em como ser 

em personalidades criadas a 

base de um gênero somente, 

e nunca se satisfazendo no 

ato de se modificar conforme 

troca de roupa literalmente.

 Portanto, tornamos essas 

descobertas mais prazerosas e 

produtivas, em que cada criança 

traz o que já conhece, agrada 

e assimila com o que acabou 

de conhecer, aumentando seu 

repertório cultural. O estímulo 

que a música provoca nas 

crianças contribui para que 

o conhecimento caminhe de 

uma forma mais divertida, elas 

passam a ter mais criatividade, 

mais facilidade ao se expressar 

e descobrem a comunicação 

social, que dentro das instituições 

de ensino o interesse pela 

aprendizagem aumenta cada 

vez mais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que 

devemos trabalhar com a 

música de uma forma em 

que a mesma influencie no 

desenvolvimento das crianças, 

fazendo com que o interesse 

pela musicalidade e pelos vários 

gêneros e diferentes culturas 

comecem desde cedo, sendo 

assim, explorando o mundo 

ao seu redor. O trabalho do 

educador é criar um ambiente 

propício para a exploração 

e proporcionar situações de 

interação com o meio e com 

os outros, pois o objetivo da 

musicalização na educação 

infantil não é formar músicos 

e sim crianças autônomas, 

com um senso crítico e com o 

desenvolvimento enriquecido 

pela música.

Além disso, é 

muito importante que seja 

disponibilizado às crianças 

a quantidade e a qualidade 

de materiais de modo que 

elas se sintam incentivadas a 

experimentá-los e que possam 

oferecer o auxílio necessário 

para o desenvolvimento de 

suas ideias. 

É no dia a dia que a 

música se faz presente na 

sala de aula, junto com as 

atividades desenvolvidas pelos 

professores de educação infantil 

e com base nas experiências 

pessoais de cada educador que 

nasce uma prática pedagógica 

que contemple e adicione a 

musicalização como elemento 

importante que colabore com o 

trabalho e o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, motor e 

psicológico.

Podemos analisar como 

a cultura infantil transforma 

momentos na escola em 

uma rica troca de experiência 

no qual a música atua no 

desenvolvimento da interação 

social, da memorização, 

criatividade, aprendizado e 

expressão, além dos fatores 

já citados. A educação musical 

oferece o aprendizado mais 

lúdico, fazendo com que 

o ensino caminhe de uma 

maneira despojada, estimulando 

a atenção e o interesse de 

cada criança dentro ou fora 

das escolas a música sempre 

estará presente, trazendo seus 

benefícios para o meio social 

de cada um de nós.

Na educação infantil 

devem fazer parte canções 

infantis tradicionais, canções 

folclóricas de diferentes países 

e canções populares a fim de 

buscar uma maior diversidade e 

representatividade no processo 

educativo, pois o professor deve 

propor atividades de escuta 

e apreciação musical dessas 

obras diversas. É importante 

lembrar que as crianças possuem 

formas diferentes de participar 

e manifestar sua preferência 

por determinadas músicas e 

canções, logo nem todas as 

músicas escolhidas podem ser 

de agrado do educando, mas 

esse deve aprender também a 

respeitar os múltiplos gostos 

e gêneros musicais.

O silêncio também 

deve ser bem apreciado pelas 

crianças, pois a música não 

precisa estar presente em todos 

os momentos, há ocasiões na 

qual o silêncio é bem-vindo 
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e cheio de significados, pois 

essa experiência contribui para 

o tão importante descanso 

auditivo que é necessário para 

a compreensão da música 

quando ela está presente. 

Cabe ao professor organizar 

as situações no qual permitirá 

as crianças a ouvirem e 

produzirem sua música em 

grupo, também criando locais 

de silêncio com colchonetes e 

objetos aconchegantes.

Sobre a arte Wendell 

(2010) discorre:

“As artes, pelas suas 

potencialidades integradoras, 

oportunizam ao ser humano 

o desenvolvimento de 

competências para a vida, 

sejam elas cognitivas (aprender 

a conhecer), sociais (aprender a 

conviver), produtivas (aprender 

a fazer) ou pessoais (aprender 

a ser), pois, há uma experiência 

estética viva e que favorece a 

inter e transdiciplinaridade, 

seja como disciplina em uma 

instituição de ensino ou como 

tema/método numa ação 

transversal. ” (Villaça, 2014 

apud Wendel, 2010 p. 9)

Atualmente não existe 

uma separação da arte e da 

educação no processo de 

transformar um indivíduo, 

por isso existe a expressão 

arteducação que considera arte 

complemento da educação, 

a arteducação pondera que 

o processo educativo não é 

destinado somente aos espaços 

formais (como a escola), 

podendo ocorrer em museus, 

assentamentos, ocupações, 

aldeias, sindicatos, asilos, 

centros de referência, centros 

de reabilitação, projetos sociais, 

entre outros. Atualmente 

as artes, em modo geral, 

estão sendo utilizadas como 

metodologia em diversas áreas 

do conhecimento como meio 

de compreensão e vivência 

de conteúdos diversos, além 

do aprendizado de cada eixo 

individualmente dentro do 

campo da arte. Isso fica visível, 

por exemplo, na educação 

infantil em que a arte está no 

dia a dia dos alunos nas suas 

expressões, interpretações e 

conhecimento de mundo, seja 

pelo desenho, pela cantiga de 

roda ou pela forma de descoberta 

lúdica do seu redor. Já nos 

museus e instituições sociais 

como ONGs as artes entram 

como método na formação 

da cidadania, nas produções 

temáticas, no empoderamento 

cultural, no conhecimento do 

mundo e do seu redor ou na 

educação de valores, assim 

tendo a oportunidade de formar 

crianças e jovens artistas.

A música está presente 

em todos os momentos da 

nossa vida é uma das formas 

mais simples e importantes 

de expressão humana, o que 

justifica sua presença no contexto 

da educação, de uma maneira 

mais geral na educação infantil, 

especificamente. Ouvir música, 

aprender uma canção, brincar 

de roda, realizar brinquedos 

rítmicos, são atividades que 

despertam, estimula e desenvolve 

o gosto pela atividade musical, 

além de propiciar a vivência de 

elementos estruturais dessa 

linguagem.

Logo concluímos que 

a música é um instrumento 

importante na educação infantil 

pelo desenvolvimento que ela 
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proporciona aos educandos 

de forma lúdica e prazerosa. 

A musicalização deve ser 

feita em todas as fases do 

desenvolvimento humano, 

mas a infância se beneficia de 

forma especial.

A presença da arte no 

currículo da educação formal é 

indispensável, pois ela possibilita 

ao indivíduo a oportunidade 

de conhecer novos ambientes, 

de expandir seus gostos e se 

expressar.
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A matemática tem se 

mostrado nos últimos anos 

como uma disciplina cheia 

de significados e com grande 

importância na vida da criança, 

pois a mesma entra em contato 

com os números desde muito 

cedo e chega a escola com 

noções pré-concebidas sobre 

essa disciplina. O ensino da 

matemática sempre foi baseado 

na apresentação dos conteúdos 

de uma forma abstrata, o que 

fazia com que muitas crianças 

viessem a ter dificuldade com essa 

disciplina. Porém, nos últimos 

anos, diversos educadores 

e especialistas de educação 

matemática perceberem que 

a forma mnemônica de ensino 

na matemática em vez de 

ajudar o processo de ensino/

aprendizagem dos alunos os 

atrapalhava. Pensando nessa 

perspectiva, começou a se 

estudar no meio acadêmico 

sobre a importância de se ensinar 

matemática concretamente, 

muito mais que usar apenas 

materiais pedagógicos, mas sim 

tornar essa uma metodologia 

de ensino, utilizando jogos e a 

ludicidade para transmitir os 

conteúdos de uma forma mais 

atraente e interativa para as 

crianças. Esse artigo pretende 

discorrer sobre a importância da 

utilização de jogos no ensino da 

matemática nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Para isso, 

utilizaremos como metodologia 

a pesquisa bibliográfica 

de cunho qualitativo para 

analisar pesquisas e materiais 

desenvolvidos que possam vir 

a ajudar a responder a seguinte 

questão: Os jogos podem 

auxiliar o processo de ensino/

aprendizagem das crianças no 

ensino da matemática?

RIANNE SCHUTZER LUIZ MARCONDES
Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar (2013). Professora Polivalente 
dos Anos Iniciais na Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo e na Rede Privada de ensino.
Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização 
em Ensino da Matemática sob orientação do Ms. Prof. Marsiel Pacífico.

Palavras-chave: Jogo; Ludicidade; Educação; Ensino da Matemática; Formação de 

Professores.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO ENSINO 
DA MATEMÁTICA
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INTRODUÇÃO
A matemática foi vista 

durante muito tempo pelos 

alunos como uma disciplina 

temida, na maioria das vezes 

pela maneira como a mesma 

era transmitida, de forma 

mnemônica, o famoso ensino 

tradicional, no qual o professor 

era o único detentor do ensino 

e os alunos recebiam os 

ensinamentos sem refletir sobre 

o que estavam aprendendo. 

Nos últimos anos 

começaram a ser utilizadas 

novas metodologias para o 

ensino da matemática, no qual 

o aluno deixa de ser um mero 

receptor de conteúdos, passando 

a ser um dos construtores do 

seu conhecimento. O papel 

do professor no ensino da 

matemática também mudou, ele 

deixou de ser o único detentor 

do conhecimento e passou a 

construir novos aprendizados 

com seus alunos. 

Um recurso metodológico 

que vem sendo utilizado nas 

aulas de matemática, com 

a finalidade de estimular o 

aprendizado dos alunos, são 

os jogos pedagógicos. Segundo 

os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática 

(BRASIL, 1998, p. 47) “além de 

ser um objeto sociocultural 

em que a Matemática está 

presente, o jogo é uma atividade 

natural no desenvolvimento 

dos processos psicológicos 

básicos; supõe um ‘fazer sem 

obrigação externa e imposta’, 

embora demande exigências, 

normas e controle”.

Segundo Chaves (2009, 

p. 1) os Parâmetros Curriculares 

Nacionais propõem uma 

integração da criança como 

administradora do processo 

de aprendizagem, mediante 

ocasiões em que a mesma venha 

a vivenciar de forma prática o 

que está sendo ensinado. Neste 

contexto, o jogo se torna um 

recurso pedagógico capaz de 

proporcionar um aprendizado 

de forma diferenciada, 

estimulando a criança a buscar 

soluções para os problemas 

apresentados, gerando assim 

interesse e prazer para aprender 

matemática. 

Além disso, segundo 

as recomendações dos 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática 

(PCN’s), as atividades com 

jogos permitem ao professor 

ponderar e aferir diferentes 

aspectos, como, por exemplo, a 

facilidade que o aluno terá para 

compreender as etapas do jogo, 

a habilidade de elaborar uma 

estratégia para desenvolver o 

jogo, a capacidade comunicar 

de maneira clara e objetiva 

os procedimentos utilizados 

para desenvolver a atividade 

proposta, a competência de 

comparar diferentes hipóteses 

para a resolução de uma 

mesma atividade e, por fim, 

o professor conseguirá avaliar 

também o trabalho em equipe 

e como os alunos se portam 

diante atividades em grupo 

(BRASIL, 1998, p. 47).

Segundo as orientações 

dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática (PCN’s), 

as atividades com jogos podem 

representar um importante 

recurso pedagógico, já que 
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os mesmos se constituem 

como uma forma atraente de 

propor situações-problemas, 

pois admitem que os jogos 

e atividades lúdicas sejam 

apresentados de modo atrativo 

para as crianças, estimulando 

a criatividade na formulação 

de estratégias de resolução e 

na busca de soluções para os 

problemas apresentados. Os 

jogos propiciam também que os 

alunos simulem por intermédio 

do lúdico situações cotidianas 

que necessitam de soluções 

reais e imediatas, o que estimula 

a busca de planejamento das 

estratégias que serão utilizadas 

e, principalmente, estimula o 

aprendizado (BRASIL, 1998, 

p. 46).

Neste documento 

existe ainda a defesa de que os 

jogos podem contribuir para a 

formação de atitudes, ajudar 

os alunos a enfrentar desafios 

buscando assim soluções para 

os problemas apresentados. 

Defendem ainda que os jogos 

auxiliam no desenvolvimento 

da criticidade, da percepção, da 

criatividade para se elaborar 

estratégias e da possibilidade de 

modificá-las quando o resultado 

encontrado não é satisfatório 

(BRASIL, 1998, p. 47).

Pensando nessa 

questão resolvemos discorrer 

nesse artigo sobre como os 

jogos e a ludicidade podem 

auxiliar o processo de ensino/

aprendizagem das crianças 

no ensino da matemática. 

Para isso nos basearemos em 

alguns estudos da área (BRASIL, 

2014a, 2014b; GRANDO, 2000; 

MOURA, 2011; GIARDINETTO E 

MARIANI, 2010) que investigam a 

importância do jogo em sala de 

aula e como o mesmo influencia 

a cognição e a aprendizagem 

da matemática.

O ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Dentre as disciplinas 

escolares, a matemática é 

uma das mais antigas, sendo 

ensinada em praticamente 

todos os lugares do mundo. 

Segundo a perspectiva do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (BRASIL, 2014a) a 

aprendizagem da matemática 

na acontece unicamente nas 

instituições escolares, com 

as crianças vendo apenas os 

professores ensinando definições 

e transcrevendo atividades na 

lousa ou mandando fazer tarefas 

e cópias sem sistematização 

de livros didáticos. Segundo a 

perspectiva desse documento, 

aprende-se a matemática no 

dia-a-dia, observando as coisas 

ao nosso redor e estabelecendo 

relação entre elas. Aprende-se 

matemática também nas relações 

sociais que são estabelecidas 

com a troca de informações 

e ideias com os colegas, ao 

observar as atividades que 

os pais desenvolvem em 

casa ou no trabalho, inda à 

escola, passeando pelas ruas 

da cidade ou observando as 

coisas da natureza. Aprende-

se matemática na prática de 

esportes, nas brincadeiras e 

jogos, ao ler um livro de história 

ou uma notícia jornalística. Ou 
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seja, podemos concluir que 

a todo o momento estamos 

desenvolvendo atividades onde 

a matemática está presente, 

e a criança inserida nesses 

ambientes mundo absorve 

todos esses ensinamentos 

(BRASIL, 2014a, p.33).

Seguindo esse ponto 

de vista o Pacto Nacional 

(BRASIL, 2014a) elucida que a 

criança entra em contato com 

o universo matemático antes 

mesmo do que com o universo 

das letras, pois a matemática 

é algo de constante uso em 

nossa sociedade, porém a 

criança antes de entrar na 

escola não tem conhecimento 

do algoritmo escrito, mas 

faz uso constantemente da 

matemática.

É essencial respeitarmos 

os conhecimentos que as crianças 

possuem sobre a matemática, 

eles não são contextualizados, 

mas partem de um raciocínio 

próprio desenvolvido a partir 

das vivências das mesmas. 

Precisamos compreender que 

a criança quando ingressa na 

escola não entra como uma 

tábula rasa, mas sim cheias 

de conceitos e concepções, 

enquanto professores devemos 

levar em consideração os 

conhecimentos prévios que as 

crianças possuem e explorá-

los em nosso benefício em 

sala de aula.

A Matemática na Educação 

Básica deve ser vista como 

um processo de investigação 

voltado à resolução e formulação 

de problemas integrados aos 

questionamentos dos alunos, 

segundo Carvalho (2011) para 

que isso ocorra é essencial que 

na formação dos docentes 

sejam introduzidas questões 

que possibilitem o professor 

ter um conhecimento amplo 

dos assuntos que deverão 

ser ensinados aos alunos; os 

professores deverão também 

proporcionar a realização de 

atividades com material didático 

assim como a oportunizar a 

construção de novos materiais 

à partir do que se está sendo 

ensinado; integrar a teorias que 

estão sendo criadas e produzidas 

sobre aprendizagem matemática; 

e refletir, principalmente, sobre 

os fundamentos metodológicos 

que possam vir a conduzir sua 

prática pedagógica em sala.

JOGOS COMO RECURSO PEDAGÓGICO 
As crianças, desde 

pequenas, gastam grande 

parte de seu tempo brincando, 

jogando e desempenhando 

atividades lúdicas. Segundo 

o ponto de vista de Grando 

(2000, p. 19) a brincadeira 

ocupa um lugar de destaque 

no mundo das crianças. 

Para elas o brincar e o jogar 

representam sua razão de viver, 

quando estão brincando as 

crianças esquecem do mundo 

que as cercam e se entregam 

aos encantos e fascínio da 

brincadeira. Os adultos, têm 

dificuldade de compreender 

a importância que o brincar e 

jogar tem para as crianças, mas 

por diversas vezes a criança 

enquanto está brincando 

desenvolve a concentração, 

o raciocínio e elabora formas 

de compreender o mundo que 
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a cerca. No ambiente escolar, 

cabe ao professor analisar como 

as atividades lúdicas auxiliam 

no processo de aquisição de 

novos aprendizados e utilizar 

essa ferramenta pedagógica a 

seu favor para, assim, tornas 

as aulas mais atraentes para 

seus alunos. 

Os jogos e as atividades 

lúdicas levam a criança a refletir 

sobre as situações cotidianas e 

reais. Por intermédio dos jogos 

a criança entra em contato 

direto com a matemática sem 

perceber que está fazendo 

uso da mesma, e desse modo 

ela vai internalizando novos 

conhecimentos, aprimorando 

outros, e o processo de ensino/

aprendizagem é facilitado, pois 

a criança em vez de trabalhar 

no plano abstrato, passa a 

trabalhar no plano concreto, 

e os conteúdos passam a ter 

mais significado e sentido.

Conforme o Pacto 

Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (BRASIL, 2014b, 

p. 5) o emprego de jogos e 

brincadeiras nas instituições 

escolares, com a intenção de 

ensinar, data de meados do 

século XIX. Friderich Froebel, 

fundador dos jardins de infância, 

já defendia desde aquela época 

o uso de jogos e brincadeiras 

em sala de aula.

Recentemente, diversos 

pesquisadores estão estudando 

sobre as potencialidades 

pedagógicas do uso de jogos 

no ensino de forma geral e 

em particular na Educação 

Matemática e como os mesmos 

podem vir a auxiliar no processo 

de ensino/aprendizagem.

Segundo a perspectiva 

defendida pelo Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade 

Certa (BRASIL, 2014b, p. 5) é 

importante compreender que 

o jogo e as atividades lúdicas 

podem propiciar a construção 

de novos conhecimentos, 

aprofundar conteúdos já 

trabalhados, auxiliar no processo 

de revisão de conceitos já 

aprendidos, servindo como 

um momento de avaliação 

processual por parte do 

professor e de autoavaliação 

pelos alunos. O documento 

afirma ainda que se trabalhado 

de forma adequada, além dos 

conceitos os jogos e as atividades 

lúdicas possibilitam aos alunos 

desenvolver a capacidade de 

organização, análise, reflexão e 

argumentação; capacidades essas 

primordiais para a construção 

de novos conhecimentos. 

No entanto, o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (BRASIL, 2014b, p. 

5) elucida que para que o ato 

de jogar em sala se caracterize 

como uma metodologia que 

favoreça a aprendizagem, o papel 

do professor é primordial, ou 

seja, sem uma intencionalidade 

pedagógica por parte do 

professor, corre-se o risco de 

se utilizar o jogo sem explorar 

seus aspectos educativos, 

perdendo assim grande parte 

de sua potencialidade 

A criança, com auxílio do 

professor, precisa compreender 

que as atividades lúdicas, 

dentro do ambiente escolar, 

têm como objetivo principal 

ensinar e educar, e não apenas 

divertir, esse tipo de atividade 

precisa ser seguido de uma 

intencionalidade, a criança precisa 

compreender o seu objetivo e 

como esse tipo de atividade 

irá influenciar seu processo 
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de ensino/aprendizagem.

Por isso, é necessário 

que o professor compreenda 

que não pode apenas ofertar 

um jogo para seus alunos, ele 

precisa dar um sentido real 

para esse tipo de atividade, 

precisa ser mediador do 

conhecimento da criança, levá-

la a refletir sobre a s regras do 

jogo, criar estratégias e novas 

possibilidades de se resolver 

a situações apresentadas, 

gerando assim a aquisição 

de novos conhecimentos, 

oportunizando um ensino/

aprendizagem diferenciado.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E DA 
LUDICIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

Segundo Grando (2000, 

p.1) as atividades lúdicas são 

inatas do ser humano, cada 

grupo étnico apresenta sua 

forma particular de ludicidade, 

sendo que o jogo se apresenta 

como um objeto cultural em 

todos eles. E é por isso que, 

segundo a autora, encontramos 

uma infinidade de jogos, 

nas diferentes culturas e 

em diferentes momentos 

históricos. A autora acrescenta 

ainda que a necessidade do 

homem em desenvolver as 

atividades lúdicas, ou seja, 

atividades cujo fim seja o prazer 

que a própria atividade pode 

oferecer, determina a criação de 

diferentes jogos e brincadeiras, 

e que esta necessidade não é 

minimizada ou modificada em 

função da idade do indivíduo. 

A autora elucida que a 

definição de uma metodologia 

de trabalho com jogos em sala 

de aula começa somente a ser 

discutida com os progressos 

no campo da Psicologia, que 

avalia o indivíduo como um 

dinamizador do seu próprio 

processo de aprendizagem e não 

mais como um mero assimilador 

de conhecimentos previamente 

transmitidos. Os professores 

necessitam compreender 

alguns determinados tipos 

de conhecimentos de seus 

alunos para que assim possam 

orientar a aprendizagem 

deles de maneira significativa 

(GRANDO, 2000, p.2).

Segundo a perspectiva 

de Grando (2000) as principais 

contribuições no campo da 

Psicologia surgiram de teóricos, 

tais como: Piaget, Vygotsky, 

Montessori, Decroly e Fröbel. 

Na concepção desses autores, 

os jogos, as brincadeiras, enfim, 

as atividades lúdicas exercem 

um papel essencial para o 

desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, social e moral das 

crianças, representando um 

momento que necessita ser 

valorizado nas atividades 

infantis (GRANDO, 2000, p.2-3).

Para Giardinetto e 

Mariani (2010, p.185) o jogo é 

uma atividade humana que é 

praticada desde a Antiguidade, 

foi negligenciado durante a Idade 

Média por ser uma atividade 

herética, e sua importância foi 

revigorada no Renascimento. 

A valorização da infância no 

século XVIII, com as ideias de 

Rousseau, principalmente 

de sua obra Emílio, ou da 

Educação, possibilitou que 

os jogos e as brincadeiras 
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começassem a aparecer como 

uma categoria social e ajustável 

aos ensinamentos propostos. 

O jogo nessa perspectiva, além 

de estimular a ludicidade, 

enriquece a aprendizagem 

da criança, pois trabalha com 

conceitos que estimulam a 

apreensão de conteúdos e a 

imaginação. As autoras afirmam 

ainda que o jogo promove o 

desenvolvimento, na medida 

em que a criança é colocada 

diante de situações lúdicas, 

nas quais ela aprende, por 

intermédio da brincadeira, no 

qual há uma estrutura lógica 

da realidade e dos conceitos 

matemáticos. 

Segundo Moura 

(2011) a partir da contribuição 

da psicologia de Vygostky, 

passam a se estabelecer novos 

paradigmas para a utilização 

do jogo nas escolas. Nesta 

concepção o jogo pode auxiliar 

na produção e construção de 

conhecimentos, pois:

(...) promove o 

desenvolvimento, porque está 

impregnado de aprendizagem. 

E isto ocorre porque os sujeitos, 

ao jogar, passam a lidar com 

regras que lhes permitem a 

compreensão do conjunto 

de conhecimentos veiculados 

socialmente, permitindo-

lhes novos elementos para 

apreender os conhecimentos 

futuros (MOURA, 2011, p.88).  

Ela coloca ainda que o 

jogo, na educação matemática: 

(...) passa a ter o 

caráter de material de ensino 

quando considerado promotor 

de aprendizagem. A criança, 

colocada diante de situações 

lúdicas, apreende a estrutura 

lógica da brincadeira e, deste 

modo, apreende também 

a estrutura matemática ali 

presente. (...) É educativo.  Esta 

característica exige o seu uso 

de modo intencional e, sendo 

assim, requer um plano de ação 

que permita a aprendizagem 

de conceitos matemáticos e 

culturais, de uma maneira 

geral. (MOURA, 2011, p. 89).

A partir dessa explanação 

fica clara a importância de 

se trabalhar em sala de aula 

com atividades lúdicas que 

estimulem o processo de 

ensino/aprendizagem das 

crianças. O professor precisa ser 

o mediador dessas atividades 

e analisar sempre como elas 

estão auxiliando na construção 

de novos conhecimentos 

que serão apreendidos pelas 

crianças. 

Para Chaves (2009, p 

.6) o uso de jogos e atividades 

lúdicas no ensino da Matemática 

tem como finalidade fazer que 

as crianças passem a gostar 

de aprender essa disciplina, 

mudando assim a rotina da sala 

de aula e despertando o seu 

interesse em construir novos 

aprendizados. Em suma, podemos 

concluir que a aprendizagem 

adquirida por meio de jogos 

e brincadeiras permite que a 

criança faça do seu processo 

de aprendizagem algo mais 

significativo e estimulante.



689OUTUBRO | 2017

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos neste artigo 

analisar a importância dos jogos 

para o desenvolvimento das 

crianças e sua contribuição 

para a aprendizagem. Segundo 

a perspectiva de Mattos e Faria 

(2011) o jogo é uma atividade 

comum da infância podendo 

acontecer de maneira individual 

ou coletiva, colaborando dessa 

forma com a socialização por 

meio das relações com os 

diferentes indivíduos. Os autores 

elucidam ainda que o caráter 

lúdico do jogo é importante 

para estimular o interesse 

das crianças em participar das 

atividades propostas e propiciar 

a diversão e o prazer. O jogo, 

como ferramenta educativa, 

pode ensinar conteúdos e 

estimular a construção dos 

conhecimentos, por isso é 

necessário manter um equilíbrio 

entre os jogos, seus objetivos, 

função educativa e o lúdico. 

Segundo a concepção 

de Grando (2000, p.20) 

se aliarmos brincadeira e 

educação estaremos unindo 

dois aspectos indispensáveis 

para o desenvolvimento da 

criança, pois a brincadeira e o 

jogo conseguem comtemplar 

funções psicossociais, afetivas 

e intelectuais básicas para o 

processo de desenvolvimento 

infantil, ou seja, o jogo na 

infância se apresenta como uma 

necessidade fundamental para 

que a criança se desenvolva 

integralmente

Afirma ainda que o jogo 

pode se constituir em uma 

ferramenta produtiva em sala 

de aula, proporcionando às 

crianças alcançarem o domínio 

de conceitos matemáticos reais, 

mediante de uma situação 

irreal, propiciada e intermediada 

pelo professor, que o leva 

a fazer uso da abstração, 

raciocínio lógico, levantamento 

de hipóteses, dedução, e o 

uso de estratégias, a fim de 

compreender o funcionamento 

dessa ferramenta, encontrando 

as melhores formas de conseguir 

alcançar os objetivos que 

são propostos e combinados 

inicialmente (GRANDO, 2000).

Chaves (2009, p.4) assegura 

que com um ensino focado no 

aluno, as atividades lúdicas 

podem vir a desempenhar um 

importante papel no processo 

de ensino aprendizagem, pois 

a criança quando joga, aprende 

a conhecer e compreender o 

mundo que a rodeia, e para 

que isso ocorra realmente a 

autora elucida que o trabalho 

com atividades diferenciadas, 

principalmente lúdicas, demanda 

da parte do professor uma 

reflexão sobre o sentido do 

jogo na prática pedagógica, e 

que o emprego desses recursos 

implica no real conhecimento 

da metodologia dos jogos e do 

estabelecimento de objetivos 

e metas a serem alcançados, 

além da maneira apropriada de 

nortear o aluno para a função 

e regras das atividades.

A autora aponta ainda 

que a utilização de materiais 

concretos nas escolas, 

principalmente os jogos, 

demandam um planejamento 

onde todos os passos devem 

ser analisados e definidos com 

antecipação. Acrescenta que é 
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preciso que se tenham claras 

todas as etapas de trabalho bem 

como os possíveis instrumentos 

que possam vir a auxiliar no 

desenvolvimento da atividade. 

Segundo a perspectiva da autora 

é importante que o professor 

ao utilizar jogos elabore um 

planejamento coerente que 

venha a validar o jogo como 

uma prática pedagógica no 

processo de apreensão de 

conhecimentos pelos alunos 

e não apenas como um mero 

espaço de diversão e distração 

(CHAVES, 2009, p. 5). 

Podemos afirmar, a 

partir da explanação feita até 

o momento, que o jogo pode 

e deve ser considerado como 

um ponto de partida para as 

aulas de matemática, pois o 

mesmo prepara o aluno para 

lidar com questões abstratas 

de forma concreta, exigindo 

dos alunos uma reflexão e 

inteligência que vão muito 

além da simples elaboração 

de estratégias e de construção 

de soluções para as situações-

problemas. Segundo a concepção 

de Almeida (1990, p. 52) o jogo 

propicia aos alunos momentos 

de abstração, reflexão, liderança 

e autonomia. O autor afirma 

ainda as atividades lúdicas 

contribuem e influenciam 

na educação da criança, pois 

possibilitam um desenvolvimento 

sadio e integral com uma grande 

produção de conhecimento. 

Pensando nessas 

questões, fica clara a importância 

de se trabalhar com atividades 

lúdicas e jogos pedagógicos em 

sala de aula, pois os mesmos 

estimulam o desenvolvimento, 

o ensino/aprendizagem e a 

construção do pensamento 

abstrato das crianças, além de 

serem um grande facilitador na 

inserção de novos conteúdos 

e na apreensão de novos 

conhecimentos. E como afirma 

Carlos Drummond de Andrade 

“brincar não é perder tempo, é 

ganhá-lo. É triste ter meninos 

sem escola, mas mais triste é 

vê-los enfileirados em salas 

sem ar, com exercícios estéreis, 

sem valor para a formação 

humana” (ANDRADE, 1997). 
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Este estudo tem como 

objetivo formular hipóteses e 

fazer pensar sobre as tendências 

pedagógicas acerca da formação 

do professor. Quais aspectos 

filosóficos fundamentam a prática 

educativa? Que propostas se 

têm para uma formação mais 

qualitativa destes discentes? E 

refletir ainda, sobre o papel e 

importância da Psicopedagogia 

na formação do professor que 

irá trabalhar com crianças da 

educação infantil. O material 

está organizado em três 

capítulos reflexivos. O primeiro 

reflete sobre a formação do 

professor, por quais caminhos 

este percorre ao ser preparar 

para lidar com seus alunos 

em sala de aula. Que desafios 

percorrem esse processo 

de auto reconhecimento, 

reconstrução do saber e 

possibilidade e oportunidade 

de construir com seus alunos 

novos saberes. O segundo 

capítulo traz especificidades 

e importância da Educação 

Infantil. O que se passa com 

crianças nessa faixa etária. O 

que se pode esperar delas nesse 

momento da escolaridade. E 

por fim o capítulo três propõe 

pensar sobre o surgimento da 

Psicopedagogia no Brasil e as 

contribuições psicopedagógicas 

na formação do professor em 

seu ofício.

RITA DE CÁSSIA MEIRA PALMA
Professor de Ensino Fundamental I na Rede Municipal de São Paulo.

Palavras-chave: Psicopedagogo; Educação Infantil; Formação; Reflexões. 
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INTRODUÇÃO
Professores formados 

no Magistério e Pedagogia, 

com experiência em sala de 

aula deveriam refletir sobre 

suas práticas. A partir destas 

observações pode-se perceber 

o quanto a formação do 

professor fica muitas vezes 

truncada ou mesmo defasada 

por diversas razões. Sejam 

elas por questões na estrutura 

da própria formação, grade 

curricular, ou dificuldades 

da própria formação em sua 

escolaridade.

Acreditasse que com o 

estudo bibliográfico realizado 

neste trabalho pode-se ampliar 

os conhecimentos teóricos. 

Pretendesse ampliar o estudo 

focando principalmente o 

quanto a Psicopedagogia pode 

auxiliar na aprendizagem dos 

alunos.

Este trabalho tem o 

objetivo de pesquisar e formular 

hipóteses diagnósticas acerca 

das dificuldades de muitos 

professores para lidar com 

seus alunos em sala de aula. 

As dificuldades podem 

estar associadas a diferentes 

aspectos e entre elas a questão 

da formação do professor 

merece destaque neste artigo.  

E mais especificamente 

nesse estudo por meio de 

leituras pretendesse averiguar 

sobre a formação do professor. 

Questões que interferem 

na atualidade, na educação 

da contemporaneidade, na 

formação docente e na atuação 

em sala de aula.

Formula-se a hipótese 

de que a matriz curricular do 

curso de Pedagogia segundo a 

lei 9694/92 possa não atender 

as especificidades da formação 

para a atualidade. Ainda na área 

da educação verificar teorias e 

concepções pedagógicas que 

influenciaram e influenciam a 

formação do professor atual. 

Elencar saberes importantes 

a serem desenvolvidos em 

crianças da educação infantil 

do ensino fundamental.

Entendemos que se o 

aluno da graduação em Pedagogia 

durante sua formação, pudesse 

refletir e ter subsídios para 

identificar possíveis problemas 

de aprendizagens em seus 

educandos, então estaríamos 

evitando encaminhamentos 

desnecessários para os 

consultórios.

Há ainda a hipótese 

de que após a graduação, o 

professor não busque pós-

graduações para fortalecer 

a sua prática e o processo 

ensino-aprendizagem.

Não há intenção de 

aprofundar a reflexão em 

outros aspectos, mas a própria 

organização curricular do curso 

de Pedagogia, também merece 

ser analisada.   

O que ocorre durante sua 

formação? Por quais caminhos 

ele percorre? Há a busca da pós-

graduação e qual a influência, 

importância e contribuições da 

Psicopedagogia na atuação do 

docente. São questionamentos 

que permeiam e que se busca 

neste estudo.

É diferente a prática da 

sala de aula de um professor 

pós- graduado? Quais as possíveis 

intervenções psicopedagógicas 
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para se ajudar o aprendente 

em seu processo sócio afetivo 

e cognitivo?

Nesse estudo questionasse 

a formação do professor, 

buscando um olhar para a 

educação na contemporaneidade 

em que inclua e valorize a 

psicopedagogia na formação do 

discente. O problema encontrado 

se justifica nas concepções 

filosóficas de educação acerca 

das modalidades de ensino 

e aprendizagens, ou seja, as 

diferentes crenças pelo modo 

ao quais as crianças aprendem. 

Isso modela a forma como o 

professor irá coordenar sua 

prática e aplicá-la. Também 

estudar alguns aspectos da 

Psicopedagogia - História e 

contribuições desta área à 

formação do professor.

  A metodologia 

escolhida para pesquisar 

como está se concretizando 

a formação do professor de 

educação infantil nas escolas 

de São Paulo é a denominada- 

“Estudo bibliográfico”. Através 

da leitura de obras literárias, 

estudos científicos e análise da 

prática do trabalho docente, 

investigar como a Psicopedagogia 

pode ajudar o professor em 

sala de aula.

Para tanto, foi colhido 

informações em obras já 

conhecida como a pesquisa de 

novos autores que pudessem 

ampliar esse conhecimento.

O procedimento 

utilizado foi a leitura, reflexão 

e observação do  dia-a-dia 

escolar, como que com um novo 

conhecimento apreendido pôde 

auxiliar e fazer avançar nas 

intervenções psicopedagógicas 

em sala de aula. 

 A busca e pesquisa 

por materiais que pudessem 

elucidar algumas crenças 

foi bastante árdua, embora 

satisfatória. Foi encontrado 

obras e autores que puderam 

dar luz às ideias e hipóteses 

afim de refletir cada intervenção 

com os alunos.

 A mudança 

nos cursos de formação 

inicial de professores terá de 

corresponder, em extensão e 

profundidade, aos princípios 

que orientam a reforma da 

educação básica, mantendo 

com esta boa sintonia. Não 

se trata de criar modismos, 

mas de buscar modalidades 

de organização pedagógica 

e espaços institucionais que 

favoreçam a formação dos 

mestres. Pensar no futuro e na 

formação destes professores, 

nas competências docentes que 

serão requeridas para ensinar e 

fazer que os alunos aprendam 

de acordo com os objetivos e 

diretrizes pedagógicas traçados 

para a educação básica.
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CONHECENDO UM POUCO DA AÇÃO 
DOCENTE E EXPECTATIVAS DESTA 
FORMAÇÃO

Quero pesquisar por 

quais bases e expectativas a 

que se propõe a formação dos 

professores, quais competências 

o professor do século XXI 

precisa ser encantado e 

alimentado para nutrir o seu 

saber e consequentemente 

ter clareza para refletir sobre 

sua prática diária e despertar 

em seu aluno o desejo de ser 

uma pessoa ética.

 Como que se dá 

no processo de formação dos 

professores, a construção da 

objetividade e da subjetividade 

inerentes ao aprendizado?

  Muito além de se 

formar e se informar, é 

conhecer, saber fazer e criar um 

ambiente favorável em sua sala 

de aula e assim tentar atingir 

um dos desafios da educação 

da contemporaneidade que 

é a formação de cidadãos 

respeitosos consigo, com o 

outro e com o meio em que 

está inserido. 

 Neste sentido a 

atualidade aponta a necessidade 

de um novo papel profissional, 

Perrenoud (ano 2002;) nos 

alerta para essa questão 

quando afirma:

  

“O século XXI está apenas 

começando, mas por enquanto 

ele ainda tem a mesma cara 

do século passado. No curto 

prazo, as orientações que 

desejamos para a formação 

dos professores não diferem 

radicalmente daquelas que 

foram propostas há cinco anos. 

Quanto ao tipo de professores 

que devem ser formados para 

2010, ou mesmo 2050, seria 

preciso ser adivinho para 

responder a essa questão. 

No futuro, a escola pode 

desaparecer e o ensino pode 

ser mencionado como uma 

daquelas profissões do passado, 

tão comoventes por terem caído 

no desuso. (...) Não é possível 

formar professores sem fazer 

escolhas ideológicas. Conforme 

o modelo de sociedade e de 

ser humano que defendemos, 

não atribuiremos as mesmas 

finalidades à escola e, portanto, 

não definiremos da mesma 

maneira o papel dos professores.” 

(Págs.11 e 12).

 

Se a “qualidade de 

uma formação depende, 

sobretudo, de sua concepção”, 

como afirma Perrenoud (ano 

2002), então entendemos que 

a formação dos professores, 

está e é pautada por escolhas 

ideológicas que caracterizam 

a concepção e crença de 

educação do docente.

 Sendo assim 

há que se fazer escolhas 

ideológicas antes, durante 

e depois da formação dos 

professores a fim de responder 

a questão também formulada 

por Perrenoud, defende-se e 

reflete sobre a ideia de que 

concepção de educação e no 

que os professores acreditam 

e essencialmente que futuros 
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homens querem formar?

Nesse sentido é 

necessário repensar a formação 

do professor, conjugar os 

aspectos objetivos e subjetivos à 

formação parece ser necessário; 

deste modo então para além da 

formação técnica e conceitual é 

preciso que o educador reflita 

sobre a prática de uma forma 

sensível, resgatando valores 

éticos e morais e, sobretudo 

a construção de valores em 

seus educandos para que 

sejam mais respeitosos uns 

com os outros. 

Em síntese a todo o 

momento há que ser fazer 

esta reflexão: O que se quer? A 

formação deve atender, então, 

a qual premissa de educação: 

Há que considera apenas o 

conteúdo à escolarização ou 

uma formação mais ampliada 

que atenda a preparação para 

a sociedade?

 Perrenoud e 

outros (ano 2001, pág.25) 

alertam para diferentes 

modelos de profissionalismo 

que fundamentam a prática 

docente e afirmam demonstrando 

como historicamente esses 

modelos, foram formando 

os professores ao longo dos 

séculos e citam: 

(...)“Modelo MAGISTER 

ou MAGO, modelo intelectual 

da antiguidade, que considera 

o professor como mestre 

(...).O professor TÉCNICO, que 

aparece nas escolas normais, a 

formação para o ofício ocorre 

por aprendizagem imitativa 

(...),O professor ENGENHEIRO 

ou TECNÓLOGO, que se apoia 

em aportes científicos trazidos 

pelas ciências humanas (...) e 

o professor PROFISSIONAL 

ou REFLEXIVO, nesse quarto 

modelo, em nossa opinião, 

a dialética entre a teoria e a 

prática é substituída por um 

ir e vir da PRÁTICA-TEORIA-

PRÁTICA.(...)”

  Silva e Rossi 

(ano 2003) e outros autores 

ampliam nossa reflexão quando 

afirmam:

Um dos maiores desafios 

da educação contemporânea é 

converter o discurso científico-

educacional em ações pedagógicas 

que possam efetivamente 

promover a qualidade no 

ensino. Sabemos que, nos 

meios acadêmicos, existe 

uma retórica que prega como 

ideal o professor reflexivo e 

competente, capaz de inovar e 

de atender concomitantemente 

aos objetivos de instrução e aos 

de formação, a fim de formar 

o profissional- cidadão. 

Podemos depreender 

então que a prática reflexiva e 

o envolvimento critico, devem 

ser orientações prioritárias na 

formação do professor. Ainda 

neste mesmo pensamento, 

encontra-se registro sobre a 

importância de se promover 

a transposição didática dos 

conteúdos a serem assimilados, 

pois mais que isso, na educação 

contemporânea muito se pensa 

e preocupa com a formação 

ética dos pequenos cidadãos 

que estão em “nossas mãos” 

na sala de aula. 

Pensando desta forma, 

há uma alteração a ser realizada 

na maneira de organizar o 

trabalho e a prática do professor, 

a transdisciplinaridade.



698 OUTUBRO | 2017

 Nesse sentido 

é algo muito além da inter-

relação dos conteúdos, é uma 

postura frente à “aplicação” 

destes conteúdo.

 Silva e Rossi 

(ano 2003, pág.181) também 

compartilham com a ideia 

quando afirmam:

“É preciso evidenciar a 

“crise” atual na educação, uma 

vez que a escola sofre demandas 

de uma contemporaneidade 

ameaçada de destruição devido, 

entre outros aspectos, à atuação 

inconsequente do homem no 

planeta, à fragmentação do 

saber e à falta de solidariedade 

e justiça relativas à divisão dos 

bens e ao compartilhamento 

do saber”.

Desse modo o futuro 

da sociedade necessita de 

profissionais da educação com 

uma formação que vá além 

do domínio dos conteúdos 

específicos de sua área, 

pois precisa também de um 

embasamento político para que 

sua ação e intervenção sejam 

intencionais e planejadas. 

Libâneo (ano 2011) 

nos ajuda a entender quando 

afirma que:

a tarefa de ensinar a 

pensar requer dos professores 

o conhecimento de estratégias 

de ensino e o desenvolvimento 

de suas próprias competências 

de pensar. Se o professor 

não dispõe de habilidades 

de pensamento, se não sabe 

“aprender a aprender”, se não 

é capaz de organizar e regular 

suas próprias atividades de 

aprendizagem, será impossível 

ajudar os alunos a potencializarem 

suas capacidades cognitivas.

Na busca e pesquisa para 

escrever sobre as questões que 

envolvem a formação técnica 

e política do professor, há 

que se garantir ou ao menos 

propor durante essa formação o 

desenvolvimento de habilidades, 

conhecimentos e ampliação do 

universo cultural, o despertar 

de seus sentimentos. 

Portanto, estamos nos 

referindo a uma profissão 

tradicionalmente antiga, que não 

tem procedimentos descritos 

sobre valores éticos e morais 

e regras, ou seja, conduta a 

ser seguido pelo professor, o 

que o ajudaria na sua própria 

formação, exigindo e cobrando 

seus direitos com uma luta 

politizada por uma educação 

de qualidade. 

 Para mudar é 

preciso reconstruir toda a 

prática a partir de um novo 

paradigma teórico – a isso se 

fala em mudar para um novo 

modelo de aprendizagem. 

Novas concepções se destacam 

e levam a reflexão para novos 

olhares e novas crenças. 

A formação permanente 

busca construir conhecimento 

coletivo, discussão de assuntos 

com os próprios aprendizes. 

É uma visão transdisciplinar e 

construtivista. 

Até meados dos anos 

70, em muitas redes de ensino, 

o professor era visto apenas 

como um profissional que, 

dispondo de um conjunto de 

técnicas, estava pronto para 

“dar suas aulas”, hoje se sabe 

que muito mais é necessário.

Para suprir as deficiências 

na formação do professor 

surgiram os programas de 

capacitação nos anos 80.
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  Pensamos hoje que a 

função do professor é articular 

o passado e o presente levando 

em consideração o aluno como 

ser pensante e que na sua 

prática reflexiva exerce uma 

função muito importante para 

a formação de uma sociedade 

mais justa.  

 Cito Formosinho 

(1986), que contribui com seus 

registros quando discorre que 

em sua prática o professor 

precisa colocar em uso a Inter 

e a transdisciplinaridade. E diz 

que o que não se experiência 

num período de formação, 

ou seja, durante a formação, 

ficará certamente lacunar 

para sempre na formação de 

trabalho. 

O que muitas vezes 

se constata é que na maioria 

dos casos os estudantes têm 

acesso a saberes disciplinares, 

desgarrados, desconexos, 

muitas vezes sem relação 

nenhuma uns com os outros, 

não sendo alunos capazes por 

si próprios de fazer a passagem 

para a interdisciplinaridade e 

isso entendo que se estende a 

formação do professor, bem 

como na formação do aluno. 

Essa tarefa implica na total 

renovação dos métodos de 

formação de professores e 

educadores, uma revolução na 

mentalidade dos formadores.

  A formação 

permanente do professor, 

ainda que embrionárias em 

relação ao conjunto das redes 

de ensino, e muitas vezes 

problemáticas, têm crescido 

as práticas de programas 

de capacitação e formação. 

Cabe às instituições criarem 

condições que favoreçam esta 

formação. 

 Além de uma 

formação profissional que 

atenda a demanda da sociedade 

atual é necessário que o 

educador busque e faça uma 

autocrítica, se comprometa 

com a superação dos seus 

próprios limites, que invista 

também em sua formação 

pessoal.

 Evidente que 

as questões da formação se 

referem às duas dimensões: 

àquela que é oferecida pela 

instituição e outra que o 

educador vai buscar na sua 

formação pessoal, fazendo uma 

autocrítica e se comprometendo 

com a superação dos seus 

próprios limites.

 Weisz (2002) diz 

que:

A escola, tal como a 

conhecemos hoje, nasceu com 

a Revolução Industrial. Essa 

escola que se caracterizou 

por ser laica e pública tornou 

obsoleto modelo anterior, 

em que o professor se 

responsabilizava pela totalidade 

da educação dos alunos. A 

escola que nasce junto com a 

linha de montagem industrial, 

cuja principal característica 

é ser seriada, espelha-se no 

modelo de parcelamento da 

produção: cada professor passa 

a ser responsável apenas pelo 

pedaço de conhecimento que vai 

transmitir. Esse parcelamento 

tanto operários como professores 

de seu trabalho: torna-se peças 

de uma grande engrenagem 

sobre a qual eles não têm 

poder. Esse tipo de produção 

industrial está com os dias 

contados: cada vez mais as 

empresas esperam que cada 

um de seus empregados 
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respondam pelo que produz. 

A citação de Weisz retrata 

que nos tempos atuais, há a 

necessidade de uma “formação 

para a contemporaneidade”, 

uma educação voltada para a 

humanização de pessoas que 

se preocupem com o princípio 

maior que é a vida humana e 

do planeta.

 Este novo olhar 

traz à tona, a necessidade de 

um profissional que transponha 

o pensamento cartesiano, 

que transcenda a ideia de 

fragmentação da educação, 

ou seja, um profissional que 

olhe para si constantemente, 

mas não apenas para o seu 

conhecimento intelectual e 

sim para todas as suas partes 

que também no dia a dia estão 

em constante integração com 

as partes de seus alunos. 

 Quando nos 

referimos a essa integração, 

fazemos menção ao diálogo 

constante que o professor 

deve fazer com seus vários 

“EUS”.

 Refiro-me a 

gama de conhecimentos que 

o professor não domina sobre 

si. Partes essas que está na sua 

expressão como ser humano 

no mundo: sua arte, seu olhar 

sensível para o universo e 

planeta, seu potencial de cidadão 

transformador, o domínio de 

suas emoções.

 Todos esses 

aspectos por muitos anos 

caminharam e ainda caminham 

separadamente ou diretamente 

fragmentadas, como se uma 

não dependesse da outra, ou 

como se “fosse isso ou aquilo”.

 Pensar dessa 

maneira, me remete a evidenciar 

que o professor tem um corpo 

e que é esse corpo que diz 

tudo sobre o que ele é o que 

ele pensa e o que ele pratica.

 Corpo este que traz 

a sua História, suas frustrações, 

suas angustia, suas alegrias, 

seus desejos e que não é 

levado em consideração a sua 

importância, nem para ele 

mesmo, nem para a educação.

 Esse novo olhar da 

educação precisa se sensibilizar, 

validar os sentimentos, os novos 

saberes, as novas tendências, 

as novas maneiras de como 

se processa a aprendizagem. 

Essa nova educação precisa 

valorizar as emoções dos 

alunos, dos professores e não 

simplesmente fazer o ato de 

educar algo sem sentido e sem 

direção. 

 Se a aprendizagem 

se dá pelo afeto, pelas vivências, 

pelo papel que o outro representa 

e significa, então o professor, 

toda a comunidade escolar 

e a sociedade passam a ser 

modelo para os alunos.

 Pensar nesse novo 

modelo de educação significa 

trazer à tona a dimensão da 

“humanização”, para o processo 

de ensino e aprendizagem.

 Quando temos uma 

educação humanizadora, um 

ideal a ser atingido tem também 

um profissional afetuoso que 

tem como princípio a vida, 

ser sensível consigo mesmo, 

ser sensível com o outro e ter 

receptividade para perceber 

o que está acontecendo a 

sua volta e lançar mão de 

seus recursos internos para 

compartilhá-los em melhoria da 

educação, do crescimento de 

seu aluno e de maneira geral, 
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firmar essa nova educação que 

todos nós merecemos e que 

nosso planeta necessita. 

 A formação do 

professor não pode ficar apenas 

centrada nos livros. O professor, 

muitas vezes desconhece os 

recursos que possui então 

o que ele aprende é ensinar 

com livros, ler, escrever, sendo 

que em suas mãos está uma 

“obra” linda a ser construída. 

  Os professores 

precisam acreditar que eles 

podem muito mais e ter 

oportunidade para mostrar 

isso, que o mesmo tem muitos 

recursos para se aventurar em 

seu trabalho.

 Em seu processo 

de autoconhecimento o 

professor não precisa esperar 

que o formador lhe diga como 

deve ser, ele deve se apropriar 

do que conhece a sua volta, 

das experiências que tem e 

ajudar-se na construção de 

sua própria história.

 Zabalza (ano 1998) 

contribui com ideias quando 

escreve sobre a qualidade 

na educação dizendo que é 

possível organizar um currículo 

com “conceito de qualidade”, 

ou seja, que o mesmo garanta 

excelência na aprendizagem dos 

alunos aplicá-lo as diferentes 

realidades sociais. Refere-se ainda 

sobre a qualidade vinculada 

aos valores, a afetividade e à 

satisfação dos participantes 

nesse processo.

 Para a conquista 

dessa qualidade na educação, 

há que ser prudente nesse 

processo de construção, é um 

caminho longo e de muitas 

reformas a começar pela 

reformulação nos cursos que 

formam nossos professores. 

 Esse processo 

pelo qual o educador propicia 

a qualidade para a criança 

não pode ser um processo 

solitário. Os educadores têm 

necessidade, o direito e o dever 

de apoiados nesse processo 

de construção da qualidade 

no dia-a-dia de sua prática 

educativa.

A EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIFICIDADES 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Considerando a 

Educação Infantil como a 

primeira etapa da Educação 

Básica, cabe pensar e repensar 

com critérios a atender com 

qualidade as crianças deste 

segmento.

  A lei que rege a 

educação brasileira é a LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases – 

9.694/96) que no artigo 208, 

inciso IV, acrescenta a Educação 

Infantil como fase inicial da 

escolaridade do cidadão brasileiro. 

Atendendo às determinações 

desta lei, a educação infantil 

passa, então, a ser pensada 

e tratada com respeito, e é a 

partir de toda essa reflexão 

é elaborado o Referencial 

Curricular Nacional/1998.

O Referencial Curricular 

Nacional (1998) que como 

o próprio nome diz, é uma 

referência para nortear e ajudar 

o profissional da educação 

infantil a qualificar e repensar 
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sua prática, ou seja, dar um 

caminho mais qualitativo ao 

seu trabalho.

O Referencial Curricular 

Nacional diz:

A expansão da 

Educação Infantil no Brasil e 

no mundo tem ocorrido de 

forma crescente nas últimas 

décadas, acompanhando a 

intensificação da urbanização, 

a participação da mulher no 

mercado de trabalho e as 

mudanças na organização 

e estrutura das famílias. (...) 

A conjunção desses fatores 

ensejou um movimento da 

sociedade civil e de órgãos 

governamentais para que 

o atendimento às crianças 

de zero a seis anos fosse 

reconhecido na Constituição 

Federal de 1988. A partir de 

então, a Educação Infantil em 

creches e pré escolas passou 

a ser, ao menos do ponto de 

vista legal, um dever do Estado 

e um direito da criança (artigo 

208, inciso IV). O Estatuto da 

Criança e do Adolescente, de 

1990, destaca também o direito 

da criança a este atendimento. 

(pág.11). 

Questões na construção 

do conceito de infância 

influenciaram e continuam 

influenciando a concepção de 

criança na contemporaneidade. 

Pela determinação da 

Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro 

de 2006, fica estabelecido à 

entrada de crianças de 6 anos no 

Ensino Fundamental, fato este 

que modifica as concepções da 

escola e do professor, sendo 

necessário então pensar na 

criança como protagonista de 

suas ações e interações.

Neste sentido se faz 

necessário repensar a formação 

do docente que irá atuar com 

crianças nesta faixa etária, 

assim como para educar na 

atualidade, tendo em vista a 

criança deste tempo, criança 

esta que segundo a teoria das 

Inteligências Múltiplas (Gardner, 

ano 2007) possuem diferentes 

maneiras de aprender.

Pensando nos diversos 

meios de aprendizagem, a 

escola e o professor com um 

trabalho transdisciplinar precisa 

conhecer, se formar e saber 

sobre essa multiplicidade, 

ampliando os recursos e 

estratégias no trabalho com 

seus alunos, garantindo que 

a aprendizagem chegue a 

todos, uma vez que segundo o 

teórico os estudantes possuem 

diferentes modos de aprender, 

de lembrar, desempenhar e 

compreender.

 É preciso pensar em 

como compreender e que 

didática aplicar ao trabalho 

com crianças pequenas de 6 

anos de idade ingressando no 

Ensino Fundamental focando 

e preservando a infância.

O professor de educação 

infantil em sua ação docente 

deve considerar os aspectos 

cognitivos, psicológicos, físico 

e afetivo das crianças de 3 a 

6 anos. 

A questão está na 

organização do currículo e na 

alfabetização inicial, sendo assim 

há inúmeros questionamentos, 

como os de Corsino (URFJ)

“Era como se os pequenos 

estivessem calçando um sapato 

que estava apertado para os 
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mais velhos, já que muitas 

das necessidades deles não 

eram atendidas pelo modelo 

em vigor”, Patricia Corsino, 

da UFRJ. Quando essa turma 

que estaria na pré-escola foi 

chegando e trazendo uma 

série de demandas, houve um 

princípio de revolução. Para 

atendê-las, buscou-se o que 

havia de melhor na Educação 

Infantil. “Só que isso não combina 

com uma escola quadrada, 

que não oferece espaço para a 

garotada se movimentar nem 

tempo para brincar.

A criança perde a sua 

singularidade se pensada apenas 

como corpo dissociado do 

cognitivo, é preciso considerar 

o corpo que brinca, juntamente 

com ações, pensamentos e 

emoções e é nessa inter-relação 

de ações do fazer brincando 

que a criança aprende. 

 Nesse contexto 

a Psicopedagogia inserida no 

âmbito escolar passa a colaborar 

não só com os educadores em 

sua missão, mas crianças no 

ambiente escolar.

O importante é 

conscientizar o professor através 

de vivências realizadas com 

ele, para que experiência o real 

valor de brincar, de sentir um 

corpo vivo, pois só no lúdico 

é possível resgatar sensações 

primordiais ao desenvolvimento 

humano.

O psicopedagogo 

pode em um trabalho de 

assessoria vivenciar com os 

professores situações em 

que possa redimensionar sua 

prática a partir daquilo que 

vivenciou em sua infância. 

Assim levantar características 

de como essa criança que 

brincava: seus sentimentos, 

quais brincadeiras gostava 

mais, como se relacionava. 

Devem-se propor as 

crianças uma vivência infantil, 

ou um jogo simbólico, uma 

brincadeira tradicional, um jogo. 

Assim o sentimento puro de 

alegria vem à tona mostrando ao 

professor o quanto é importante 

e prazeroso transformar os 

dias das crianças em educação 

infantil, mais leves, saborosos 

e cheios de significados.

O psicopedagogo consciente 

de seu papel possivelmente terá 

incorporado em sua prática 

esse olhar: teoria – vivência- 

pratica, ou seja, só tornamos e 

apropriamos na pratica aquilo 

que conhecemos, vivenciamos, 

sentimos e significamos. 

É possível depreender 

que muitos professores de 

educação infantil, não trabalham 

com o lúdico, não oferecem 

brincadeiras e nem momentos 

para construção da psique e do 

fortalecimento das emoções e 

resolução de conflitos, porque 

muitas vezes, não sabem, 

ou nunca encontraram esse 

caminho dentro deles mesmos. 

Outra hipótese é a de que 

possivelmente tiveram uma 

educação muito rígida, onde o 

brincar era muito secundário, 

ou porque tem dificuldade 

em se relacionar com esse 

universo infantil.

A saída está não só 

na reformulação da grade 

curricular da educação infantil, 

oferecendo mais momentos 

lúdicos, bem como na formação 

intelectual e emocional para 

os professores.

A prática na educação 

infantil de reduzir os espaços 
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físicos e privilegiar as atividades 

gráficas caracteriza uma 

educação infantil, com crianças 

sentadas por horas e horas, 

tentando escrever ou fazendo 

desenhos ou ainda assistindo 

a filmes e programas infantis.

Nesse modelo de 

escolarização quem ensina 

possivelmente é um adulto 

com pouca iniciativa e, portanto 

em sua prática profissional 

reproduz este modelo com 

seus alunos, pois ele mesmo 

foi privado em sua infância, 

da alegria de se conhecer, de 

se permitir, de se descobrir.

Essa nova educação que 

tanto necessitamos parte do 

princípio de que o professor 

também foi uma criança, e se 

ele tem essa criança fora de 

seu corpo, ou seja, não está 

em paz com ela, não a tem 

incorporada, dificilmente ele 

entenderá seus alunos quando 

eles lhes fizer uma traquinagem, 

uma pergunta “tola”, ou quando 

lhe surpreender com uma frase 

inusitada!   

A formação do professor 

da educação infantil deve se 

pautar nas reais necessidades 

de uma criança, em como 

deve se relacionar com ela, 

do que ela mais gosta o que 

ela precisa para formar um 

emocional saudável, que tipo 

de incentivos ela precisa ter, 

quais conhecimentos devem 

primordialmente aparecer 

nessa faixa etária, como devem 

ser os espaços em que essa 

criança irá permanecer, quais 

desafios serão propostos para 

o desenvolvimento saudável 

dessa criança.
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A PSICOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO
Conceituando um 

pouco o conhecimento que 

a Psicopedagogia traria ao 

ser inserido nos cursos de 

graduação, esta somaria na 

formação do professor, bem 

como por estar diretamente 

ligada à aprendizagem, lidaria 

com o sujeito da aprendizagem 

e com os aspectos objetivos e 

subjetivos dessa aprendizagem.

  A mesma teria 

como objetivo o processo 

de aprendizagem do ser 

humano.  Considerando que 

se trata de uma área de caráter 

interdisciplinar, muitos seriam 

os ganhos dos alunos em sala 

de aula, principalmente as 

crianças de Educação Infantil.

 De acordo com 

as citações das autoras Chary 

e Marta:

Um fato importante 

e que envolve a área da 

Psicopedagogia é que todos 

os estabelecimentos do 

Ensino Básico Público devem 

implantar assistência psicológica 

e psicopedagógica. Sendo 

assim, estamos diante de uma 

das medidas essenciais para 

erradicar o fracasso escolar, 

infelizmente um episódio muito 

frequente nos dias atuais.

 

As autoras contribuem 

com suas inquietações 

acrescentando a importância 

da figura do psicopedagogo 

institucional agregando 

saberes aos dos professores e 

as aprendizagens dos alunos.

O movimento de 

inserção da psicopedagogia 

como mais um recurso possível 

para auxiliar professores e 

alunos em sala de aula, não se 

trata de relações facilitadoras 

da aprendizagem no sentido 

afetivo superficial e ingênuo.

 Acredito que esse 

modelo de vivência na 

instituição escolar permitirá 

ainda que se dê um salto para 

além da competência técnica 

entendida como capacidade 

de dominar conteúdos e as 

técnicas de manejo do ensino, 

com relação ao professor. 

Penso que contribuirá para 

que educadores diminuam 

estereótipos e ambiguidades, 

compreendendo melhor os 

alunos e o processo de aquisição 

do conhecimento.

A psicopedagogia tem 

importante papel a desempenhar 

perante a concepção de 

conhecimento que atenda aos 

desafios deste século. Portanto 

não deve ser confundida 

com um trabalho puramente 

pedagógico, nem puramente 

psicológico. Ela integra várias 

áreas do conhecimento e cobre 

um vasto campo de atuação.

Seu enfoque 

multidimensional e histórico 

permite-lhe ultrapassar 

o pensamento racional e 

fragmentado e assumir o 

compromisso muito mais 

abrangente de interferir não só 

nas defasagens, mas também 

num modelo de conhecimento 

compatível com as características 

da pós-modernidade.

O objeto de estudo 

da Psicopedagogia são os 

sintomas das dificuldades de 

aprendizagem como: desatenção, 
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desinteresse, lentidão, astenia 

etc., como o objetivo de 

remediar esses sintomas. 

Quando a psicopedagogia 

começa a considerar os 

sintomas como uma dificuldade 

inconsciente do paciente, seu 

objeto de estudo passa a ser 

o processo de aprendizagem 

com o objetivo de investigar o 

significado desse sintoma. Ao 

deixar registrado sobre sintoma, 

não se refere ao significada da 

palavra em si, mas a relação 

que tem a ver com o signo 

e com o símbolo. O sintoma 

problema de aprendizagem 

traz com o paciente a renúncia 

ao aprender.

“O sintoma alude e ilude 

ao conflito. O ilude para não 

contatar com a angústia, mas ao 

mesmo tempo está mostrando 

uma marca, assinalando, quer 

dizer, aludindo ao conflito. 

O sintoma é o retorno do 

reprimido. É uma transação 

que tem a ver com uma luta 

entre instâncias conscientes 

inconscientes, para que aquilo 

que se pretendeu e se pretendeu 

reprimir, mantenha-se reprimido: 

não é algo que sucedeu no 

passado e foi sepultado. Há 

uma luta constante, uma 

batalha permanente, para 

que o reprimido não apareça. 

(Fernández, 1991, p.85)”

  Historicamente 

na Europa, na década de 40, 

surge a Psicopedagogia com 

uma abordagem mais médica, 

procurando tratar crianças com 

comportamentos socialmente 

inadequados e na escola com 

problemas de aprendizagem, a 

equipe era formada por médicos, 

psicólogos, psicanalistas e 

pedagogos.

 Influenciada pela 

Europa, a Argentina na década 

de 60, se preocupa com os 

fracassos escolares, levando 

a identificar alguns problemas 

de aprendizagem.  

 Na década de 

70, a Psicopedagogia chega 

ao Brasil: 

A Psicopedagogia surge 

no Brasil com uma das respostas 

aos problemas de aprendizagem 

dos sujeitos, se estruturando 

como corpo de conhecimento e 

se transformando em campos 

de estudos multidisciplinares, 

vem com o objetivo de resgatar 

uma visão globalizante do 

processo de aprendizagem. 

 Porém encontramos 

registros de que a Psicopedagogia 

vem ganhando espaço no 

ambiente escolar visando um 

olhar de “detetive”, a fim de, 

mais que identificar problemas 

de aprendizagem, vem com 

intervenções preventivas 

evitando encaminhamentos 

desnecessários aos consultórios 

de psicopedagogia.

  No Brasil 

acreditou-se que os problemas 

de aprendizagem eram 

causados por fatores orgânicos, 

determinando assim a forma 

dos tratamentos daquela 

época.  As dificuldades de 

aprendizagem estavam ligadas 

a uma disfunção denominada 

DCM (Distúrbio Cerebral Mínima), 

mascarando muitas outras 

questões, como fatores sociais 

que poderiam estar envolvidos 

nessa aprendizagem, bem 

como acomodando alguns 

professores a investirem nessa 
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aprendizagem. 

Muitos profissionais 

acreditavam que as razões do 

não aprender era atribuído ao 

desenvolvimento orgânico, 

no entanto, muitas eram 

decorrentes da maturidade 

psiconeurológica.

Considerando a 

maturidade psiconeurológica, 

a Psicopedagogia muda de 

foco e passa a ter o processo 

de aprendizagem como 

objeto de estudo, com seus 

padrões normais e patológicos, 

considerando o meio - família, 

escola - sociedade, relação 

professor - aluno, tirando o 

aluno do foco, como ser que 

não quer aprender, mas sim 

investigando o que há por traz 

desse não aprender e que 

precisa ser investigado.

É preciso, a cada 

passo dado, por menor que 

seja inserir o profissional da 

psicopedagogia, ou seja, a 

necessidade desse profissional 

na escola pode fazer a diferença, 

pois contribuirá para a formação 

dos professores, acarretando 

para um desenvolvimento 

saudável dos alunos, despertando 

emoções que estavam trancadas 

no professor.

Também se faz necessário 

dizer que é essencial que o 

Psicopedagogo tenha um 

bom vínculo com professores 

e alunos, caso contrário os 

resultados dos encontros e 

até mesmo o tratamento não 

serão satisfatórios, uma vez 

que não existirá troca entre 

ambos.

Na maioria dos casos 

o psicopedagogo, irá atuar na 

dificuldade do aprendente, 

nas relações do apreender. Os 

fantasmas que estão por traz 

dessa aprendizagem. Então 

a figura do psicopedagogo 

poderá também em paralelo 

na instituição escolar atuar 

nos medos que os professores 

também tem diante do novo 

da aprendizagem.

A escola deverá maximizar 

as potencialidades dos professores 

e consequentemente de seus 

alunos, aproveitando os inúmeros 

conhecimentos de que eles 

podem dispor, seus pontos 

fortes para realçar os fracos, 

lembrando-se de que, além 

do conhecimento intelectual, 

do raciocínio lógico e verbal, 

também existe o potencial 

intuitivo, emotivo e imaginativo 

que podem ser desenvolvidos 

com estes discentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cenário da sociedade 

atual contemporânea requer 

uma Educação Profissional 

diferente, capaz de atender 

as demandas do mundo de 

trabalho e as exigências da 

sociedade, consequentemente 

na prática educativa, o professor 

também terá que mudar sua 

forma de trabalho. 

 Há que se relacionar 

conteúdos, outras disciplinas e 

mesmo sentimentos para que 

o objetivo maior da educação 

seja alcançado - a aprendizagem.

 A partir deste 

estudo bibliográfico observo que 

há ainda um longo caminho a 
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ser percorrido, uma vez que a 

transformação se dá de forma 

lenta e gradual, mas há muito 

interesse principalmente por 

parte dos educadores em 

buscar novos horizontes. 

A passagem para uma 

mudança significativa, é uma 

conquista a longo prazo. Para que 

se consiga essa transformação 

de seres pensantes, que 

busquem o aprender, mais do 

que tirar notas 10, é valorizando 

conquistas e investindo nas 

crianças desde a primeira 

infância, na educação infantil. 

Sabe-se que graças à 

educação, em poucos anos 

os cidadãos puderam ter 

acesso a tudo que foi coletado 

durante séculos de civilização, 

compreendendo toda a história 

de transformações.

 Essa transformação 

é gradual, conforme já descrita 

e a mudança para uma prática 

mais reflexiva e contextualizada 

requer estudo, investimento e 

muita reflexão sobre a prática.

 O psicopedagogo 

na instituição contribuirá e dará 

o tom alinhavando os possíveis 

desajustes no processo ensino-

aprendizagem das crianças.

 Acredito na 

mudança para uma educação 

mais qualitativa que liberte seus 

aprendizes contribuindo para 

o equilíbrio físico e mental e 

que estes consigam o domínio 

de suas emoções em função 

do livre pensar.

 Para que a 

aprendizagem escolar seja uma 

experiência intelectualmente 

estimulante e socialmente 

relevante, é indispensável a 

mediação de professores com 

boa cultura geral e domínio 

dos conhecimentos que devem 

ensinar e dos meios para fazê-

lo com eficácia.

 Assumindo que 

o desenvolvimento cognitivo 

caminha em paralelo com o 

desenvolvimento moral há a 

necessidade de professores 

e alunos estarem imersos e 

tocados no “mundo” subjetivo, 

ou seja, que tenham espaço 

para falar de seus sentimentos. 

 Diante do cenário 

atual o desafio é a construção 

de novas percepções sobre 

aprendizagem e educação: é 

preciso repensar princípios e 

valores que subsidiem a prática 

docente.

 É fundamental o 

conhecimento de diferentes e 

atuais teorias que norteiem a 

s intervenções pedagógicas, 

considerando-se a complexidade 

presente na contemporaneidade.

 Além disso, os 

referenciais internos dos 

profissionais da educação 

necessitam ser atualizados 

para alargar a percepção de 

como ocorrem os processos de 

construção do conhecimento.

Consideramos que a 

dificuldade de aprendizagem 

pode estar associada também 

à dificuldade de ensinagem 

quando observamos profissionais 

que tem como crença quando 

afirmam que não há necessidade 

de planejar o trabalho semanal, 

que explica-se uma vez, não 

compreendeu, provavelmente 

a criança têm problema ou até 

existe a expressão: Também 

com os pais que têm!

 Se a escola e a educação 

de hoje necessitam elaborar 

novos modelos de atuação, 

é preciso então, que em sua 

formação, o professor seja 
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estimulado a ter uma visão de 

mundo mais ampla, uma visão 

que considere as complexas 

e múltiplas dimensões do 

processo da aprendizagem.

Diante de afirmações 

do tipo “todos aprendem da 

mesma forma, não há diálogos 

portanto, não há espaço para 

troca”. Ou mesmo as diferentes 

concepções de aprendizagens, 

há os que acreditam que só se 

aprende de um mesmo jeito, 

com professores explicando e 

crianças enfileiradas aprendendo, 

ou ainda “adestrando” crianças. 

Sendo que a educação 

acontece de vários modos e em 

vários contextos da sociedade, 

ainda há profissionais que 

se identificam com uma 

modalidade de aprendizagem 

em que o saber está depositado 

somente na figura do professor 

e que aprender é dominar um 

conjunto de saberes.

No entanto, quando 

o estatuto do ensinar, inclui 

vários responsáveis estamos 

diante de uma concepção mais 

atualizada acerca dos atos de 

aprender e ensinar.

Também quando 

professores se queixam que suas 

maiores dificuldades estão em 

relação à indisciplina na sala de 

aula, a falta de comunicação e 

parceria entre família e escola, 

falta de limites claros, falta 

de conhecimento e recursos 

ao lidar com crianças com 

dificuldades de aprendizagem 

e até mesmo de recursos 

pedagógicos e técnicas para 

atrair a atenção do aluno, 

muitas vezes vemos que pode 

se tratar de questões na própria 

formação do educador. 

Pensamos que este 

profissional teve uma formação 

que privilegiou a técnica, 

as diretrizes de trabalho e 

desconsiderou a própria 

subjetividade do sujeito em 

formação, e portanto pode 

não sentir –se preparado 

emocionalmente para lidar 

com uma situação adversa.

Entendemos que na 

formação profissional da 

atualidade é aconselhável, 

entre muitos aspectos, que 

se invista para além dos 

encaminhamentos didáticos 

e pedagógicos, mas também 

que se invista na construção 

da identidade profissional 

considerando-se a subjetividade 

de quem ensina.

É neste sentido que 

entendemos a presença do 

psicopedagogo na escola: 

no lugar de quem legitima e 

reconhece a objetividade e a 

subjetividade de que ensina 

e de quem aprende.
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O presente estudo 

ressalta a importância e os 

benefícios que a música traz 

para o desenvolvimento da 

criança durante a educação 

infantil. Inicialmente, foi feito 

um breve histórico sobre a 

música e sua influência para os 

seres humanos e sua cultura. 

Recentemente, as escolas e 

creches voltadas para educação 

infantil tem estabelecido uma 

postura pedagógica pautada, 

sobretudo, na alfabetização 

das crianças e preparação 

para um futuro promissor. 

Entretanto, essa pesquisa 

mostrou que existem outras 

formas de promover e auxiliar 

o desenvolvimento infantil. 

Para tanto, foi analisada 

especificamente a relação 

entre a música e educação 

infantil expondo algumas 

das diretrizes do Referencial 

Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. Em seguida, 

buscou-se expor ainda o papel 

dos educadores e professores 

sobre a maneira como trazer, 

explorar e, também, utilizar as 

músicas dentro do ambiente 

escolar. Posteriormente, por 

meio de revisões bibliográficas, 

foi realizado um levantamento 

sobre os principais benefícios 

trazidos ao lidar com a música 

na educação infantil. Essa série 

de benefícios envolvem maior 

facilidade no desenvolvimento 

psicomotor, afetivo e social. 

A criança interage mais com 

o espaço, ganha autonomia 

e socializa mais com outras 

crianças e adultos, além de 

conhecer novas culturas por 

intermédio da música.

ROSA MARIA CARDOSO
Graduação em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo (1993); Especialista em Ludopedagogia 
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A 
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INTRODUÇÃO
O presente estudo analisa 

a influência e importância da 

música para o desenvolvimento 

das crianças de zero a cinco anos. 

Durante a fase da educação 

infantil as crianças constroem 

as bases da sua aprendizagem 

que irão norteá-las nas demais 

fases da vida.

 O objetivo geral 

da pesquisa tem como objetivo 

aprofundar os benefícios que 

a música pode proporcionar 

para o desenvolvimento das 

crianças.

Já os objetivos específicos 

visam entender mais a fundo as 

vantagens cognitivas, motoras 

e afetivas da música para o 

desenvolvimento infantil.

A justificativa para 

a escolha da música como 

objeto de pesquisa deve-se ao 

fato de que diversos estudos 

que indicam seus benefícios 

psicológicos, motores e sociais. 

Assim, este estudo aponta a 

música um aspecto importante 

para a formação das crianças 

ao longo de seu processo de 

desenvolvimento.

O problema de pesquisa 

gira em torno dos Referenciais 

Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil. Nele, é 

destinado um capítulo inteiro 

ao papel da música na Educação 

Infantil e muito tem se discutido 

sobre tornar o ambiente escolar 

em fonte de interação social e 

desenvolvimento integral das 

crianças. Entretanto, notamos que 

algumas instituições educacionais 

ainda têm focado em aspectos 

pedagógicos associados apenas 

à alfabetização.

Sabendo da importância 

de tratar o desenvolvimento 

infantil de modo mais complexo 

e abrangente propomos que 

outras questões também 

deverão ser trabalhadas durante 

a educação infantil.

MÚSICA
A música está intrínseca 

no convívio humano e faz 

parte de todas as culturas 

carregando com si traços 

únicos e marcantes. Desde 

a antiguidade temos relatos 

e vestígios de que a música 

sempre fez parte da nossa 

história.

Durante a Grécia 

Antiga a educação musical era 

tida com tanta importância 

quanto o ensino matemático e 

filosófico. Contudo, a definição 

do conceito de música é algo 

muito complexo e mutável 

tanto culturalmente quanto 

temporalmente.

Por ser composta 

por signos, a música é uma 

linguagem que, por sua vez, 

valendo-se da nossa vivência 

pode agir como uma forma 

de ampliar a percepção e a 

consciência (KOELLREUTTER, 

1987). Dessa forma, a música 

vai além da melodia e ritmo e 

passa a ter um valor abstrato 

adicional. O conjunto de fatores 

a que chamamos música possui 

aspectos teóricos, mas também 

é composto por sensações e 

percepções.
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Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para a 

Educação Infantil:

A música é a linguagem 

que se traduz em formas 

sonoras capazes de expressar 

e comunicar sensações, 

sentimentos e pensamentos, 

por meio da organização e 

relacionamento expressivo 

entre o som e o silencio. A 

música está presente em 

todas as culturas, nas mais 

diversas situações: festas e 

comemorações, rituais religiosos, 

manifestações cívicas, políticas, 

etc. (BRASIL, 1998, p. 45)

 Tendo em vista a 

forte presença da música em 

nossa sociedade é fundamental 

que ela também faça parte do 

cotidiano das crianças em sua 

rotina.

A MÚSICA E A CRIANÇA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A música está presente 

em nossas vidas desde antes 

do nascimento quando os 

pais já cantavam cantigas de 

ninar. Ela sempre fez parte do 

cotidiano seja com canções 

infantis, jingles de comerciais 

televisivos e também os estilos 

musicais ouvidos pela família, 

vizinhos e amigos.

Bebês e crianças crescem 

ouvindo e interagindo com 

a música. Antes mesmo de 

adquirirem a capacidade da 

fala já são capazes de perceber 

e identificar a sonoridade e 

musicalidade das canções.

Podemos dizer que 

o processo de musicalização 

dos bebês e crianças começa 

espontaneamente, de forma 

intuitiva, por meio do contato 

com toda a variedade de sons do 

cotidiano, incluindo aí a presença 

da música. Nesse sentido [...] 

todo tipo de jogo musical têm 

grande importância, pois é 

por meio das interações que 

se estabelecem que os bebês 

desenvolvem um repertório 

que lhes permitirá comunicar-

se pelos sons; os momentos 

de troca e comunicação 

sonoro-musicais favorecem 

o desenvolvimento afetivo e 

cognitivo, bem como a criação 

de vínculos fortes tanto com os 

adultos quanto com a música. 

(BRITO, 2003, p. 35)

Novamente, percebe-

se que a música acompanha 

o crescimento da criança. 

Essa interação acontece de 

forma saudável e permite que 

a criança tenha um contato 

maior com a sonoridade das 

palavras além do sentimento 

e emoções despertados pela 

música.

Desse modo, utilizar a 

música também no ambiente 

escolar pode colaborar 

positivamente para que a criança 

se desenvolva e crie vínculos 

afetivos. Por isso, quando 

se aborda a importância da 

escola para a educação infantil, 

notamos que:

A experiência que a 

criança vive na escola infantil 

é muito mais completa e 

complexa. Nela a criança 
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desenvolve modos de pensar, 

mas também se torna um ser 

que sente de uma determinada 

maneira. O desenvolvimento da 

sensibilidade, o fato de reagir 

de uma certa maneira frente 

aos outros e às experiências 

vividas, o gosto por determinadas 

manifestações culturais em vez 

de outras..., não são resultados 

que devem ser desprezados, 

quando pensamos no tempo e 

nas experiências que a criança 

vive ao longo da educação 

infantil. (BUJES, 2001, p. 20)

Na etapa de 

desenvolvimento infantil a 

aquisição de conhecimento 

é apenas um dos pontos 

necessários. Logo, o uso da 

música em creches e pré-escolas 

contribui para que a criança 

entenda esse espaço como um 

local receptivo e acolhedor no 

qual proporcione um ambiente 

propício para a experiência e 

sensibilidade citada pela autora. 

É essencial que a criança não 

apenas conheça, mas também 

passe a formar sua opinião e 

explorar diferentes cenários 

e vivências.

Nesta fase inicial da vida 

as crianças muito da percepção 

das crianças advém da sua 

vivência. Elas precisam ter contato 

com outras culturas e terem 

liberdade para explorar coisas 

novas. Por isso, percebemos 

que:

Devemos nos preocupar 

não somente com a informação 

e a construção do conhecimento, 

mas também com os aspectos 

sociais e emocionais. É nessa 

fase que faz sentido aprender 

brincando e ensinar com o lúdico, 

aproximando o conhecimento à 

realidade da criança, tornando 

sua aprendizagem significativa. 

(CONRADO E SILVA, 2007, p. 11)

 Para a educação 

infantil. trabalhar com o lúdico 

é fundamental. Tendo em 

vista esse caráter lúdico do 

aprendizado infantil, Delalande 

(1984 apud BRITO, 2003) 

estabelece uma correlação 

entre o que ele chama de 

“condutas de produção sonora 

da criança” e as classificações 

dos jogos para Piaget. Para o 

autor, a conduta da exploração 

está diretamente associada 

ao jogo sensório-motor, a 

expressão relaciona-se com 

o jogo simbólico e, por fim, a 

construção correlaciona-se com 

o chamado jogo com regras.

Por meio desse paralelo 

é possível perceber que a música 

acompanha todas as etapas de 

desenvolvimento, passando 

desde a etapa de exploração 

– jogo sensório-motor no qual 

o bebê ou criança interage e 

explora brinquedos musicais 

como tambores ou pianos. 

Brito (2003, p. 36) explica que: 

“ele (o bebê) experimenta 

bater, rasgar e, aos poucos, 

organiza a sua exploração, 

repetindo gestos e movimentos 

que apreende e internaliza”. A 

criança também chega até a 

etapa da construção – jogos 

com regras no qual também 

começa a lidar com as notas 

musicais, por exemplo. Essa 

correlação entre musicalidade/

produção sonora acompanha 

as etapas de desenvolvimento 

da criança.

Por conta disso, 

integrar a música com as ações 

pedagógicas é muito importante 

para a formação da criança. 
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A presença de professores e 

educadores capazes de trazer 

essa experiência as crianças 

certamente estarão contribuindo 

para o desenvolvimento pleno 

da criança.

O PAPEL DO EDUCADOR
A valorização da 

alfabetização na educação 

infantil tem sido amplamente 

destacada como benefício 

pedagógico, mas deve-se 

lembrar que, antes de tudo, 

essa é a fase em que a criança 

deve explorar o mundo e se 

desenvolver em aspectos que 

vão além da alfabetização.

Por isso, cabe aos 

professores e educadores 

incluírem a música em suas 

atividades pedagógicas, 

tornando-a prazerosa para 

as crianças:

O professor da Educação 

Infantil deve considerar a 

música também como objeto 

de conhecimento e, como tal, 

torná-la parte do processo de 

ensino e aprendizagem [...] a 

organização do conteúdo de 

música deve passar pelo “fazer 

musical” e pela “apreciação 

musical” [...] contribuindo para 

a construção da abstração 

e da autonomia da criança. 

(CONRADO, 2006, p. 24).

Apesar de a música 

fazer parte do cotidiano das 

crianças seja por intermédio 

dos pais, vizinhos, televisão, 

etc, trabalhar com a música 

no ambiente escolar permite 

que a criança explore o ritmo, 

a sonoridade, letra sob um 

novo viés. A forma como a 

criança interage com as demais 

crianças, com o educador e com 

o ambiente permite que ela 

aprenda por meio da música 

e ludicidade trazendo à tona 

diversos benefícios para o 

seu desenvolvimento, motor, 

cognitivo, afetivo e cultural.

 Em suma, “a 

educação musical não deve 

visar a formação de possíveis 

músicos do amanhã, mas sim a 

formação integral das crianças 

de hoje” (BRITO, 2003, p. 69). 

Trazer a música para o ambiente 

escolar vai muito além de 

despertar o interesse para a 

formação de futuros músicos. 

Na verdade, não é exigido que 

os educadores tenham alguma 

formação musical para lidar 

com o tema em sala de aula. 

Espera-se, contudo, que eles 

saibam trabalhar de modo 

a enriquecer a vivência das 

crianças e permitir o acesso a 

musicalidade, criar estruturas 

e materiais que permitam essa 

interação.

 O papel dos 

educadores é fazer a ponte entre 

a música e as crianças, agindo e 

incentivando atividades rítmicas 

e musicais. É importante trazer 

as crianças para participarem 

do exercício de modo a torná-lo 

prazeroso e interessante para 

elas.
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OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA
A música auxilia a 

criança em seu desenvolvimento 

cognitivo, motor e afetivo, 

oferecendo uma nova forma 

interagir socialmente e de 

descobrir o espaço ao seu 

entorno:

Ouvir música, aprender 

uma canção, brincar de roda, 

realizar brinquedos rítmicos, 

jogos de mãos etc., são atividades 

que despertam, estimulam 

e desenvolvem o gosto pela 

atividade musical, além de 

atenderem a necessidades 

de expressão que passam 

pela esfera afetiva, estética 

e cognitiva. Aprender música 

significa integrar experiências 

que envolvem a vivência, 

a percepção e a reflexão, 

encaminhando-as para níveis 

cada vez mais elaborados 

(BRASIL, 1998, p. 48).

 A importância 

dada à música no Referencial 

Curricular Nacional para a 

Educação Infantil reflete o 

que diversos benefícios que 

pesquisadores sobre o tema 

já vem enfatizando em suas 

obras. A música faz parte da 

vivência dos seres humanos 

seja qual for a sua cultura. Por 

isso, trazê-la para a educação 

infantil permite que, desde 

cedo, se crie e transmita essa 

cultura musical.

 No que tange ao 

desenvolvimento cognitivo, 

a música oferece diversos 

estímulos que permitem que 

as crianças desenvolvam 

habilidades intelectuais ao 

apreciar a musicalidade e ritmo 

das canções e também as 

letras das músicas, auxiliando 

no processo de aquisição da 

fala.

Por conta disso, Vygostsky 

(1989) afirma que a cultura 

promove diferentes formas 

de raciocínio e também de 

linguagens, tal como a música 

e a matemática. Para ele, isto 

é fundamental para permitir o 

desenvolvimento humano ao 

dominar novas habilidades tal 

como a fala.

A função da música no 

âmbito da educação infantil 

ultrapassa os limites do 

desenvolvimento da fala. Ela 

traz muitos outros benefícios em 

relação aos avanços motores. 

Segundo Bréscia (2011), o 

desenvolvimento motor da 

criança está relacionado 

com o cantar, acompanhar o 

ritmo com as mãos, os pés e 

movimentos de todo o corpo 

e tocar instrumentos.

A ritmidade que a 

música proporciona leva as 

crianças a desenvolverem mais 

a sua coordenação motora e, 

com o auxílio dos educadores 

pode ter um resultado ainda 

mais positivo. Ao passo que 

se desenvolvem, as crianças 

também se divertem com as 

músicas, por isso, é fundamental 

fazer que as crianças conheçam 

ritmos diferentes. Isso faz 

com que ela interaja e explore 

movimentos diferentes a cada 

música.

 Existe ainda, os 

benefícios sociais decorrentes 

da influência da música na 

educação infantil. As crianças 

sentem-se mais à vontade, 
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descobrem novas preferências 

musicais e passam a interagir 

em grupo com mais confiança 

e autoestima.

A música é capaz de 

facilitar a interação das crianças 

e contribuir para uma maior 

socialização. Por intermédio 

da música:

[...] a cooperação se 

tornará mais constante e 

começará a se formar, em 

cada criança, a consciência 

do “nós”. [...] As atividades 

musicais coletivas favorecem 

a autoestima, bem como a 

socialização infantil, pelo 

ambiente de compreensão, 

participação e cooperação que 

podem proporcionar. (WEIGEL, 

1988, p. 15)

 Desse modo, a 

música auxilia na maneira como 

as crianças passam a lidar com 

as demais. Ela propicia um 

ambiente mais descontraído 

e propício para a interação. 

As crianças descobrem gostos 

em comum, expressam suas 

emoções e sentimentos seja 

verbalmente seja pela dança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da música ao 

trabalhar com crianças de 

zero a cinco anos de idade 

traz resultados positivos para 

o desenvolvimento infantil. Por 

fazer parte do cotidiano da 

criança, essa é uma forma de 

estimulá-la a interagir seja pela 

dança ou canto. Educadores e 

familiares podem contribuir para 

a construção dessa percepção 

e interação.

Por vezes, ainda nos 

deparamos com situações em que 

as escolas e famílias das crianças 

valorizam apenas a educação 

tradicional pautada apenas na 

alfabetização destinando um 

“futuro promissor”. Entretanto, 

este trabalhou buscou explorar 

mais a fundo os benefícios 

de trazer a música, por vezes 

deixada em segundo plano no 

calendário pedagógico escolar 

da educação infantil. Para 

tanto, a música precisa fazer 

parte do dia a dia da criança 

tanto dentro como fora da 

escola. Por isso, destacamos 

que o papel do educador é 

fundamental para mediar esse 

desenvolvimento também no 

ambiente escolar ao tratar a 

música como uma atividade 

prazerosa sem o rigor de 

atividades avaliativas.

A música se enquadra 

com facilidade nas atividades que 

proporcionam desenvolvimento 

motor, cognitivo e social das 

crianças. Cantar músicas, dançar 

junto com as crianças, ações 

como essa fazem com que a 

criança se desenvolva e aprenda 

por meio da ludicidade.

Os passos de dança e a 

ritmidade da música estímulos 

físicos e motores, ajudando a 

criança nesse processo. Além 

disso, cantar músicas favorecem 

o desenvolvimento da fala e 

a construção de propriedades 

intelectuais e criativas.

Permitir que a criança 

apreenda o mundo ao seu redor 

por intermédio da música faz 

com que ela sinta-se mais a 
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vontade e mais livre. A criança 

passa a ser mais sociável, 

desenvolve a sua autoestima 

e interage mais com outras 

crianças, com os educadores, 

familiares e amigos. A música 

proporciona um sentimento 

de autoexpressão, ou seja, 

também ajuda a estimular a 

criatividade.

Por meio da música 

a criança cria identificação, 

descobre suas preferências e 

também conhece novas culturas. 

Ela passa a ter acesso a um 

mundo novo. Em suma, com 

a música é possível facilitar o 

desenvolvimento infantil em 

todos os seus aspectos sem 

que esta atividade torne-se 

maçante. Lidar com música 

é uma atividade agradável e 

enriquecedora para a formação 

da criança.
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A despeito da 

obrigatoriedade da frequência 

escolar mínima estar definida 

legalmente no Brasil para os 

cursos presenciais em 75% do 

total da carga horária letiva, 

verifica-se que uma parcela 

dos estudantes apresenta 

o absenteísmo como uma 

conduta crônica, trazendo-

lhes prejuízos ao processo de 

aprendizagem e dificultando 

o trabalho docente na medida 

em que os alunos faltosos não 

acompanham a sequência 

didática programada pelos 

professores e exigem, muitas 

vezes, tamanho retrocesso na 

programação que prejudica 

os demais alunos frequentes. 

O excesso de faltas gera 

afastamentos constantes 

intercalados ao longo do 

período letivo e, na maioria 

das vezes, não se justificam 

por problemas de saúde. O 

absenteísmo escolar geralmente é 

apresentado por alunos inseridos 

em ambiente sociofamiliar 

desfavorável, caracterizado por 

famílias desestruturadas com 

responsáveis que despendem 

pouca ou nenhuma atenção à 

vida escolar das crianças e/ou 

adolescentes aumentando-lhes 

as chances de abandono escolar 

precoce e a vulnerabilidade de 

envolvimento em atividades 

ilícitas. Como forma de 

contribuição ao debate no meio 

educacional e considerando 

o tema frequência escolar 

de suma importância, este 

artigo propõe-se a analisar 

criticamente os procedimentos 

de compensação de ausências 

comumente adotados nas 

unidades escolares das redes 

públicas municipal e estadual 

de ensino básico de São 

Paulo e o cumprimento da  

frequência mínima obrigatória 

para aprovação dos alunos, 

levando em conta a legislação 

brasileira e algumas normas 

dos respectivos sistemas de 

ensino.
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INTRODUÇÃO
Historicamente, verifica-

se um hiato entre o que as 

normas educacionais nacionais 

preceituam e aquilo que podemos 

observar na prática. Nosso país 

já teve três Leis de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 

e ainda hoje verificamos que 

precisamos avançar muito 

para o cumprimento do que 

está estabelecido na legislação.

O fato é que, na maioria 

dos casos, as condições 

concretas para assegurar os 

direitos e garantias que as 

leis brasileiras definem não 

estão presentes no dia a dia 

das unidades prestadoras dos 

serviços públicos. As unidades 

educacionais do ensino básico 

não fogem a essa regra. Por outro 

lado, no tocante à educação, 

muitos cidadãos preocupam-

se apenas com seus direitos 

e, em grande parte das vezes, 

não observam seus deveres. 

Embora nossa Constituição 

Federal defina a etapa de 

escolarização básica como 

obrigatória e o dever do Estado 

e da família com a educação 

dos 4 aos 17 anos,  o problema 

do absenteísmo dos alunos ao 

longo do ano letivo tem levado 

alguns estudantes à evasão 

escolar. Muitas famílias ainda 

consideram que ao matricular 

a criança e/ou adolescente na 

escola já estão cumprindo o 

dever legal. Ocorre que nossa 

Carta Magna em seu art. 229 

também define que os pais 

têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos. Também o art. 

1634 do Código Civil aponta a 

responsabilidade dos pais em 

educar os filhos.   Portanto, 

apesar da Lei 9394/96 (LDB) e a 

Lei 8069/90 (ECA) explicitarem 

a obrigação educacional escolar 

dos responsáveis apenas com 

a matrícula, isso não os exclui 

do dever e da responsabilidade 

de acompanhamento da 

vida escolar das crianças e/

ou adolescentes ao longo do 

ano letivo.

Para a escola o controle 

da frequência escolar é um 

dever legalmente definido. 

A instituição deve comunicar 

aos responsáveis as reiteradas 

faltas dos alunos e, se não 

houver resposta e a situação 

de absenteísmo persistir, deve 

encaminhar o problema ao 

Conselho Tutelar.  Muitas vezes 

esse processo prolonga-se por 

vários dias ou semanas e o 

aluno perde diversas aulas. Ao 

retornar à frequência escolar 

já está bastante defasado, 

necessitando suporte aos 

estudos e recuperação paralela.  

A reposição de suas ausências 

deve ser de forma presencial, 

já que a frequência escolar é a 

presença do aluno nas atividades 

escolares programadas. 

Ocorre que o poder público 

não instrumentaliza as escolas 

para que adotem uma solução 

legítima e adequada ao problema, 

prevista em seus Projetos 

Políticos Pedagógicos. Isso tem 

levado muitas instituições a 

recorrerem a procedimentos 

de compensação de ausências 

questionáveis quanto à 

legalidade e ao alcance dos 

objetivos pedagógicos. 

Este artigo propõe um 

olhar mais criterioso sobre os 
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mecanismos de compensação 

de faltas de alunos numa 

abordagem crítica que estimule 

o debate sobre o tema levando 

em conta o que é legalmente 

permitido e o que é adotado 

por conveniência nas escolas 

públicas das redes estadual e 

municipal de São Paulo.

FREQUÊNCIA ESCOLAR NAS LEIS DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL - BREVE HISTÓRICO

Na primeira LDB 

brasileira – Lei 4024/61 o 

tema frequência às aulas era 

tratado em alguns artigos. A 

frequência escolar mínima 

para aprovação, contudo, não 

estava tão explicitada como 

na legislação atual. Na LDB 

de 1961 havia, em seu art. 

37 inciso VI uma definição 

quanto à obrigatoriedade de 

frequência mínima de 75% para 

que o aluno do ensino médio 

pudesse prestar exame final, 

em primeira época. Portanto, 

a legislação não excluía 

diretamente a possibilidade 

de aprovação aos estudantes 

que não cumprissem aquele 

percentual de frequência 

escolar. 

 A segunda 

LDB brasileira – Lei 5692/71 

definia em seu artigo 14 que 

a verificação do rendimento 

escolar ficava a cargo dos 

estabelecimentos de ensino 

por meio de suas normas 

regimentais que deveriam 

compreender a avaliação do 

aproveitamento e a apuração 

da assiduidade. Dessa forma, 

os estabelecimentos escolares 

deveriam considerar, para 

aprovação do aluno, não só o 

rendimento e nem tão pouco 

apenas a frequência. Quanto 

ao rendimento escolar dos 

estudantes, a lei definia a 

necessidade das unidades 

educacionais expressarem-

no por notas ou menções 

preponderando os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos 

e os resultados obtidos em 

avaliações durante o ano letivo 

sobre os resultados obtidos em 

prova final quando essa fosse 

exigida. Quanto à assiduidade 

para aprovação, as unidades 

escolares deveriam considerar 

os seguintes critérios de acordo 

com o parágrafo 3º do art. 14 

da Lei 5692/71: 

 a) o aluno de  

frequência igual ou superior a 

75% na respectiva disciplina, 

área de estudo ou atividade;

 b) o aluno de  

frequência inferior a 75% que 

tenha tido aproveitamento 

superior a 80% da escala de 

notas ou menções adotadas 

pelo estabelecimento;

 c) o aluno que 

não se encontre na hipótese 

da alínea anterior, mas com 

frequência igual ou superior, 

ao mínimo estabelecido em 

cada sistema de ensino pelo 

respectivo Conselho de Educação, 

e que demonstre melhoria de 

aproveitamento após estudos 

a título de recuperação.

 Verifica-se, portanto, 
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que, se um aluno obtivesse 

notas altas representando mais 

80% de rendimento, poderia 

ser aprovado mesmo sem ter 

cumprido a frequência mínima 

de 75% do período letivo da 

disciplina. O cômputo da carga 

horária na legislação de 1971 

não se  dava sobre o total das 

horas letivas como atualmente, 

mas sobre a carga horária de 

cada componente curricular.   

 Na Lei 9394/96, 

LDB atual, a frequência escolar 

é tratada nos artigos 12 e 24. 

No artigo 12 inciso VII a LDB 

especifica-se o dever da escola em 

“informar pai e mãe, conviventes 

ou não com seus filhos, e, se 

for o caso, os responsáveis 

legais, sobre a frequência e 

rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução da 

proposta pedagógica da escola”. 

No inciso VIII do mesmo artigo 

define-se a ação da escola nos 

casos de reiteradas faltas dos 

alunos: “notificar ao Conselho 

Tutelar do Município, ao juiz 

competente da Comarca e ao 

respectivo representante do 

Ministério Público a relação 

dos alunos que apresentem 

quantidade de faltas acima 

de cinquenta por cento do 

percentual permitido em lei”. O 

dever da escola sobre o controle 

da frequência dos alunos e 

a definição do percentual 

mínimo para aprovação do 

estudante está previsto no 

inciso VI do art. 24 da LDB: “o 

controle da frequência fica a 

cargo da escola, conforme o 

disposto no seu regimento 

e nas normas do respectivo 

sistema de ensino, exigida a 

frequência mínima de setenta 

e cinco por cento do total de 

horas letivas para aprovação”.

 Comparando-se o 

tratamento dado à frequência 

escolar nas três leis educacionais, 

verifica-se que o legislador teve 

a preocupação em definir na 

atual LDB a frequência escolar 

mínima obrigatória em 75%, 

independente do rendimento 

escolar. Isso não significa que 

um aluno possa ser aprovado 

apenas pela sua frequência à 

escola, mas significa que um 

aluno não poderá ser aprovado 

sem cumprir a carga horária 

mínima prevista na legislação, 

mesmo que tenha obtido notas 

elevadas nas avaliações. Além 

disso, é sobre o total das horas 

letivas que devemos aplicar o 

percentual definido em lei.

PROCEDIMENTOS ESCOLARES DE 
COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS

É rotineiro encontrar 

nas escolas públicas orientações 

aos docentes para realizarem a 

compensação de ausências para 

todos os alunos, independente 

do motivo das faltas. Essas 

orientações são passadas pelas 

equipes administrativas e/ou 

coordenadores pedagógicos 

em unidades educacionais, 

mas dificilmente há uma 

documentação oficial que 

registre essa recomendação 

como procedimento padrão nas 

escolas. Existe uma orientação 
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oficial para compensação 

de ausências nas escolas 

vinculadas ao sistema estadual 

de ensino sempre que o 

estudante ultrapassar 20% 

do período letivo. O Parecer 

CEE 67/98 define que, nas 

normas regimentais básicas 

das escolas estaduais, estejam 

previstos os procedimentos a 

serem adotados pelas unidades 

educacionais no que se refere 

à compensação de ausências 

conforme pode ser verificado 

em seu Capítulo III - Da e 

Compensação de Ausências. 

Essa norma assim define o 

procedimento: 

Artigo 77- A escola 

fará o controle sistemático 

de frequência dos alunos 

às atividades escolares e, 

bimestralmente, adotará as 

medidas necessárias para que 

os alunos possam compensar 

ausências que ultrapassem 

o limite de 20% do total das 

aulas dadas ao longo de cada 

mês letivo.

§ 1º- As atividades de 

compensação de ausências 

serão programadas, orientadas 

e registradas pelo professor 

da classe ou das disciplinas, 

com a finalidade de sanar as 

dificuldades de aprendizagem 

provocadas por frequência 

irregular às aulas.

§ 2º- A compensação de 

ausências não exime a escola 

de adotar as medidas previstas 

no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e nem a família 

e o próprio aluno de justificar 

suas faltas.

Artigo 78 - O controle 

de frequência será efetuado 

sobre o total de horas letivas, 

exigida a frequência mínima 

de 75% para promoção.

Parágrafo único- Poderá 

ser reclassificado o aluno que, 

no período letivo anterior, não 

atingiu a frequência mínima 

exigida.

Artigo 79 - Os critérios 

e procedimentos para o 

controle da frequência e para 

a compensação de ausências 

serão disciplinados no regimento 

da escola.

A norma supracitada 

prevê o oferecimento de 

atividades de compensação 

de ausências sem explicitar 

que devam ser presenciais e 

que deva haver justificativa 

médica para o excesso de 

faltas do aluno. Embora seja 

evidente que a frequência do 

aluno só possa ser reconstituída 

por atividades presenciais 

nos casos em que não há 

afastamento por motivos de 

doença, sabe-se que há uma 

cultura disseminada nas escolas 

quanto ao oferecimento de 

atividades não presenciais como 

compensação de ausências 

para qualquer aluno faltoso, 

independente do motivo 

das faltas.   Na verdade, 

isso estimula o absenteísmo 

escolar na medida em que as 

faltas são compensadas com 

trabalhos e o aluno faltoso 

pode continuar se ausentando 

até novamente ultrapassar o 

limite e, sucessivamente, vai 

“compensando” as aulas sem 

frequentar regularmente a 

escola até o final do período 

letivo. Isso de modo algum 

contribui para a seriedade 

do trabalho pedagógico. O 

procedimento de compensação 

de ausência com atividades 

não presenciais deve estar 

amparado pela legislação 
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que define o RED - Regime 

de Exercícios Domiciliares. É 

a única possibilidade prevista 

em lei para compensação da 

não frequência às aulas com 

trabalhos e é aplicável apenas 

aos alunos que enfrentam 

sérios problemas de saúde e 

que, por isso, não conseguem 

frequentar regularmente a 

escola. São exclusivamente os 

casos definidos pelos Decretos 

Federais 1044/69 e 6202/75 que 

necessitam de atendimento 

excepcional. 

 Interessante notar que 

o mesmo Conselho Estadual de 

Educação que emitiu parecer 

favorável ao procedimento de 

compensação de ausências, 

recomendou no mesmo 

ano a cautela na adoção 

desse procedimento ao ser 

consultado para autorização 

de funcionamento de unidade 

educacional privada. No 

processo 791/97 referente 

à consulta sobre dúvidas de 

comissão de supervisores 

responsáveis pela análise de 

expediente para autorização de 

escola particular, o CEE emitiu 

o Parecer nº 104/98 direcionado 

à Delegacia de Ensino de Piraju 

onde, entre outras dúvidas, 

constava o questionamento 

sobre a licitude de a escola 

prever em seu regimento a 

possibilidade do procedimento 

de compensação de ausência 

aos alunos com frequência 

entre 60% e 74,9% da carga 

horária letiva. Na ocasião, o CEE 

destacou que a possibilidade 

de compensação de ausências 

não aparece na Lei 9394/96 e 

nem mesmo na LDB anterior. 

Além disso, apontou que a 

possibilidade do oferecimento 

de atividades como forma 

de compensação de faltas às 

aulas está amparada apenas 

aos alunos com problemas de 

saúde conforme Decreto-Lei 

1044/69: 

Art. 1º - São considerados 

merecedores de tratamento 

excepcional os alunos de 

qualquer nível de ensino, 

portadores de afecções 

congênitas ou adquiridas, 

infecções, traumatismo ou 

outras condições mórbidas, 

determinando distúrbios 

agudos ou agudizados.

Naquele documento 

(Parecer nº 104/98) o CEE ainda 

recomenda: 

Todavia, este mecanismo 

é presente nas práticas de 

muitas escolas, cabe uma 

reflexão a respeito. Entende-se 

que a ordem legal busca inibir 

o expressivo número de faltas 

diárias à escola, obrigando a 

comunidade escolar - direção, 

professores, pais, alunos, 

técnicos etc. - a pesquisar os 

motivos das mesmas e atuar 

sobre eles, evitando soluções 

remediativas usadas de modo 

por vezes abusivo. A presença 

às atividades escolares, 

mais do que nunca, deve 

ser estimulada, em especial 

quando se trata do regime de 

progressão continuada. Esta 

tem como requisito básico um 

permanente acompanhamento 

da aprendizagem dos alunos 

pelo professor e recuperações 

imediatas de possíveis defasagens. 

Ausências injustificadas 

à escola, ou seja, aquelas não 

amparadas pelo Decreto-lei 

1044/69 ou por outras legislações, 

devem ser tratadas de modo 

preventivo, alertando-se os 

alunos para a não aprovação 
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daqueles que obtiverem um 

percentual inferior a 75% de 

presença às aulas, mesmo 

se o rendimento escolar dos 

mesmos for satisfatório, embora 

a escola possa submeter seus 

alunos, mesmo os que não têm 

frequência, a procedimentos 

de reclassificação com base na 

competência (Lei 9394/96, art. 

23, parágrafo 1º). Estes pontos 

devem ser cuidadosamente 

avaliados pela unidade escolar 

antes de ela propor ou não o 

mecanismo de compensação 

de ausências em seu regimento 

e a forma como esta se faria.

Na rede municipal da 

capital paulista o procedimento 

de compensação de ausências 

também está previsto em 

normas municipais que 

consideram-no um direito do 

estudante, portanto, estendido 

a todos os alunos. Contudo, 

numa leitura mais apurada 

dessas normas no que se 

refere ao tema, verifica-se que 

a compensação de ausências 

será realizada pela frequência 

do aluno nas atividades 

propostas para esse fim. Isto 

pode ser verificado no inciso 

V do art. 58 na Portaria SME 

5941/13. Esta norma municipal 

complementa o Decreto nº 

54.454/13 que dispõe sobre 

diretrizes para elaboração 

das normas regimentais das 

escolas da rede municipal de 

ensino. É garantido o direito 

de frequência às aulas de 

compensação de ausências 

aos educandos no decorrer 

do ano letivo. Essa questão é 

tratada na norma municipal 

assim como os procedimentos 

para apuração da assiduidade 

do aluno. A partir da leitura 

dos enunciados dos artigos da 

Portaria SME 5941/13, propõe-

se em seguida uma reflexão 

sobre alguns aspectos à luz da 

legislação educacional nacional:

Art. 90 - A apuração 

da assiduidade, em cada ano/

bimestre/semestre letivo far-

se-á:

I – Na Educação Infantil, 

Infantil I e II, pelo cálculo da 

porcentagem em relação ao 

número de dias de efetivo 

trabalho educacional, exigida 

a frequência mínima de 60% 

(sessenta por cento) do total 

de horas;

II - No Ensino Fundamental 

regular - Ciclo de Alfabetização, 4º 

e 5º anos do Ciclo Interdisciplinar 

e nas Etapas de Alfabetização 

e Básica da EJA, pelo cálculo da 

porcentagem em relação ao 

número de dias letivos, exigida 

a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) 

do total de dias previstos no 

período letivo;

III - No Ensino 

Fundamental regular - 6º ano do 

Ciclo Interdisciplinar e demais 

anos do Ciclo Autoral, nas 

Etapas Complementar e Final 

da EJA e nas séries do Ensino 

Médio, exigida a frequência 

mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) do total das 

aulas previstas no período 

letivo e de 50% (cinquenta por 

cento) das aulas previstas em 

cada componente curricular/

disciplina;

IV- Na EJA Modular 

a frequência exigida para a 

promoção deverá ser de 100% 

(cem por cento) em cada módulo, 

por componente curricular.

§ 1º - No caso do 

educando se matricular em 

outra época que não a do início 
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do período letivo, a apuração da 

frequência deverá incidir sobre 

o período que se inicia a partir 

de sua matrícula até o final do 

período letivo, calculando-se os 

percentuais sobre as atividades 

desse período.

§ 2º - No caso de 

matrícula por transferência, 

a frequência será apurada 

considerando-se o somatório 

da unidade de origem e o da 

escola recipiendária.

Na Lei 9394/96 está 

definido que o cômputo da 

carga horária cumprida pelo 

aluno deve ser realizado sobre 

o total das horas letivas e não 

em relação à carga horária de 

cada componente curricular 

como na norma municipal. Tão 

pouco a legislação nacional 

determina que a carga horária 

possa ser computada apenas 

a partir do ingresso do aluno 

na unidade escolar. Não existe 

período letivo individualizado a 

ser calculado em função da data 

da matrícula de cada aluno e 

sim uma carga horária definida 

em lei para todos que estejam 

no mesmo nível e modalidade 

de ensino. O parecer CNE/CEB 

21/2007 já dirimiu quaisquer 

dúvidas em relação a essa 

questão.   A Secretaria de 

Educação do Município de 

Costa Rica no Mato Grosso do 

Sul postulou consulta referente 

à possibilidade de aprovação 

de aluno que não cumpriu 

o mínimo de carga horária 

letiva por ter ingressado após 

ter decorrido mais 25% do 

período letivo. Em resposta o 

CNE destaca trecho do Parecer 

CNE/CBE nº5/97:

O controle da frequência 

contabiliza a presença do 

aluno nas atividades escolares 

programadas, das quais está 

obrigado a participar de pelo 

menos 75% do total da carga 

horária prevista. Deste modo, 

a insuficiência relevada na 

aprendizagem pode ser objeto 

de correção, pelos processos de 

recuperação a serem previstos 

no regimento escolar. As faltas, 

não. A lei fixa a exigência de 

um mínimo de 75% (setenta e 

cinco por cento) de frequência, 

considerando o “total de horas 

letivas para aprovação”. O aluno 

tem o direito de faltar até o 

limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do referido total. Se 

ultrapassar este limite estará 

reprovado no período letivo 

correspondente. A frequência 

de que trata a lei passa a ser 

apurada, agora, sobre o total 

da carga horária do período 

letivo. Não mais sobre a carga 

específica de cada componente 

curricular, como dispunha a 

lei anterior. (grifo da relatora). 

(Parecer CNE/CBE nº5/97)

O Parecer acima mencionado 

explicita a impossibilidade do 

mecanismo de compensação 

de faltas. Apesar disso, o 

Parecer CEE 67/98 e a Portaria 

SME 5941/13 determinam que 

o procedimento deve estar 

previsto nas normas regimentais 

das escolas públicas dos 

respectivos sistemas de ensino. 

É como se o procedimento de 

compensação de ausências 

estivesse previsto na legislação 

brasileira para todo e qualquer 

aluno que apresentasse excesso 

de faltas. Como verifica-se na 

norma municipal (Portaria SME 

5941/13):

Art. 93 – Caberá a 
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Unidade Educacional oferecer, 

bimestralmente, atividades de 

compensação de ausências para 

os educandos que ultrapassaram 

o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do total das aulas 

dadas, conforme critérios 

estabelecidos no Regimento, 

com a finalidade de sanar as 

dificuldades de aprendizagem 

provocadas por frequência 

irregular às aulas.

§ 1º – A partir do 6º ano 

do Ensino Fundamental regular, 

das Etapas Complementar 

e Final da EJA e do Ensino 

Médio será considerado, para 

compensação de ausências, 

o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do total de aulas 

por componente curricular.

Art. 94 – Caberá aos 

Professores sob a coordenação 

da Equipe Gestora da Unidade 

Educacional, elencar critérios 

para a seleção de atividades 

que promovam a compensação 

da ausência, por meio do 

aprendizado dos conteúdos 

desenvolvidos no período de 

ausência do educando, bem 

como, organizar cronograma 

para o seu cumprimento/

disciplina.

Parágrafo Único - As 

atividades de compensação 

de ausências serão orientadas, 

registradas e avaliadas pelo 

Professor da classe/componente 

curricular.

Art. 95 - No final do 

bimestre letivo, a frequência às 

atividades de compensação de 

ausências será descontada do 

número de faltas registradas para 

apuração final da assiduidade.

Parágrafo Único- Se o 

educando vier a se transferir 

no decorrer do ano letivo, 

o desconto referido neste 

artigo será efetuado no ato 

da transferência.

Embora possa ser 

questionável do ponto de vista 

legal, é interessante notar 

que na Portaria SME 5941/13 

houve o cuidado em deixar 

explícito que o mecanismo de 

compensação de faltas não 

será baseado em atividades 

não presenciais. A norma na 

verdade prevê o direito dos 

alunos às “aulas de compensação 

de ausências” e é a frequência 

a essas aulas que deverá ser 

“descontada do número de faltas 

registradas para apuração final 

da assiduidade”. Entretanto, não 

há aparelhamento das unidades 

educacionais com espaço físico 

e recursos humanos para que, 

efetivamente, o Projeto Político 

Pedagógico de cada escola possa 

cumprir essa norma municipal. 

Isso traz como consequência 

uma distorcida interpretação 

da norma educacional: um 

relaxamento no processo de 

compensação de faltas de modo 

que a todos os alunos faltosos 

são oferecidas as atividades 

não presenciais para repor 

ausências. A Portaria SME no 

6837/14 ao definir as normas 

gerais do regime escolar dos 

educandos na rede municipal 

de ensino determina o seguinte 

quanto à frequência escolar 

obrigatória: 

Art. 20 – Compete a 

cada Unidade Educacional 

o controle de frequência, 

conforme disposto no seu 

Regimento Educacional, exigida 

a frequência mínima, em cada 

ano/etapa/série do Ensino 

Fundamental ou do Ensino 

Médio, de 75%(setenta e cinco 

por cento) do total das aulas 



731OUTUBRO | 2017

previstas e de 50% (cinquenta 

por cento) das aulas previstas 

em cada componente curricular/

disciplina. 

§ 1º - No caso de 

matrícula inicial do educando 

em outra época que não a 

do início do período letivo, o 

cômputo da frequência deverá 

ocorrer a partir de sua matrícula 

até o final do período letivo, 

calculando-se os percentuais 

sobre as atividades desse 

período. 

§ 2º - No caso de 

matrícula por transferência, 

a frequência será computada 

considerando-se o somatório 

da unidade de origem e o da 

unidade educacional de destino 

do educando, e se for o caso, 

submetido à compensação de 

ausências. 

§ 3º - Na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos 

organizado na forma Modular 

a frequência será computada 

segundo normatizações próprias. 

Art. 21 - No caso das 

Unidades de Educação Infantil, 

nos agrupamentos do Infantil 

I e II deverá ser exigida a 

mínima de 60%(sessenta por 

cento) do total de horas, não 

devendo implicar a retenção 

para a criança com baixa . 

Parágrafo Único - Caberá 

às Unidades de Educação 

Infantil conscientizar os pais/

responsáveis da importância da 

frequência no desenvolvimento 

dos educandos, de modo a 

assegurar a efetivação Projeto 

Político-Pedagógico da Unidade, 

bem como alcançar a  mínima 

exigida no caput deste artigo. 

Art. 22 - Cada Unidade 

Educacional de Ensino 

Fundamental e Médio deverá 

explicitar em seu Regimento 

Educacional os mecanismos 

de compensação de ausências 

para os educandos que, 

justificadamente, ultrapassarem 

os limites previstos de faltas. 

Observa-se que o art. 22 

da Portaria acima mencionada 

determina que as normas 

regimentais das escolas devam 

prever os “mecanismos” de 

compensação de ausência para 

alunos que, “justificadamente, 

ultrapassarem os limites 

previstos de faltas”. Não há 

como interpretar como tais 

“mecanismos” as atividades 

não presenciais, haja vista 

que será a frequência “às 

atividades de compensação 

de ausências” que deverá ser 

“descontada do número de 

faltas registradas para apuração 

final da assiduidade” (Art. 95 

da Portaria SME nº 5941/13).

Por conveniência ou pela 

interpretação pouco apurada 

das leis nacionais e das normas 

infralegais, passou-se a estender 

o oferecimento de atividades não 

presenciais como mecanismos 

de compensação de ausências 

mesmo sem amparo legal. Da 

leitura da Portaria SME 6837/14 

depreende-se que há necessidade 

de justificativa para o excesso 

de faltas dos alunos e que o 

oferecimento de atividades não 

presenciais como mecanismo 

de compensação de ausências 

não deve ser estendido a todo 

o corpo discente:

Art. 26 - Nos termos do 

Decreto - Lei nº 1.044, de 1969, 

serão passíveis de tratamento 

excepcional os educandos 

portadores de afecções 

congênitas ou adquiridas, 

infecções, traumatismo ou 

outras caracterizadas por: 
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I - incapacidade física 

relativa incompatível com 

a frequência aos trabalhos 

escolares, desde que se 

verifique a conservação das 

condições intelectuais e 

emocionais necessárias para o 

prosseguimento da atividade 

educacional; 

II - ocorrência isolada 

ou esporádica; 

III - duração que não 

ultrapasse o máximo ainda 

admissível, em cada caso, para 

continuidade do processo 

pedagógico. 

§ 1º - O regime de 

exceção de que trata o “caput” 

deste artigo, dependerá de 

laudo médico emitido por 

órgão público que estabelecerá, 

inclusive, a duração do tratamento 

excepcional. 

§ 2º - Caberá ao Diretor 

de Escola solicitar ao Supervisor 

Escolar, a autorização do regime 

de exceção. 

Art. 27 - Serão atribuídos 

aos educandos referidos 

no artigo anterior, como 

compensação da ausência às 

aulas, exercícios domiciliares 

com acompanhamento da 

escola, sempre que compatíveis 

com seu estado de saúde e 

as possibilidades da Unidade 

Educacional. 

Art. 28 - Estender-

se-á o regime de exercícios 

domiciliares à aluna grávida, 

a partir do 8º(oitavo) mês de 

gestação e durante três meses. 

§ 1º - O início e o fim do 

período em que é permitido o 

afastamento serão determinados 

por atestado médico a ser 

apresentado previamente à 

direção da Unidade Educacional. 

§ 2º - O período de repouso 

poderá, excepcionalmente 

mediante comprovação por 

atestado médico, ser ampliado 

antes ou após o parto. 

 Portanto, a Portaria SME 

no 6837/14 não recomenda o 

regime de exercícios domiciliares 

a todos os alunos e sim àqueles 

que, justificadamente, estejam 

impedidos de frequentar as 

aulas. Para os estudantes em 

geral essa norma municipal 

define como será o registro 

das frequências e o dever da 

escola comunicar pais e /ou 

responsáveis da necessidade 

do aluno frequentar aulas de 

compensação das ausências, já 

definidas na Portaria 5941/13. 

Além disso, a norma define 

as ações que a escola deve 

adotar no caso de alunos que 

apresentam excesso de faltas 

injustificadas:

Art. 23 - Compete a cada 

Unidade Educacional o registro 

diário da frequência, dela 

cientificando, periodicamente, os 

pais ou responsáveis e, quando 

necessário, das compensações 

de ausências. 

Parágrafo único- 

O registro das ausências 

compensadas no Sistema de 

Gestão Pedagógica – SGP – 

deverá ser feito, bimestralmente, 

pelo professor responsável. 

Art. 24 - Os Diretores de 

Escola comunicarão ao Conselho 

Tutelar os casos de reiteradas 

faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados todos os 

meios de os educandos e pais 

ou responsáveis observarem 

tanto a frequência obrigatória 

como a compensação de 

ausências. 

Parágrafo Único - Após a 

notificação ao Conselho Tutelar, 

permanecendo irregular a 
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situação do aluno, a Unidade 

Educacional poderá, decorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias, 

disponibilizar a vaga. 

A compensação de faltas 

escolares sem justificativas e 

com atividades não presenciais 

atentam contra o que define 

o inciso VI do art. 24 da Lei 

9394/96 e a diversos Pareceres do 

Conselho Nacional de Educação 

sobre o tema frequência escolar 

tais como: Pareceres CNE/CEB 

5/97, 21/2007, 15/99, 31/2002, 

224/2006.

As normas educacionais 

municipais e estaduais como 

a Portaria SME no 6837/14 e a 

Deliberação CEE no 59/2006, 

na verdade, restringem a 

aplicação do RED - Regime 

de Exercícios Domiciliares. 

As unidades educacionais 

precisam adotar cuidados com 

a documentação que ampara 

o atendimento excepcional e 

destiná-lo apenas aos casos 

em que o aluno necessite de 

afastamentos por motivos de 

doença ou alguma deficiência 

limitante que o impeça de 

frequentar regularmente a 

escola. 

A administração pública 

está restrita pelo princípio da 

legalidade a atuar, não só em 

compatibilidade com as leis, 

mas em total conformidade 

com as mesmas. Em hipótese 

alguma, pode agir com a 

liberdade dada ao cidadão 

que pode fazer o que a lei não 

lhe proíbe. A administração 

pública, ao contrário, só pode 

agir se a lei a autoriza. Assim, 

nenhum Decreto, Resolução, 

Portaria ou qualquer medida 

regulamentar definida pelo 

poder executivo ou mesmo 

o Regimento Escolar podem 

ir de encontro ao que está 

previsto em lei como bem 

expôs o Ministro do STF Celso 

de Mello:

(...) a lei tem que 

caracterizar o direito ou a 

obrigação, limitação, restrição 

que nela se contemplem, 

tanto como o enun¬ciado dos 

pressupostos para sua irrupção 

e os elementos de identificação 

dos desti¬natários da regra, 

de sorte que, ao menos, a 

compostura básica, os critérios 

para seu reconhecimento 

estejam de antemão fornecidos. 

Assim, o espaço regulamentar 

conter-se-á dentro destas 

balizas professa¬damente 

enunciadas na lei. (BANDEIRA 

DE MELLO, 2016)

Vale lembrar que aquilo 

que está definido por lei só 

pode ser alterado por outra lei 

ou pela Constituição Federal. O 

inciso VI do art. 32 da Resolução 

CNE/CEB nº7/2010 não legaliza 

a frequência inferior a 75%, 

como alguns supervisores e 

gestores podem argumentar 

ao orientarem docentes na 

adoção de “mecanismos” de 

compensação de ausências. 

Essa e outras normas infralegais 

subordinam-se aos ditames da 

Lei 9394/96 que, em seu art. 24 

inciso VI, é explícita em definir 

o mínimo de frequência para 

aprovação. O que aquela norma 

disciplina é a necessidade de 

reposição dos conteúdos aos que, 

justificadamente, não podem 

frequentar o mínimo visando 

o não prejuízo à aprendizagem 

dos estudantes. 

O que vem ocorrendo 

nas escolas é o uso abusivo 

do direito de faltar às aulas. 

Portanto, as orientações 
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dos dirigentes educacionais 

devem atentar para os critérios 

seletivos que a legislação 

determina para a compensação 

de ausências com atividades 

não presenciais.  Em 2014, por 

exemplo, a Delegacia de Ensino 

de Taubaté divulgou a Circular 

SEE 97/2014 na qual orientou 

todas as escolas a oferecer 

trabalhos de compensação 

argumentando que “ao lume 

da legislação vigente, todos 

os alunos têm o direito à 

compensação de ausências, 

independente da natureza das 

faltas”. O documento, entretanto, 

não explicita a qual legislação 

se refere.  As normas citadas 

no texto não preveem o direito 

do estudante a compensar 

ausências com trabalhos 

quando, injustificadamente, 

não cumpre a carga horária 

letiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A determinação legal 

que condiciona a aprovação 

apenas dos estudantes que 

cumpriram a carga horária 

escolar mínima passa a 

fazer sentido uma vez que a 

Constituição Federal determina a 

obrigatoriedade do Estado e da 

família com a educação básica 

das crianças e adolescentes. 

Para garantir efetivamente 

os direitos à educação e à 

cultura previstos em nossa 

Carta Magna é necessário que 

não apenas o Estado ofereça 

vagas em escolas e que os 

profissionais do magistério 

registrem, acompanhem e 

comuniquem as faltas às famílias 

e aos órgãos competentes. 

É preciso que as famílias e 

os responsáveis também 

acompanhem a vida escolar 

das crianças e adolescentes 

e verifiquem diariamente 

se estiveram efetivamente 

presentes e envolvidos nas 

atividades escolares. Por 

outro lado, os gestores e 

supervisores educacionais 

precisam eliminar das escolas 

procedimentos que desqualificam 

a frequência regular às aulas e 

que, indiretamente, incentivam 

alunos faltosos a continuar 

faltando e compensando 

ausências sucessivamente. Do 

modo como os mecanismos 

de compensação de ausências 

vêm sendo implementados, 

as famílias passam a ignorar 

a importância da frequência 

regular às aulas na medida em 

que os docentes são orientados 

a oferecer atividades não 

presenciais para repor aulas 

mesmo para alunos sem 

justificadas médicas para o 

excesso de faltas escolares. 
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O presente trabalho 

tem como objetivo analisar 

a gestão democrática e o 

processo de comunicação 

entre todos os segmentos da 

escola, buscando enfatizar o 

quanto é importante o ato de se 

comunicar para objetivar uma 

real e significativa participação. 

Desta forma pretende-se analisar 

a comunicação estabelecida 

pela equipe gestora para lidar 

com todas as diversidades 

existentes no âmbito escolar, 

compreendendo as diferentes 

linguagens existentes nessa 

comunidade. A pesquisa nos 

direciona para o papel da equipe 

gestora frente aos desafios 

que permeiam as relações 

pessoais e interpessoais, tendo 

como foco uma comunicação 

estabelecida numa perspectiva 

de gestão democrática.

 Pretende-se analisar 

também os canais de 

comunicação estabelecidos 

na gestão democrática.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PROCESSO DE 
COMUNICAÇÃO
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INTRODUÇÃO
A escola atual vive em 

uma intensa comunicação, ora 

estabelecida pelo código oral, 

ora estabelecida pelo código 

escrito, o que de fato importa é 

que essa comunicação garanta 

a participação de todos.

O processo de 

comunicação numa perspectiva 

de gestão democrática, requer 

que muitos elementos desse 

processo sejam enfatizados 

nos momentos onde ocorre 

a interação entre um grupo, 

dessa forma é que essa pesquisa 

busca descrever como se dá no 

âmbito escolar a comunicação.  

Muitos são os desafios que 

a equipe gestora tem que 

enfrentar para consolidar a 

participação e a comunicação 

entre os atores que compõem 

a unidade. 

           Discutir o processo 

de comunicação numa perspectiva 

de gestão democrática, é fazer 

uma reflexão a respeito da 

própria prática de uma equipe 

gestora, pois por mais que  seja 

algo complexo exercer esse 

processo, é ele que enriquece 

a melhoria das relações entre 

escola x comunidade.

          Sendo assim, 

a base desse estudo é 

compreender o processo de 

comunicação existente na escola, 

principalmente a que envolve 

escola e comunidade, e o que 

vem sendo feito para que haja 

não só uma comunicação, mas 

uma  significativa participação 

por parte das famílias.

Todo ser humano é capaz 

de se comunicar, portanto não 

importa a formação acadêmica, 

mas sim a bagagem composta 

pela vivência cultural, social, 

que são  capazes de produzir 

também conhecimento. Desta 

forma, o processo comunicativo 

entre escola e comunidade, 

deve ser sempre proposto, pois 

uma gestão que se considera 

democrática, promove a  

comunicação para participação 

com respeito a diversidade.

A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA 
ESCOLA

Durante muito tempo, a 

participação dos pais na escola 

se dava apenas em reuniões 

para que estes recebessem os 

boletins e fossem informados 

a respeito de atividades e da 

vida escolar dos filhos.

No entanto, ao longo 

dos anos, a participação na 

escola passou a ser vista de 

outro modo. Pais e alunos 

começaram a opinar e a decidir 

questões relacionadas ao 

sucesso escolar e às atividades 

educativas da escola.

Neste capítulo, pretende-

se tecer considerações sobre a 

gestão democrática no contexto 

escolar e a autonomia da 

escola a partir da participação 

coletiva.

  Há muito se fala em 

gestão democrática na escola. 

Entretanto para entendê-la, 
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por muito tempo, essa ideia 

ficou apenas no papel, pois 

antes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

(LDB n° 9394/96), as escolas 

possuíam um regimento comum, 

ou seja, a visão que se tinha 

era de que todas as escolas 

eram iguais e os conteúdos 

ministrados deveriam ser os 

mesmos. Para se entender 

como se deram os princípios 

democráticos, faz-se necessário 

apresentar aqui como esta 

luta pela gestão democrática 

se deu na educação brasileira. 

A luta por uma educação 

como base de um projeto nacional 

democrático foi lançada nos 

anos 1920 por Anísio Teixeira, 

Fernando de Azevedo, Lourenço 

Filho, Almeida Júnior, Roquete 

Pinto, Pascoal Leme e outros 

educadores da época, que deram 

ânimo para o movimento dos 

Pioneiros da Educação Nova. O 

manifesto de 1932, fez com que 

a sociedade participasse dessa 

luta, garantindo a presença de 

alguns desses educadores na 

Constituinte de 1934.

A Constituição de 1934 

organizou a educação, concebida 

como um projeto nacional 

de cidadania, em sistemas 

de ensino, administrada por 

conselhos representativos da 

voz plural dos educadores. 

 A Constituição de 

1988 estendeu aos municípios 

o direito de organizarem, 

também, seus sistemas de 

ensino, com autonomia e em 

regime de colaboração entre si, 

com os estados e com a União 

(art. 211). Esses dispositivos 

constitucionais traduzem uma 

visão de educação emancipadora, 

com base no exercício efetivo 

da cidadania. 

A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

(LDB nº 9.394/96) remeteu 

aos sistemas de ensino a 

definição das “normas de 

gestão democrática do ensino 

público na educação básica”, 

estabelecendo como diretriz 

nacional a “participação das 

comunidades escolar e local 

em conselhos escolares ou 

equivalentes” (art. 14). 

O termo autonomia que 

a Constituição apresenta não 

significa “poder fazer qualquer 

coisa ou não fazer”, mas sim 

poder estabelecer mecanismos 

para decisão coletiva de ações 

que possam melhorar a 

participação e atuação da escola 

e da comunidade por meio de 

Conselhos Escolares, grêmios, 

Associação de Pais e Mestres, 

entre outras possibilidades de 

formação de grupos gestores.

Barroso (2003 apud 

Ferreira, p. 16), postula:

 O conceito de autonomia 

está etimologicamente ligado 

à ideia de autogoverno, isto é, 

à faculdade que os indivíduos 

(ou organizações) têm de se 

regerem por regras próprias. 

Contudo, se autonomia pressupõe 

a liberdade (e capacidade) de 

decidir, ela não se confunde 

com a “independência”. A 

autonomia é um conceito 

relacional (somos sempre 

autônomos de alguém ou de 

alguma coisa) pelo que a sua 

ação se exerce sempre num 

contexto de interdependências 

e num sistema de relações.

Dessa forma, a gestão 

democrática está caminhando 

com a autonomia no espaço 

escolar, se houver participação 
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de todos nas decisões e ações 

no contexto em que estão 

inseridos.

 De acordo com os 

Indicadores de Qualidade 

na Educação (2004, p. 31), as 

principais características da 

gestão escolar democrática 

são o compartilhamento e 

as decisões e informações, a 

preocupação com a qualidade 

da educação, a relação custo-

benefício e a transparência.

Rezam ainda os Indicadores 

que compartilhar decisões 

significa, entre outras coisas, 

permitir e possibilitar a pais, 

alunos, professores, funcionários 

e outras pessoas da comunidade 

na administração escolar que 

opinem e participem. Quando 

as decisões são tomadas pelos 

principais interessados na 

qualidade da escola, a chance 

de que seu projeto educativo 

dê certo é bem maior.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA
Quando se fala em 

gestão democrática na escola, 

há, no senso comum, uma visão 

de que se pode fazer tudo de 

qualquer forma, mas a gestão 

democrática vai além do fazer 

tudo, como aponta Luckesi 

(2012) ao argumentar que:

Participar da gestão 

democrática da escola significa 

usar o espaço escolar como um 

recurso de educação para todos: 

comunidade, pais, professores 

e estudantes, na perspectiva 

do “aprender a viver juntos”, 

de tal forma que os espaços 

públicos e particulares possam 

ser respeitados, de “modo 

ativo”, ou seja, no sentido de 

agir a favor de um modo mais 

satisfatório de vida para todos. 

O “respeito passivo” se expressa 

quando dizemos “Respeito os 

outros, contanto que eles fiquem 

lá e eu cá”; “Que não venham 

para o meu lado. Eles lá e eu 

cá. E, assim, está tudo bem”. 

De modo diverso, o “respeito 

ativo”, que é o verdadeiro 

respeito, se expressa pela frase 

“Trabalho com você para que 

isso seja melhor”; “Atuo com 

você para que essa situação 

efetivamente se modifique”.  

Participar da gestão 

democrática da escola 

significa que todos se sentem 

e efetivamente são partícipes 

do sucesso ou do fracasso 

da escola em todos os seus 

aspectos: físico, educativo, 

cultural e político. 

O que mais caracteriza 

a escola é ela ser um espaço 

educativo, o que implica do 

seu ponto de vista, que é mais 

importante que seus membros 

aprendam a viver e responsabilizar-

se democraticamente do que 

exerçam uma administração 

democrática. Em última 

instância, exercitar a gestão 

democrática na escola é uma 

forma de ensinar e aprender 

(2007/p.12,13,14,15).

  A partir dos 

postulados de Luckesi, observa-

se que somente por meio da 

participação de todos (pais, 

professores, funcionários e 

alunos) é que se pode fazer 

a diferença no espaço escolar 

para que se tenha cada vez 

mais uma escola com “cara de 
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escola democrática”, na qual 

haja um caminhar comum em 

termos pedagógicos e garantia 

de sucesso escolar.

O autor também afirma:

 

Uma escola é o que 

são seus gestores, os seus 

educadores, os pais dos 

estudantes, os estudantes, e a 

comunidade. A “cara da escola” 

decorre da ação conjunta de 

todos esses elementos. E isso 

tudo ultrapassa eleições para 

os gestores e as Comissões 

decisórias que possam ser 

estabelecidas na escola. Essas 

atividades são importantes, 

mas irrisórias diante do que 

se pode fazer educativamente 

para a cidadania (experiência 

de cuidar de si, do outro e do 

meio, ao mesmo tempo). 

Gerir democrática e 

participativamente a escola 

significa usar de todas as 

oportunidades que ela oferece 

tanto para realizar práticas 

quanto para aprender condutas 

com elas. Mais importante do 

que os resultados práticos 

imediatos da gestão democrática 

é a aprendizagem para a vida 

pessoal e social. Afinal, a escola 

não é uma oficina produtiva, mas 

sim um lugar de aprendizagem 

e desenvolvimento. O mais 

importante na vida escolar não 

é o ganhar ou o perder, como 

ocorre na política partidária ou 

na vida cotidiana da sociedade; 

porém, sim, o aprender a ser 

e o aprender a viver juntos, 

para o bem estar de si mesmo 

e do outro, com qualidade 

(2007/p.12,13,14,15). 

 Conforme apontado 

acima, a gestão democrática da 

escola necessita constantemente 

da participação de todos, pois 

só dessa forma é que se pode 

ter autonomia neste contexto 

e aprender a partir dela. As 

conquistas são o resultado da 

participação de todos.

A AUTONOMIA NA ESCOLA 
Inicia-se este tópico 

diferenciando primeiramente 

autonomia de autoridade. 

Enquanto a autonomia 

permite decidir sobre fazer 

ou não determinada ação, a 

autoridade, por outro lado, 

apresenta uma “sentença” de 

decisão, ou seja, funcionará 

dessa forma e pronto.

A escola com certeza 

já pratica o processo de 

autonomia, inserindo cada 

vez mais ações contundentes 

para que  comunidade escolar 

em comunhão compartilhe, 

sugira e decida.     

Nessa perspectiva  

Oliveira afirma:

A escola vive um 

momento de busca progressiva 

da autonomia, no entanto, essa 

autonomia se refere a alguns 

aspectos, como por exemplo, 

a liberdade que a comunidade 

escolar tem de elaborar seu 

Projeto Político Pedagógico 

(PPP). Essa autonomia não 

pode ser encarada como um 

decreto, mas como uma medida 

descentralizadora que implica 

um poder partilhado e uma 

colaboração nas tomadas de 

decisões  na escola, sendo, 

portanto, uma responsabilidade 

individual e coletiva. O objetivo 
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da autonomia é a busca pela 

qualidade com equidade e o 

fortalecimento da escola através 

de práticas  antiautoritárias e 

centralizadoras. (2010, p.1)

No contexto escolar a 

autonomia é vista como tomada 

de decisão sobre ações que 

a escola poderá ou não fazer 

em termos pedagógicos ou 

financeiros visando à qualidade 

educacional. 

Ter autonomia, portanto 

não significa ter liberdade 

para fazer o que quer e de 

qualquer forma, mas sim a 

partir de princípios oriundos 

da legislação vigente, da 

proposta pedagógica da escola. 

É a proposta pedagógica que 

lhe confere o status de escola 

autônoma, porque é nela 

que se encontra o caminho 

traçado por todos os envolvidos 

no processo educacional 

(professores, gestores, pais, 

funcionários e alunos). Os 

objetivos estabelecidos nesta 

proposta serão norteadores 

do processo de autonomia 

da escola. Desse modo, há 

uma articulação entre gestão 

democrática da escola e sua 

autonomia.

A gestão democrática 

e o processo de comunicação 

 O relacionamento 

entre uma equipe gestora e a 

comunidade na construção da 

gestão democrática deve existir  

principalmente decorrente das 

problemáticas estruturais, da 

localização, da estrutura familiar, 

e deve ser calcado no direito 

que todos têm à educação.

Sendo assim, a equipe 

deve reconhecer e incluir todos 

em suas estratégias de alcance 

à participação dentro de um 

espaço democrático. A equipe 

escolar deve estabelecer de uma 

maneira ética de comunicar à 

comunidade construindo uma 

relação inclusiva e confiante. 

A gestão participativa tem a 

incumbência de concretizar 

essa relação, nos espaços 

onde haja trocas, as mais 

diversas possíveis, pois todos 

têm uma bagagem cultural e 

social capaz de enriquecer as 

relações interpessoais.

 Em consonância 

com a temática desse trabalho, 

acreditamos que “trabalhar 

em equipe” é a mais relevante 

competência estabelecida por 

Perrenoud (2000):

 Essa competência 

ultrapassa a mera capacidade de 

comunicação. Supõe uma certa 

compreensão das dinâmicas de 

grupos e das diversas fases do 

“ciclo da vida de um projeto”, 

principalmente de sua gênese, 

sempre incerta” (p.84).

O gestor para de fato 

gerir pessoas, deve estabelecer 

uma comunicação eficiente 

no que tange às relações 

interpessoais e ser eficaz na 

solução de problemas. Nessa 

perspectiva, afirma Louzeiro 

: 

 A Comunicação no 

serviço público sofre os efeitos 

de estruturas burocráticas. 

No entanto, seu desafio é 

aproximar os serviços da 

instituição junto à sociedade. 

De acordo com TORQUATO, a 

comunicação na administração 

pública possui as seguintes 

funções: “comunicação como 

forma de integração interna; 

como forma de expressão 
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de identidade; como base de 

lançamento de valores; como 

base de cidadania; como função 

orientadora do discurso dos 

dirigentes; como forma de 

mapeamento dos interesses 

sociais; como forma de orientação 

aos cidadãos; como forma de 

democratização do poder; como 

forma de integração social e 

como instrumento a serviço 

da verdade” (p.1).

 

A comunicação permeia o 

processo de gestão democrática, 

e dele faz um espaço onde se 

exercita a cidadania, sendo 

assim não tem como desvincular 

essa prática de nenhum lugar 

muito menos o da escola.

OS ELEMENTOS RELACIONADOS À BOA 
COMUNICAÇÃO NA ESCOLA

Faria (2009) afirma:

A comunicação é uma 

base forte na construção de uma 

educação de qualidade na escola 

e de qualquer outra estrutura, 

como exemplo pode-se citar o 

caso da construção da Torre 

de Babel, que quando todos 

deixaram de se entender em sua 

linguagem e sua comunicação, 

houve como que uma barreira 

e automaticamente a sua 

construção foi interrompida. 

(p.1)

  

Para se ter uma boa 

comunicação é preciso antes 

observar os elementos que a 

compõem, são eles: emissor, 

receptor, mensagem, canal, 

código e referente, todos esses 

elementos compreendidos 

promoverão uma comunicação 

com qualidade.  

 Enquanto gestores, 

temos que saber utilizar todos  

esses fatores no momento 

em que se da a comunicação, 

pois o autoritarismo não mais 

exigente no ato de gerir pessoas, 

deu lugar a uma relação de 

reciprocidade, onde todos têm 

o direito de falar e expor suas 

opiniões e ou sugestões.  

Tanto a fala quanto a 

escrita, permeiam o processo 

de comunicação, porém a 

escola enquanto instituição 

formadora tem que buscar 

produzir ambas tanto a fala 

quanto a escrita de maneira 

coesa e coerente, podendo 

atingir de forma afetiva todos 

os segmentos da escola.

Segundo Maia (2003):

 Há diferenças entre a 

maneira como falamos e como 

escrevemos.         Portanto, 

existe um código oral e um 

código escrito.(p.8)

Os dois códigos 

acima são de fato usados por 

todos, mas a equipe escolar, 

conforme já dito, muitas vezes 

dialogando na informalidade 

consegue obter informações 

que ajudam entender melhor 

muitos dos conflitos existentes 

na comunidade onde a escola 

encontra-se inserida.

 Independente da 

formação, qualquer pessoa 

pode se comunicar. Em 

nossa sociedade temos bons 

comunicadores, ou seja, pessoas 

analfabetas que contam e 

recontam histórias, expressam 
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suas opiniões demonstrando 

criticidade,  cativando assim 

outras pessoas.

 Encontramos 

bons comunicadores em 

ambas as comunidades, tanto 

a comunidade escolar quanto 

a comunidade local, e daí vem 

um ingrediente eficaz para uma 

boa comunicação no âmbito 

escolar. Conseguimos observar 

que apesar da falta de formação, 

muitos pais e avós de nossa 

comunidade possuem uma 

boa comunicabilidade. Desse 

modo, estamos aproveitando tal 

habilidade para aproximar cada 

vez mais escola e comunidade.

Claro que há também 

muitos ruídos na comunicação 

estabelecida entre escola e 

comunidade. A mídia, por 

exemplo, nem sempre está a 

serviço da sociedade e muita 

de suas informações cria ainda 

mais conflitos entre essas 

duas instituições. A escola tem 

que saná-los de acordo com 

as reais exigências sociais. 

Temos meios de comunicação 

eficientes, mas são os que 

atingem o ser humano em sua 

condição humana, ou seja, em 

sentimentos e emoções, os 

que mais são aceitos.

CRIANDO CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM 
A COMUNIDADE

Infelizmente, na escola 

em que atuo como gestora, 

não foi possível estabelecer 

um canal de comunicação 

com a comunidade por meio 

de um blog. Nem todas as 

mídias fazem parte ainda do 

processo comunicacional da 

comunidade em que a escola 

está inserida. O bairro é muito 

carente e a maioria das famílias 

não possui acesso à internet.

Pensando em como 

articular um canal de comunicação 

para dele colher informações  

enquanto equipe escolar, 

buscamos, primeiramente, 

aproveitar e apostar nas 

relações interpessoais dentro 

e fora da escola. 

 Nenhuma escola 

pode ficar sem estabelecer um 

canal de comunicação com a 

comunidade na qual se encontra 

inserida. Umas poderão ter 

maiores dificuldades do que 

outras quanto ao uso das 

tecnologias existentes, mas 

todas podem se comunicar 

no espaço escolar.

Embora não possamos 

usufruir de uma comunicação 

mediada pelo uso das tecnologias 

de informação, como por 

exemplo, a internet, nossa 

comunicação com a comunidade 

é proposta e efetuada por outros 

canais, como, por exemplo,  

questionários distribuídos 

aos alunos, para conhecer 

um pouco mais a história das 

famílias, assim como seus 

anseios e suas opiniões em 

relação à escola e a outros 

temas relevantes ao processo 

ensino aprendizagem.

Encontramos em toda 

essa articulação de comunicação 

com a comunidade, uma das 

alternativas para dialogarmos 

com a mesma, uma vez que 

muitos pais nunca comparecem 

às reuniões e outros momentos 

de encontro agendados pela 
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escola ou pela Secretaria 

Municipal de Educação.

Os questionários são 

distribuídos nas salas de aula 

para os alunos levarem para 

casa e entregar aos seus 

responsáveis. No entanto, 

verificamos que muitos 

questionários não voltaram 

para a escola, nem tampouco 

foram questionados pelos 

pais, que na verdade não se 

interessaram em responder, 

ou simplesmente por alguns 

outros motivos não respondem.

 Apesar de não 

termos atingido cem por 

cento de respostas dos pais, 

conseguimos atingir uma boa 

parte deles. Com essa pesquisa 

colhemos informações muito 

relevantes para a construção 

do PPP de nossa escola e das 

demais ações escolares.

  As reuniões 

bimestrais foram reformuladas 

por nossa equipe, com o 

objetivo de atingir as famílias 

e incentivar a sua participação, 

não apenas nestes momentos, 

mas em tudo o que se relaciona 

à vida escolar.

 Ao final do ano 

letivo de 2011, elaboramos uma 

avaliação institucional, envolvendo 

todos os segmentos da escola, 

e continuamos elaborando 

outros mecanismos de avaliação. 

Mesmo com tantas dificuldades, 

o resultado dessa avaliação foi 

positivo, pois tanto a equipe 

escolar quanto a comunidade 

consideraram a existência 

de melhorias no processo de 

ensino-aprendizagem.

Ressaltamos a importância 

desse canal de comunicação 

por acreditarmos ser uma ação 

democrática.

 O Conselho 

Escolar também é um espaço 

onde promovemos ações 

democráticas por parte da 

equipe gestora da escola. Apesar 

de a representatividade ser 

sempre maior por parte dos 

funcionários da escola do que  

dos pais, sempre dialogamos 

muito sobre o desempenho da 

escola, interna e externamente. 

Discutimos fecundamente 

onde faremos a aplicação dos 

recursos recebidos, tendo em 

vista atender as necessidades 

educativas da escola.

Tendo o Conselho 

Escolar a incumbência de 

aplicar, utilizar e fiscalizar os 

recursos, incentivamos muito a 

participação da comunidade no 

mesmo em diversos momentos. 

Conseguimos compor nosso 

novo Conselho Escolar com 

pais que voluntariamente nos 

procuraram a fim de participar, 

ou que por intermédio do 

corpo docente manifestaram 

tal desejo.

 Como espaço 

de comunicação, o Conselho 

Escolar promove além de 

troca de experiências, ideias, 

sugestões, o relacionamento 

intrínseco entre a escola e a 

comunidade.  Por meio dele, 

que  conhecemos a cultura 

local dos nossos alunos e a 

aproveitamos em todos os 

aspectos, tanto os positivos 

quanto os negativos servem 

enfim para a  construção de  

ações que são pertinentes ao 

desenvolvimento dos educandos. 

 Ainda não temos 

todos os canais de comunicação 

a nosso favor, pois infelizmente 

o acesso aos mesmos também 

não é algo democrático em nossa 

sociedade ainda excludente. No 

entanto, na escola tratamos a 

todos como são perante a lei 

“iguais em direitos e deveres”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gerir pessoas é uma 

tarefa complexa, gerir num 

processo de comunicação  

numa perspectiva de gestão 

democrática  é muito mais, 

pois sendo a escola um espaço 

comunicativo a diversidade 

dentro desse espaço é intensa 

e crescente, o que muito requer 

a busca por inúmeros canais 

de comunicação.

As relações interpessoais 

são necessárias para as pessoas 

compartilharem avanços e 

responsabilidades, agindo no 

coletivo. Sendo assim a escola 

tem que cultivar as relações 

em prol de seu sucesso, 

todos tem o direito de falar, 

expor suas opiniões, serem 

ouvidos e sugerir novas ideias. 

A equipe gestora quando 

promove uma comunicação 

nessa perspectiva, insere em 

seu contexto a comunidade, 

e a comunidade faz o mesmo 

com a escola.

O mais importante 

é estabelecer um canal de 

comunicação com todos os 

segmentos da escola, e atualmente 

muitos são os meios para a 

construção dessa comunicação, 

e uma gestão democrática, 

concreta e atuante, mesmo 

com inúmeros desafios ainda 

a serem superados, colherá 

frutos muito positivos para 

a formação de todos, sejam 

eles, alunos, pais, professores, 

funcionários e a própria equipe 

gestora.
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Este artigo traz como 

tema o currículo escolar e o 

ensino de artes na escola e 

traz como objetivos apresentar 

e analisar as concepções e 

conceitos de currículo que 

permeiam o ensino de artes 

no contexto educacional, neste 

sentido aborda os principais 

aspectos da formação docente 

em Artes e de que forma os 

conteúdos curriculares abordam 

esta modalidade de ensino. As 

linguagens artísticas presentes 

no currículo da escola não tem 

a função de formar artistas, e 

sim propiciar o desenvolvimento 

do aluno em seus diferentes 

aspectos, o ensino em Arte 

propicia o conhecimento de 

técnicas e conceitos por meio da 

aprendizagem lúdica e de forma 

contextualizada e interdisciplinar. 

O currículo deve contribuir para 

a promoção de oportunidades 

e efetivação das aprendizagens 

de maneira significativa para 

os educandos, com o objetivo 

de desenvolvimento integral 

do indivíduo em todos os seus 

aspectos e possibilidades.
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INTRODUÇÃO
O tema deste artigo 

versará sobre o Ensino de Artes 

na Escola e a concepção e os 

conceitos sobre o currículo em 

Artes. Neste sentido aborda-

se alguns aspectos sobre a 

formação docente e as práticas 

educativas baseadas no currículo 

escolar. Esta pesquisa torna-

se relevante para elucidar 

algumas questões referentes 

a importância do Ensino de 

Artes na Escola e quais são os 

seus objetivos no contexto de 

aprendizagem.

A Arte sempre esteve 

presente na história da educação 

escolar e dependendo da 

época e do contexto social no 

qual estava inserida, assumia 

diferentes papeis e princípios 

na escola. Ao longo dos anos o 

conceito de Arte foi adquirindo 

diferentes interpretações: 

a Arte como técnica, como 

expressão, como linguagem, 

como comunicação, produção 

de materiais artísticos e como 

lazer.

A arte possui um 

papel especial no currículo 

escolar, quando pensamos 

em educação pública, no qual 

os alunos em sua maioria não 

têm acesso a um aprendizado 

significativo em Artes, por falta 

de acesso, cultura e por fatores 

historicamente construídos 

pela sociedade. 

O professor deve 

conduzir a aprendizagem em 

Artes dando significado aquilo 

que a criança aprende, incluir 

a Arte no currículo escolar, não 

é suficiente para a garantia 

de aprendizado, a Arte deve 

estar integrada as demais 

áreas do conhecimento e 

tornar possível que a criança 

aprenda e compreenda o seu 

conteúdo de forma relevante 

e significativa.

No trabalho com arte em 

sala de aula, é permitido ao aluno 

ampliar o seu conhecimento e 

observar diferentes aspectos do 

fazer artístico, com o acesso a 

diferentes objetos e materiais. 

As linguagens artísticas trazem, 

em si, uma possibilidade de 

expressão e apropriação de 

conhecimentos.

O CURRICULO ESCOLAR E O ENSINO DE 
ARTES

Segundo Rodrigues 

(2013) o currículo foi concebido 

de maneira fragmentada em um 

contexto que predominava a 

homogeneidade, com o passar 

do tempo e com as discussões 

em torno do currículo, passa-

se a conceber o currículo de 

forma interdisciplinar, pelo 

diálogo que estabelece com 

as demais disciplinas do 

currículo escolar. A Arte não 

deve ser analisada como um 

complemento das demais 

disciplinas, o seu ensino permeia 

todas as aprendizagens com a 

sua importância no processo 

de ensino. 

A arte deve fazer parte 

da grade curricular da escola 

e precisa relacionar-se com as 
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demais áreas do conhecimento, 

tendo na interdisciplinaridade 

o eixo principal de tal relação. 

O PCN – Arte (BRASIL, 1997) 

orienta que a Arte tem uma 

função tão importante quanto 

à de outros conhecimentos no 

processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos. Valendo-se de tal 

orientação, pode-se apreender 

que a simbologia cultural que 

emana das ações humanas 

evidencia o suporte que a arte 

tem a oferecer ao aluno.

Observa-se que as aulas 

na Graduação em Pedagogia 

ainda se restringem a um tipo de 

conteúdo baseado no intelecto 

do aluno, em detrimento à ação 

do corpo, à sensibilidade e ao 

afeto dos alunos, imperando o 

silêncio, a leitura e a absorção 

dos conteúdos selecionados e 

organizados pelo professor. 

Por conta disso, a organização 

do currículo escolar e a prática 

pedagógica no ensino fundamental 

tendem a reproduzir os mesmos 

modelos aprendidos nos 

campos da formação inicial 

do educador. Ou seja, sem 

uma vivência participativa 

em arte, torna-se difícil para 

este profissional estimular a 

prática artística e o potencial 

criativo dos seus educandos 

no cotidiano escolar. (CANDA, 

2009, p.110).

De acordo com as 

ideias de Barbosa (2007), a 

obrigatoriedade do ensino 

de Arte não é o bastante para 

garantir existência desta disciplina 

no currículo. Depende muito 

das ações do professor para 

que este ensino tenha maior 

legitimidade no contexto escolar. 

Em outras palavras, é muito 

importante que o professor de 

Arte receba a devida formação 

para atuar de modo que os 

alunos tenham um contato 

efetivo com a Arte na escola 

e aprendam a identificar os 

diversos fenômenos artísticos 

em seu cotidiano.

Os conteúdos da área de 

Arte devem estar relacionados 

de tal maneira que seja possível 

consolidar a aprendizagem 

artística dos alunos, no qual 

sejam capazes de desenvolver 

um processo contínuo no 

domínio do conhecimento 

artístico e estético, exercitando 

o seu próprio processo criador, 

por meio das formas artísticas, 

e por meio do contato com 

obras de arte e com outras 

formas presentes nas culturas.

Entendo o currículo 

como um espaço habitado por 

uma pluralidade de vozes, que 

interagem e negociam sentidos, 

espaços, tempos e valores. As 

tensões que configuram esse 

processo de disputas em busca 

de prestígio, legitimidade e 

território são reinterpretadas 

nas organizações e nos 

discursos curriculares. Artes, 

desde sua implementação, 

sempre ocupou os lugares 

inferiores na hierarquia das 

disciplinas, pelo seu caráter 

subjetivo, pelo distanciamento 

da racionalidade. (RODRIGUES, 

2013, p. 77).

De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997) o ensino de Arte é um 

campo de conhecimento que 

possui a mesma importância 

que os demais campos, neste 

documento são apresentados os 
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objetivos, conteúdos, critérios 

de avaliação e orientações 

didáticas para o trabalho com 

Arte na Escola.

A educação em Arte 

contribui para o desenvolvimento 

do pensamento em todos os 

seus aspectos e dá sentido as 

experiências. “Aprender arte 

envolve, basicamente, fazer 

trabalhos artísticos, apreciar 

e refletir sobre eles. Envolve, 

também, conhecer, apreciar 

e refletir sobre as formas da 

natureza e sobre as produções 

artísticas individuais e coletivas 

de distintas culturas e épocas”. 

(BRASIL, 1997, p.15).

De acordo com Rodrigues 

(2013) a disciplina de Artes, por 

muitas vezes, é vista como menos 

importante em detrimento 

das demais disciplinas do 

currículo escolar, analisando 

as propostas de ensino e os 

conteúdos cobrados para o 

ingresso no ensino superior. 

Muitas vezes, o ensino de Artes, 

é visto como uma forma de 

passatempo ou diversão, é 

preciso estabelecer de forma 

clara e objetivo quais são os 

seus propósitos de ensino e a 

sua finalidade, quebrando com 

esse paradigma e contribuindo 

para a mudança de postura 

em relação ao ensino de Artes. 

Com base nas ideias 

de Canda (2009) as linguagens 

artísticas presentes no currículo 

da escola não tem a função de 

formar artistas, o propósito 

da disciplina é baseado no 

desenvolvimento do aluno em 

todos os seus aspectos, o ensino 

em Arte propicia o conhecimento 

de técnicas e conceitos por 

meio da aprendizagem lúdica 

e de forma contextualizada e 

interdisciplinar. 

Logo, a arte possui um 

papel especial no currículo 

escolar, principalmente em se 

tratando da educação pública, 

onde os alunos em sua maioria 

não possuem uma relação de 

proximidade e aprendizado 

sobre as linguagens artísticas, 

por conta da falta de acesso à 

arte, historicamente comprovada, 

por parte de seus familiares. No 

trabalho com arte em sala de 

aula, é permitido ao aluno tecer 

várias observações sobre um 

único objeto artístico, afinal a 

leitura que ele faz sobre aquele 

objeto está intimamente ligada 

à sua experiência de vida e à 

sua subjetividade. As linguagens 

artísticas trazem, em si, uma 

possibilidade de “subverter”, 

pois não existe certo e errado, 

existem diversas leituras sobre 

um único aspecto da realidade. 

(CANDA, 2009, p.117).

Com base nas ideias de 

Rodrigues (2013) a disciplina 

de Artes passou por grandes 

transformações quando 

pensamos no currículo escolar, 

mudanças de estrutura, conceitos 

e mudanças pedagógicas. Além 

de tais mudanças temos as 

diferentes definições ao longo 

da história, Ensino de Belas 

Artes à Artes Visuais, Educação 

Artística, Artes Plásticas, 

buscando a valorização e o 

entendimento do Ensino de 

Artes em suas especificidades 

e conteúdos, destacando a 

sua importância no processo 

de ensino. 

Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (Brasil, 

1997) conceituam o ensino 

da Arte como campo de 
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conhecimento tão importante 

como os demais. Com ênfase 

na aprendizagem indica: 

objetivos, conteúdos, critérios 

de avaliação e orientações 

didáticas. 

A educação em Arte 

propicia o desenvolvimento 

do pensamento artístico, que 

caracteriza um modo particular 

de dar sentido às experiências 

das pessoas: por meio dele, o 

aluno amplia a sensibilidade, 

a percepção, a reflexão e a 

imaginação. Aprender arte 

envolve, basicamente, fazer 

trabalhos artísticos, apreciar 

e refletir sobre eles. Envolve, 

também, conhecer, apreciar 

e refletir sobre as formas da 

natureza e sobre as produções 

artísticas individuais e coletivas 

de distintas culturas e épocas. 

(BRASIL, 1997, p.15)

Neste sentido, é necessário 

que a escola construa propostas 

pedagógicas que envolva a 

Arte e a Educação Estética 

propiciando o desenvolvimento 

integral do educando em todos 

os seus aspectos. O ensino 

da arte pode contribuir para 

promover mudanças na atuação 

dos professores e na formação 

dos alunos enquanto indivíduos 

críticos e protagonistas em seu 

contexto social e atuantes na 

sociedade. 

 De acordo com 

Rodrigues (2013) a mobilização 

de educadores e profissionais 

da área de educação tornou 

possível o destaque nas legislações 

permitindo e garantindo desta 

maneira o compromisso do 

Estado e o reconhecimento da 

disciplina como componente 

curricular obrigatório. No 

entanto, segundo a autora, a 

prática escolar ainda se encontra 

distante da teoria citada nas 

legislações, não garantindo a 

concretização dos propósitos 

ali contidos. 

O currículo deve atuar 

promovendo oportunidades 

para efetivar as aprendizagens 

de maneira significativa para 

os educandos, com o objetivo 

de desenvolvimento integral 

do indivíduo em todos os seus 

aspectos e possibilidades. Os 

alunos devem ser capazes de 

relacionar os conhecimentos 

adquiridos na escola com as 

práticas sociais que os cercam 

na sociedade, atuando de 

maneira crítica na construção 

de uma sociedade mais justa 

e igualitária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história da disciplina 

de Artes no currículo escolar 

vem sofrendo alterações 

com o passar do tempo, 

são mudanças conceituais, 

epistemológicas, estruturais, 

políticas e pedagógicas. Das Belas 

Artes às Artes Visuais, passando 

pela Educação Artística e pelas 

Arte Plásticas, a disciplina vem 

buscando uma valorização e 

reconhecimento da Arte como 

área de conhecimento que 

possui importância como as 

demais disciplinas do currículo 

escolar e não como um meio de 

passatempo ou uma maneira 

de descobrir novos artistas. 
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A valorização do Ensino 

de Artes e das experiências 

que esta disciplina pode 

oferecer no cotidiano escolar, 

representa um desafio para 

a escola, propondo um novo 

planejamento e revisão nas 

condutas escolares e nos 

currículos. O ensino em Artes 

deve prever a valorização do 

diálogo, da participação ativa 

dos alunos, da valorização da 

expressão artística e cultural 

e do processo de criação, 

resultando a construção de 

conhecimentos nas diferentes 

dimensões da aprendizagem, 

intelectuais, físicas e afetivas.

É possível afirmar que a 

prática educativa em conjunto 

com as experiências artísticas e 

culturais resultam em diferentes 

formas de aprendizagem com 

a troca de experiências. Torna-

se importante indagar qual é 

o lugar do ensino de Artes e 

das experiências artísticas na 

escola atual, pensando em 

formas de ampliação de tais 

experiências e conhecimentos 

para uma atuação efetiva em 

nossa sociedade. 

A compreensão da 

arte no currículo escolar 

é fundamental como uma 

maneira de implementar um 

ensino baseado na formação 

do homem, em que o professor 

atua como um mediador dos 

conhecimentos e saberes, 

neste sentido as diferentes 

manifestações artísticas 

que constam no currículo 

escolar representam uma 

aprendizagem significativa por 

meio da apreciação artística, 

do desenvolvimento do senso 

crítico e das experiências 

estéticas, que corroboram para 

o desenvolvimento integral 

do aluno.

Com base nas ideias 

dos autores pesquisados a 

obrigatoriedade do ensino 

de Arte não é o bastante para 

garantir existência desta disciplina 

no currículo. Depende muito 

das ações do professor para 

que este ensino tenha maior 

legitimidade no contexto escolar. 

Em outras palavras, é muito 

importante que o professor de 

Arte receba a devida formação 

para atuar de modo que os 

alunos tenham um contato 

efetivo com a Arte na escola 

e aprendam a identificar os 

diversos fenômenos artísticos 

em seu cotidiano. 
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Neste artigo buscamos 

investigar a música e 

sua contribuição para o 

desenvolvimento da criança, 

por meio das vivências musicais 

e também de sua relação com 

a psicomotricidade. A música, 

entendida enquanto elemento 

de grande magnitude na vida 

humana, foi o principal elemento 

mediador da investigação, tendo 

em vista também sua influência 

para o crescimento infantil, já 

que a vivência musical permite 

a criança o desenvolvimento 

da capacidade de expressar-se 

de formas diferentes, levando 

em consideração inclusive as 

suas experiências cotidianas. 

Contudo, se por um lado 

avulta-se a importância da 

música para o aperfeiçoamento 

humano, em contrapartida 

também se ressalta o pouco 

espaço dedicado à educação 

musical dentro do ensino 

brasileiro, sendo que o ensino 

da música acaba se tornando 

mais presente e valorizado em 

projetos e programas sociais 

do que no ambiente escolar 

em si.
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INTRODUÇÃO
A música está ao nosso 

redor, sendo a arte dos sons 

que se compõe de várias 

propriedades capazes de 

estimular o desenvolvimento 

humano, trabalhando não 

somente a percepção auditiva, 

mas o movimento do corpo, 

a fala e o pensamento lógico 

e estético. A música faz parte 

do nosso cotidiano, estando 

presentes nos mais diversos 

momentos, associando-se 

a emoções, sentimentos, 

opiniões e gostos culturais e 

pessoais. Assim, não importa 

em que lugar do mundo 

estejamos, a música sempre 

se faz presente de alguma 

forma, constituindo-se em uma 

parte fundamental de nossas 

vidas. Em especial no que diz 

respeito ao desenvolvimento 

das crianças, a música tem um 

papel primordial, auxiliando 

não somente em aspectos 

cognitivos, como também 

linguísticos, motores, afetivos 

e sociais. 

Desse modo, o objetivo 

desse artigo é, através de 

extensa pesquisa e análise 

bibliográfica, suscitar algumas 

reflexões sobre a ação da 

música para o progresso 

global e psicomotor da criança. 

Levantaram-se questões quanto 

à formação e à prática do 

ensino da música e as bases 

teóricas em que se sustentam, 

quais suas possibilidades e 

consequências, sempre tendo 

como eixo norteador o público 

infantil. 

Assim, será abordada a 

importância da música, entendida 

como prática e vivência, bem 

como a sua contribuição no 

desenvolvimento da criança. 

Além disso, também se faz de 

vital importância o entendimento 

da psicomotricidade enquanto 

ferramenta que possibilita em 

vários aspectos o desenvolvimento 

infantil e, quando necessário, 

interfere diretamente por 

meio de estímulos sensoriais 

e exercícios corporais, com 

o objetivo de promover um 

melhor desempenho da criança 

frente ao seu mundo interno 

e externo. 

Por fim, buscou-se 

ressaltar não somente a 

importância da música em si 

e de seu ensino no ambiente 

escolar, como também possíveis 

e diferenciadas alternativas 

que podem ser utilizadas 

com a criança para que seu 

desenvolvimento ocorra de 

forma harmoniosa e globalizada, 

sempre com o intuito de formar 

pessoas conscientes de seu 

papel no mundo e enquanto 

cidadãos.

MÚSICA: BREVE MARCO HISTÓRICO
A música está presente 

desde os tempos antigos e se 

desenvolve nos mais diferentes 

segmentos, como nos religiosos, 

moral e social. 

Na Grécia a música era 

uma paixão, desde pequeno 

aprendia-se a cantar. O músico era 

considerado como guardião de 
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uma ciência e uma técnica, suas 

habilidades eram desenvolvidas 

com estudos e exercícios. A 

educação musical não consistia 

apenas em aprender a tocar 

um instrumento específico, mas 

sim em estudar todas as artes 

liberais, que eram divididas da 

seguinte maneira: o trivium, 

que estuda retórica, gramática 

e lógica; e o quadrivium, que 

estuda aritmética, música, 

geometria e astronomia.

A educação era entendida 

enquanto harmonia entre corpo 

e mente, com função antes 

espiritual do que material. O 

ensino da música era dividido 

em níveis. O primeiro nível era 

ocorria com crianças entre os 7 

a 14 anos de idade, o segundo 

nível começava antes dos 20 

e terminava aos 30 anos, e o 

terceiro nível era completado 

com mais 5 anos de estudo.

A educação musical 

começa a surgir em Roma como 

ciência. Segundo Beyer (1999, 

apud LOUREIRO, 2003, p. 37) 

“a cultura romana aceitava 

muito mais a modalidade 

do conhecimento musical 

como saber científico, porém 

rejeitava a modalidade desse 

conhecimento como saber 

prático”.

Na Idade Média a 

música era influenciada pela 

Igreja Católica, que acreditava 

em uma ação sobre os homens 

em suas cerimônias religiosas. 

Assim, ocorreu a fundação de 

capelas, colégios, academias, 

bibliotecas, entre outros, que se 

relacionavam especificamente 

com a música. São Gregório 

Magno, por exemplo, criou a 

Schola Cantorum, que ensinava 

canto, e era um local em que 

padres e missionários aprendiam 

diferentes aspectos musicais, 

com o intuito de transmitir 

em outros lugares do mundo 

o que haviam aprendido com 

a música religiosa. Os jesuítas 

utilizaram a música como um 

recurso na escolarização dos 

jovens europeus, estando 

constantemente presente no 

currículo das escolas.

Em oposição ao movimento 

tradicional, Pestalozzi e Froebel 

desenvolverem trabalhos que 

focavam outras questões 

no ensino da música, assim 

como Orff, Dalcroze, Kódaly, 

Willems, Gainza, Martenot e 

Schafer. Para eles, o ensino 

da música se dará através do 

fazer musical, para explorar 

sons, expressar com o corpo, 

improvisar, criar, vivenciar e 

experimentar a musicalidade.

Já no Brasil, o ensino 

da música começou com 

a vinda dos jesuítas, que a 

utilizavam na evangelização 

dos indígenas. Contudo, com 

o passar do tempo, a música 

ganhou cada vez mais espaço.

Na educação musical 

brasileira podemos afirmar 

que o músico Heitor Villa 

Lobos foi responsável por um 

marco histórico: introduzir o 

Canto Orfeônico, que ganhou 

espaço no ambiente escolar. 

O Canto Orfeônico tinha por 

objetivo estudar a música 

nos seus aspectos técnicos, 

sociais e artísticos, e tinha 

um currículo extenso: canto 

orfeônico, regência, orientação 

prática, análise harmônica, 

teoria aplicada, solfejo, ditado 

rítmico e melódico, técnica 

vocal e fisiologia da voz, e ainda 

História da música e estética 

musical.
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Contudo, na década 

de 1960 ocorre uma reforma 

na legislação educacional, 

que faz com que o ensino 

da música deixe de ser uma 

disciplina isolada, passando 

a fazer parte da disciplina de 

Educação Artística. A partir de 

então, a música começou a 

perder seu valor no ambiente 

escolar.

MÚSICA E EDUCAÇÃO
Conhecendo um 

pouco da história da música, 

podemos observar a grande 

importância que desempenhou 

e desempenha na vida de um 

sujeito. É possível trabalhar a 

música através de diferentes 

aspectos, como jogos musicais, 

vivências musicais ou o estudo 

profissional que envolverá o 

conhecimento de um determinado 

instrumento musical e que 

exigirá um aprofundamento 

maior em teoria e prática da 

música.

A música faz parte da 

nossa vida e é um instrumento 

importante nas várias fases 

do desenvolvimento humano, 

constituindo-se, portanto, 

numa riqueza que deve ser 

explorada em sua totalidade. 

Deveria existir uma maior 

preocupação com a música no 

currículo, ao mesmo tempo em 

que se valorizasse esse ensino 

no ambiente escolar, pois, 

dentre muitas vantagens, pode 

acalmar e facilitar a difusão 

de novos conhecimentos em 

outras disciplinas.

A sensibilidade, a emoção, 

a motricidade, o raciocínio, o 

resgate de elementos culturais, 

estão presentes na música. 

Além disso, ela pode ajudar no 

desenvolvimento da expressão 

por meio de uma linguagem 

não verbal.

Na escola o ensino 

da música tem como objetivo 

auxiliar no processo de 

apropriação, transmissão e 

criação de práticas musicais 

e culturais, como parte da 

construção da cidadania. A 

vivência musical envolve a 

criação de identidades culturais 

e de habilidades interpessoais, 

proporcionando experiências 

e manifestações musicais 

de diversos grupos sociais e 

culturais. A música deve fazer 

parte de atividades na escola 

como um dos elementos 

formadores do sujeito.  

A educadora musical 

Alícia Maria A. Loureiro, que vem 

estudando e acompanhando 

a disciplina de Música no 

contexto escolar, afirma que: 

Uma reflexão sobre a 

atual prática pedagógica musical 

pode ajudar a esclarecer o valor 

da educação musical dentro 

do contexto institucional. Pode 

ainda, destacar a importância 

de estabelecermos uma relação 

pedagógica com crianças e 

jovens que propicie a sua 

aproximação e o gosto pelo 

fazer musical. Precisamos 

considerar as experiências, 

necessidades e linguagens 

de cada um. Por outro lado, 

devemos estar abertos às 

novidades, sem, contudo 

desprezar aquilo que precisa 

ser preservado. (LOUREIRO, 

2003, p.14)
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A musicalização tem 

a preocupação desenvolver 

a sensibilidade da escuta, da 

variação rítmica, da diversidade 

dos sons da criança, assegurado 

pelas aprendizagens de aptidões 

complementares relacionadas às 

músicas. É importante também 

a escolha de cada um dos 

procedimentos musicais, e que 

tenham por objetivo promover 

o desenvolvimento de outras 

competências na criança, como: 

capacidade de integrar-se 

ao grupo, de autonomia, de 

cooperação, de respeitar o 

próximo e suas opiniões, de 

aprender a ser solidário em 

vez de competitivo, de ouvir 

com atenção, de interpretar, 

de fundamentar propostas 

pessoais, de se expressar 

por meio do próprio corpo, 

de transformar e descobrir 

formas próprias de expressão, 

e de produzir ideias e ações 

próprias.

Enfim, o desafio de 

promover uma educação 

musical de qualidade depende 

de uma reflexão profunda da 

atual realidade educacional 

brasileira para que a música 

possa ser vista e entendida 

como um componente curricular 

importante para a formação 

do indivíduo como um todo.

MÚSICA E PSICOMOTRICIDADE
Os movimentos 

corporais são importantes 

para a formação estrutural e 

comportamental da criança. 

Através de experiências em 

seu cotidiano, os movimentos 

vão ganhando intensivo e 

tornando-se mais complexos. 

São esses movimentos que 

desenvolverão a coordenação 

motora, a autonomia e a 

identidade, proporcionando, 

dessa forma, o desenvolvimento 

de uma pessoa mais confiante. 

É essencial observar 

as atividades realizadas pelas 

crianças para verificar se há 

movimentos estranhos, que podem 

prejudicar seu desempenho, 

inclusive na área cognitiva. A 

observação da criança deve 

ser feita pelos olhares atentos 

dos responsáveis e dos que à 

acompanham o tempo todo e 

conhecem suas necessidades. 

Dalcroze (1865–1950) 

suíço, compositor, músico e 

educador musical desenvolveu 

um método cujo ideal, segundo 

ele, “foi propor um trabalho 

sistemático de educação 

musical baseado no movimento 

corporal e na habilidade 

de escuta”. Além de seu 

sistema de educação musical, 

Dalcroze também acreditava 

na educação da população de 

baixa renda através da arte, 

mais precisamente através da 

música no ambiente escolar.

Dalcroze atua como 

atividade educativa, desenvolvendo 

a escuta ativa, a voz cantada, 

o movimento corporal e o 

uso do espaço. Enfatiza o fato 

de o corpo e a voz serem os 

primeiros instrumentos musicais 

do bebê, daí a necessidade 

de estímulo às ações das 

crianças desde tenra idade, 

e da maneira mais eficiente 

possível. (FONTERRADA, 2008, 

p. 131)

Dalcroze estimulava 
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movimentos corporais, 

explorando os diversos espaços 

com liberdade nos gestos. O 

sistema Dalcroze foi adaptado 

para crianças, pois foi criado 

para adultos. As atividades 

consistiam em movimentos 

simples, como andar, saltar, 

correr, ir para várias direções, 

seguindo um determinado ritmo. 

Nesse sistema, já se pensava na 

questão do desenvolvimento 

psicomotor através da música. 

No início da escolaridade, 

é importante estar atento as 

primeiras etapas do desenvolvimento 

da criança. Durante o processo 

de desenvolvimento motor da 

criança, esta pode apresentar 

dificuldades na execução de 

determinados movimentos, 

o que pode gerar frustrações 

e problemas com as outras 

crianças, sendo que muitas 

vezes os professores não 

percebem e podem até piorar 

a situação.

A ciência que atende o 

indivíduo que tem dificuldade 

de exercer algum tipo de 

movimento, e contribui para a 

conscientização do próprio corpo, 

é a chamada psicomotricidade, 

que essencialmente se relaciona 

com os movimentos que 

acontecem pela ação corporal, 

seja voluntária ou involuntária, 

e a conexão que destes com 

a mente, unificando, assim, o 

psico e o motor. Na educação 

psicomotora é valorizado um 

trabalho lúdico, divertido, 

animado, mas que também 

conte com atividades em 

que se alcancem os objetivos 

desejados.

O lúdico pode e deve 

ser trabalhado na escola 

com as crianças, pois pode 

despertar o prazer para 

a realização de exercícios 

diversos, proporcionando a 

vontade de dançar e de cantar, 

desenvolvendo a capacidade 

corporal, expandindo os 

movimentos, percebendo 

o espaço, sua delimitação, 

a percepção de si mesmo e 

dos colegas. De geração em 

geração, a música é passada, 

e cada pessoa tem seu gosto 

musical por determinadas 

canções.

O gosto que a criança 

tem pela música faz desta 

uma aliada nas intervenções 

motoras, relacionando a alegria 

e aprendizagem. A vivência 

escolar é a ocasião em que a 

criança mais desenvolve seu 

esquema estrutural, e a música 

aliada com a psicomotricidade 

tornou-se uma ferramenta 

importante no desenvolvimento 

corporal, consolidando um 

caminho para um desempenho 

global saudável.

MÚSICA E EXPRESSIVIDADE
A psicomotricidade 

é um meio que nos ajuda a 

perceber a criança e a sua 

expressividade através do 

corpo em movimento. O fazer 

musical é o momento em que 

a criança experimenta a sua 

expressividade no que é proposto.  

Podemos então pensar que o 

desenvolvimento das habilidades 

musicais e da criação artística 

na primeira infância pressupõe 

uma análise do processo de 

ensino e aprendizagem não 

apenas sobre como a criança 
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manipula os sons e os reproduz, 

condicionando a avaliação 

da aprendizagem musical da 

criança apenas do ponto de 

vista sonoro.   

 A criança em sua 

expressividade opera movimentos 

corporais e, conjuntamente, a 

percepção e entendimento da 

música, como também a sua 

criação e comunicação musical. 

Desse modo, a criança se 

expressa por variados canais. 

Por exemplo: quando a criança 

aprende música pensamos 

que ela vai se expressar 

musicalmente, isto é, através 

dos sons, seja cantado ou 

tocado. Porém, a criança que 

ainda está na sequência de 

desenvolvimento das habilidades 

motoras, principalmente as 

habilidades para tocar um 

instrumento, talvez ainda não 

tenha a capacidade de canalizar 

toda a sua expressividade 

através da produção sonora, 

ficando a sua expressão criativa 

dispersa em um conjunto de 

movimentos corporais.  

O bebê, após crescer e 

se tornar uma criança, continua 

a buscar a sonoridade em 

suas atividades de descobrir o 

mundo. As primeiras descobertas 

sonoras da criança são também 

espontâneas e nós adultos 

devemos respeitá-las. Afirma 

Nicole Jeandot:

Quando uma criança 

bate ou esfrega um bloquinho 

de madeira contra a mesa, 

golpeando-o, a princípio 

rapidamente, depois devagar, 

jogando-o posteriormente ao 

chão ou movimentando-o de 

várias maneiras, ela obtém 

sonoridades diversas. Esses 

gestos revelam uma pesquisa 

sonora, que devemos respeitar 

encorajar e orientar, ainda que 

de imediato ela possa parecer 

sem sentido, pelos movimentos 

desordenados que envolvem. 

Com o tempo, tal atividade irá 

sendo gradualmente aprimorada, 

até integrar-se ao corpo como 

um todo, transformando-se 

em capacidade expressiva. 

(JEANDOT, 1990, p. 22).

 A música é, sem 

dúvida, uma grande influência 

na vida das crianças, e isso 

podemos comprovar observando 

grupos de crianças, que sempre 

se identificam muito com a 

vivência musical. Mas mesmo 

quando a criança não recebe 

estímulos para o fazer musical, 

ela explora o seu universo sonoro, 

sempre com muita curiosidade, 

e espontaneamente procura 

os sons que podem estar a 

sua volta. É por isso a criança 

deve ser estimulada através 

de jogos e brincadeiras, com 

ritmos, entre outros recursos, 

para que possa, com a devida 

orientação, se desenvolver 

musicalmente.  

 O objetivo da música 

ao ser utilizada pela criança 

como forma de expressão e 

comunicação é entendida, 

portanto, como linguagem 

e, segundo Jeandot (1990, p. 

20), seu aprendizado deve 

seguir o mesmo processo de 

desenvolvimento da linguagem 

falada. Primeiramente a criança 

deve ser exposta à música, 

e ser estimulada a dialogar 

sobre ela e com ela. E como na 

linguagem falada cada povo tem 

sua maneira de se expressar, 

na música o mesmo acontece. 

Assim, o educador musical deve 

respeitar a cultura musical da 
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criança, sem impor a sua, mas 

estimulando a descoberta e 

a criação de novas formas de 

expressão através da música. O 

processo de aprendizagem deve 

ser voltado para a realidade da 

criança, que vai ser estimulada 

através de coisas que ela 

aprecia. A música não deve ser 

encarada pelo educador como 

algo técnico e parcial, mas sim 

como um todo expressivo, 

que deve fazer sentido para 

a criança. 

O psicomotricista ajuda 

o sujeito a superar as etapas 

do próprio desenvolvimento do 

corpo e da psico. O educador 

musical da mesma forma 

pode pensar não apenas em 

ensinar música, mas em ajudar 

o aluno a superar as etapas do 

desenvolvimento musical, sem 

deixar também de observar o 

desenvolvimento global, pois muitos 

impasses no desenvolvimento 

musical podem estar ligados 

a questões mais amplas do 

desenvolvimento do sujeito 

como um todo. Desta forma o 

educador musical pode estar 

mais preparado também para 

lidar com a heterogeneidade 

de uma sala de aula, e também 

mais preparado para uma 

educação musical inclusiva, 

que respeita o tempo de cada 

aluno. Da mesma forma que 

a psicomotricidade considera 

a expressividade da criança 

sob a perspectiva sensório e 

motor, o educador musical 

pode também considerar a 

expressividade musical.

A relação entre 

psicomotricidade e música está 

tanto na forma de apreensão 

como de expressão. A música 

entendida enquanto arte 

e psicomotricidade, assim 

como a unidade entre mente 

e corpo no desenvolvimento 

humano. A criança apreende 

o conhecimento musical e se 

expressa musicalmente de 

forma única, amadurece o seu 

pensamento e constrói uma 

identidade artística frente ao 

mundo em que vive.

MÚSICA E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O indivíduo organiza 

os sons, dando-lhes um ritmo, 

regulando sua duração e sua 

intensidade, combinando-os 

em infinitas possibilidades 

e, assim surge à arte de criar 

música. Fonterrada (2008, 

p. 2) afirma que a origem da 

música se perde nos tempos, 

pois hoje sabemos, através de 

vestígios arqueológicos, que 

desde a Pré-História o homem 

já fazia música. 

Desde pequenas as 

crianças já têm um contato 

musical. Quando estão no ventre 

de suas mães já podem perceber 

esses elementos musicais. Em 

um simples canto de ninar, 

a música já está presente. O 

som, o ritmo e a melodia fazem 

parte de sua vida, e, portanto, 

a criança estará presente em 

um ambiente de variedades 

sonoras e musicais. Weigel (1988, 

p.11) afirma que: “pelo fato 

de representar uma atividade 

natural na vida da criança, a 

música pode contribuir muito 

para o seu desenvolvimento 

harmônico e global”.

A vivência musical 

contribui significativamente 
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no desenvolvimento da 

criança, através, por exemplo, 

de jogos musicais, cantigas 

de roda, parlendas, canto e 

confecção de instrumentos. 

Os aspectos trabalhados são 

de ordem cognitiva, linguística, 

psicomotora, afetiva e social. 

A música como um todo 

pode favorecer a interação 

sociocultural, estimulando o 

progresso da capacidade afetiva 

e atuando na criatividade do 

indivíduo, além de fazê-lo 

desenvolver as habilidades 

estéticas e musicais específicas. 

Essa expressão artística traz a 

conscientização dos aprendizes 

em respeitar as diferenças e as 

dificuldades, assegurando-lhes a 

igualdade no acesso à linguagem 

musical e à oportunidade de 

receberem uma vivência musical 

comprometida com a realidade 

e a individualidade de cada um. 

Weigel (1988, p. 13) afirma que 

a música terá contribuição no 

desenvolvimento cognitivo e 

linguístico e que:

A partir das experiências 

musicais, o pensamento da criança 

vai se organizando. E, quanto 

mais ela tem oportunidade de 

comparar as ações executadas e 

as sensações obtidas através da 

música, mais a sua inteligência, 

o seu conhecimento vai se 

desenvolvendo. (WEIGEL, 

1998, p.13).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música tem ocupado 

pouco espaço na educação 

brasileira, e, paradoxalmente, é 

vital nos projetos que buscam, 

primordialmente, o resgate da 

dignidade e o pleno exercício 

da cidadania de crianças e 

adolescentes em situação de 

risco. 

Com relação ao 

desenvolvimento linguístico, 

a criança é estimulada a 

conhecer cantos populares, 

os quais são ensinados no 

próprio lar. Esses ensinamentos 

aprimoram o conhecimento, 

ampliando seu vocabulário, e 

esse estímulo cresce quando a 

criança começa a aprender a 

ler e escrever. Partindo desse 

contexto, podemos afirmar 

que, por meio da música, a 

criança se sente motivada 

a descobrir o significado de 

novas palavras, as quais serão 

incorporadas e farão parte do 

seu vocabulário. Os benefícios 

adquiridos por meio do 

aprendizado e conhecimento 

serão estendidos não só à 

linguagem falada, mas também 

à escrita, proporcionando 

ferramentas importantes 

para se tornar um bom leitor 

e escritor. 

A música também 

ajudará no desenvolvimento 

afetivo e social. Durante os anos 

que a criança participar dos 

trabalhos desenvolvidos com 

a música e suas características 

peculiares - tais como ritmos 

variados, estrutura de textos 

diferentes, utilização de 

rimas - a criança desenvolverá 

aspectos perceptivos de sua 

audição, que serão importantes 

para a evolução geral de sua 

comunicação, favorecendo 

também a sua integração social.

As crianças trabalham 
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sua concentração, memorização, 

consciência corporal e coordenação 

motora quando estão cantando, 

e, juntamente com o cantar, 

ocorre com frequência o desejo 

ou a sugestão para trabalhar o 

corpo acompanhando o ritmo 

e criando novas formas de 

dança e expressão corporal.

Podemos observar 

que a música ajuda a motivar 

as crianças, contribuindo 

para a auto estima, bom 

relacionamento no ambiente 

onde vivem, diminuição da 

agressividade,  desenvolvimento 

da autonomia, da cidadania e 

o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários.

A psicomotricidade 

aliada à música pode contribuir 

de maneira expressiva para a 

formação do esquema corporal, 

beneficiando outras áreas 

de extrema importância do 

desenvolvimento infantil de 

forma satisfatória. Por meio da 

prática da técnica psicomotora 

aliada à música, é possível 

incentivar a conscientização 

da criança do conhecimento 

de seu próprio corpo e do que 

ele é capaz.

Por fim, entendemos que 

todo o caminho percorrido ao 

longo deste estudo demonstra 

de forma clara a importância da 

música para o desenvolvimento 

do ser humano em geral, e em 

especial para o crescimento 

infantil, de forma que se 

reitera a vital necessidade 

de uma real valorização da 

música enquanto componente 

indispensável para a educação 

de nossas crianças dentro e 

fora do ambiente escolar.
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A pesquisa tem como 

objetivo mostrar que a diversidade 

é algo que pode realmente 

se concretizar, enxergando a 

todos, qualquer cidadão, como 

seres humanos de uma única 

raça, a Raça Humana, com suas 

dificuldades e capacidades, 

pois todos, perante a lei têm 

direito à educação e a viver 

plenamente em sociedade. 

Nesse sentido, é importante 

pensar no papel da escola, 

traçando caminhos fáceis e 

possíveis que levem de fato 

ao respeito às diferenças. 

Hoje, a Lei ampara e defende 

qualquer tipo de discriminação. 

Porém muitas vezes as escolas 

não se veem preparadas para 

trabalhar esse tipo de conteúdo, 

muitas vezes se “perdendo” e 

reafirmando o preconceito em 

suas ações e atividades, não 

enxergando a realidade. Muitas 

vezes isso parte da própria 

sociedade que trás consigo 

esse conceito enraizado. Frente 

a esta realidade os objetivos 

do presente estudo foram: a) 

enfocar as contribuições dos 

africanos para o desenvolvimento 

do Brasil e da humanidade 

e as figuras ilustres que se 

destacaram nas lutas em favor 

do povo negro; b) conduzir para 

a reeducação das relações entre 

descendentes de africanos, de 

europeus e de outros povos, 

valorizando a cultura dos povos 

africanos na sua essência; c) 

reconhecer a existência do 

racismo no Brasil e a necessidade 

de valorização e respeito aos 

negros e à cultura africana; 

d) apresentar o continente 

africano, abordando a história 

da África antes da escravidão; 

e) estimular ações afirmativas 

a fim de contribuir para tal 

reconhecimento, mostrando 

a fragilidade do ensino para 

resolver esse tipo de problema. 

Diante de todas as informações 

contidas nesse estudo pode-se 

concluir o quanto o estudo da 

Cultura Africana é fundamental 

para garantir a amenização 

do preconceito da sociedade.

SARA APARECIDA BRAMBILLA ZAPPELONI
Monitora de Educação Infantil na Rede Municipal de Descalvado.
Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização 
em Cultura Africana sob orientação do Prof. Ms. Marsiel Pacífico

Palavras-chave: : Diversidade. Diferenças. Preconceito. Escola.

ESCOLA E DIVERSIDADE: EDUCAÇÃO NÃO 
TEM COR
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INTRODUÇÃO 
A escolha do tema deve-

se à relevância do estudo sobre 

a história dos afro-brasileiros 

e das culturas trazidas pelos 

africanos, ampliando nossos 

conhecimentos sobre a formação 

da cultura brasileira, da nossa 

história levando essa prática 

ao ambiente escolar.

Portanto, o educador 

deve intervir no processo de 

formação e percepção crítica 

das crianças, para evitar que 

estas se tornem preconceituosas, 

para uma relação de respeito 

e aceitação das diferenças, 

reconhecendo o Brasil como 

um país multicultural. 

Uma das soluções para 

a superação do racismo possa 

ser começar legitimando a 

cultura afro brasileira desde 

as crianças. Com isso, Santos 

conceitua cultura como sendo 

tudo o que diz respeito a um 

povo, pertencente a ele. (Santos 

(1994, p. 24).

Por isso, é fundamental 

a inserção da história e da 

cultura afro-brasileira no 

contexto escolar possibilitando 

à criança um autoconhecimento, 

respeito mútuo com atitudes 

que valorizem e respeitem as 

diferenças. 

A lei já nos ampara 

para isso. Primeiro vieram os 

PCN’s que orientam sobre a 

igualdade em um dos temas 

transversais. E um passo além 

foi a lei 10.639/03, que inclui 

no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade 

da temática História e Cultura 

Afro-Brasileira propondo 

um conhecimento científico 

contrário à superioridade da 

cultura europeia.

Dando continuidade a 

esse contexto, os Parâmetros 

Curriculares trazem esse 

embasamento em tal ideia, 

no qual o ensino da arte e da 

música tem por objetivo:

Promover o entendimento 

de cruzamentos culturais pela 

identificação de similaridades, 

particularmente nos papéis e 

funções da arte, dentro e entre 

grupos culturais; reconhecer e 

celebrar a diversidade étnica 

e cultural em arte e em nossa 

sociedade, enquanto também 

se potencializa o orgulho pela 

herança cultural em cada 

indivíduo, seja ela resultante 

de processos de erudição ou 

de vivências do âmbito popular, 

folclórico ou étnico; possibilitar 

problematizações acerca do 

etnocentrismo, estereótipos 

culturais, preconceitos, 

discriminação e racismo nas 

ações que demarcam os eixos 

da aprendizagem; enfatizar o 

estudo de grupos particulares 

e/ou minoritários (do ponto 

de vista do poder) como 

mulheres, índios e negros; 

possibilitar a confrontação 

de problemas, como racismo, 

sexismo, excepcionalidade 

física ou mental, participação 

democrática, paridade de 

poder; examinar a dinâmica 

de diferentes culturas e os 

processos de transmissão de 

valores; desenvolver a consciência 

acerca dos mecanismos de 

manutenção da cultura dentro 

de grupos sociais; questionar 

a cultura dominante, latente 

ou manifesta e todo tipo de 



770 OUTUBRO | 2017

opressão; destacar a relevância da 

informação para a flexibilização 

do gosto e do juízo acerca de 

outras culturas. (BRASIL, 1998, 

p. 42). 

A lei determina que a 

história da África seja tratada 

de forma positiva, não apenas 

falando no ponto da escravidão, 

mas também a preservação 

da memória, da religiosidade, 

da contribuição dos egípcios 

para o desenvolvimento da 

humanidade, desmistificando 

o mito da democracia racial no 

Brasil, que durante o regime 

militar se aprendia que o 

Apartheid era um fenômeno 

de segregação racial apenas da 

África do Sul e que no Brasil 

não existia o racismo. 

As Diretrizes Curriculares 

Nacionais (Parecer nº 04 CNE/ 

CEB/ 98) contêm os princípios, 

fundamentos e procedimentos 

a serem exercidos na Educação 

Básica, determinados pela 

Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação 

a qual orienta as escolas no 

Brasil quanto a organização, 

propostas pedagógicas etc. 

Também, no Estatuto 

da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei 8.069/ 90, no artigo 

58 existe a defesa do respeito 

aos valores culturais, artísticos 

e históricos próprios do 

contexto social da criança e do 

adolescente, garantindo-se a 

estes a liberdade de criação e 

o acesso às fontes de cultura. 

Portanto a lei vem para 

amparar essa questão, tão 

pouco discutida nas escolas; 

prova de que a escola influi 

na identidade da criança, 

Brandão conclui que: “as 

pessoas convivem umas com 

as outras e o saber flui, pelos 

atos de quem sabe-e-faz, para 

quem não-sabe-e-aprende. (...) 

A criança vê, entende, imita e 

aprende com a sabedoria no 

próprio gesto de fazer a coisa” 

(BRANDÃO, 2008, p. 19).

 Ele também defende 

que a Pedagogia é a prática da 

educação. O Brasil em si é um 

país multicultural, e desta forma 

se evidencia a necessidade de se 

trabalhar todas as culturas que 

contribuíram para a formação 

cultural do povo brasileiro nas 

escolas brasileiras. 

Por estes e outros 

motivos torna-se necessário 

trabalhar a multiculturalidade 

na sala de aula, especialmente 

na educação infantil:

 (...) A multiculturalidade 

não se constitui na justaposição 

de culturas, muito menos no 

poder exacerbado de uma 

sobre as outras, mas na 

liberdade conquistada, no 

direito assegurado de mover-

se cada cultura no respeito 

uma da outra, correndo risco 

livremente de ser diferente, 

sem medo de ser diferente, de 

ser cada um “para si”, somente 

como se faz possível crescerem 

juntas e não na experiência da 

tensão permanente, provocada 

pelo todo-poderosismo de uma 

sobre as demais, proibidas de 

ser (FREIRE, 1992, p. 156).

É preciso mostrar às 

crianças o país diversificado em 

que vivem, com várias culturas, 

como evidencia Braslavsky 

quando diz que: 

Conviver é chegar a 

viver juntos entre distintos sem 

os riscos da violência e com a 

expectativa de aproveitar de 

maneira fértil nossas diferenças. 

O desafio da convivência é 
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basicamente o desafio da 

tolerância à diversidade e esta 

encontra sua manifestação mais 

clara na ausência de violência. 

(BRASLAVSKY, 2002, p. 14).

Ou seja, a pouca discussão 

sobre a cultura africana nas 

escolas, impede o entendimento 

dessa cultura indispensável 

para a sociedade brasileira que 

é produto da participação de 

africanos e afrodescendentes 

em associação com povos de 

outras origens.

Partindo desses 

elementos os objetivos do 

presente estudo foram:

 - enfocar as 

contribuições dos africanos para 

o desenvolvimento do Brasil 

e da humanidade e as figuras 

ilustres que se destacaram nas 

lutas em favor do povo negro;

 - conduzir para a 

reeducação das relações entre 

descendentes de africanos, de 

europeus e de outros povos, 

valorizando a cultura dos povos 

africanos na sua essência;

 - reconhecer a existência 

do racismo no Brasil e a 

necessidade de valorização e 

respeito aos negros e à cultura 

africana;

 - apresentar o continente 

africano, abordando a história 

da África antes da escravidão;

 - estimular ações 

afirmativas a fim de contribuir 

para tal reconhecimento, 

mostrando a fragilidade do 

ensino para resolver esse tipo 

de problema.

Destaca-se, ainda, que 

o presente estudo insere-se 

numa abordagem qualitativa, 

preocupando-se com a 

compreensão, da inserção da 

cultura africana. Desta forma a 

pesquisa qualitativa, segundo 

Minayo:  

(...) responde a questões 

muito particulares. Ela ocupa, 

nas Ciências Sociais, com um 

nível de realidade que não pode 

ou não deveria ser quantificado. 

Ou seja, ela trabalha com o 

universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e 

das atitudes. Esse conjunto 

de fenômenos humanos é 

entendido aqui como parte 

da realidade social, pois o ser 

humano se distingue não só 

por agir, mas por pensar sobre 

o que faz e por interpretar as 

suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada 

com seus semelhantes. (2001, 

p. 21).

Neste contexto foi 

realizada uma pesquisa 

descritiva do tipo bibliográfica, 

ou seja, objetivando descrever 

a importância de uma escola 

multicultural, com uma mudança 

na mente e nos valores, tanto 

da escola como da sociedade 

em geral, pois subjacente a 

essa ideia está a celebração 

da diversidade, uma vez que 

“dentre este tipo de pesquisa 

estão as que atualizam as 

características de um grupo 

social, nível de atendimento 

do sistema educacional, 

como também aquelas que 

pretendem descobrir a existência 

das relações entre variáveis” 

(G O N S A L V E S , 2 0 0 1 , p .6 5 ) .  Para 

trabalhar essa temática, foram 

levantados textos em livros, teses, 

revistas da área de Educação e 

Psicologia e indexados em base 

como, por exemplo, o SCIELO 

BRASIL, dos últimos dez anos, 

em português. Destaca-se 

que, para a realização desse 
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levantamento foram utilizadas 

as seguintes palavras-chave: 

cultura, identidade, valorização, 

diversidade.

  Por fim, ressalta-

se que essa monografia está 

organizada em duas subdivisões: 

primeiramente é feito um 

resgate histórico sobre a cultura 

africana juntamente com 

hábitos, heranças e costumes 

à cultura brasileira. Em seguida 

o retrato do papel da escola 

dentro deste contexto com um 

olhar atento à diversidade.

TRADIÇÃO CULTURAL: MEMÓRIA DE 
ONTEM/IDENTIDADE DE HOJE – UM OLHAR 
ALÉM DO ÚNICO

Devido à quantidade de 

escravos recebidos, os estados 

de Maranhão, Pernambuco, 

Alagoas, Bahia, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Rio Grande do Sul 

foram os mais influenciados, e a 

partir do século XX, começaram 

a ser aceitos e celebrados 

como expressões artísticas 

genuinamente nacionais. Sobre 

esse contexto, Silva afirma que:

Estamos nos referindo às 

raízes da cultura brasileira que 

têm origem africana. Dizendo 

de outra forma, estamos de um 

lado, nos referindo aos modos 

de ser, de viver, de organizar 

suas lutas, próprios dos negros 

brasileiros, e de outro lado, 

às marcas da cultura africana 

que, independentemente da 

origem étnica de cada brasileiro, 

fazem parte do seu dia a dia. 

(2005, p. 155)

Hoje, a cultura afro-

brasileira resulta das influências 

dos portugueses e indígenas; 

influências essas que claramente 

se manifestam na música, 

religião, culinária, entre outros.

As artes são umas das 

maneiras de se difundir essa 

cultura, a exemplo da música, a 

qual gera na criança um maior 

interesse pela temática, além 

de facilitar seu entendimento. 

Um exemplo dessa herança 

é a capoeira. No início ela foi 

apresentada como uma dança 

para enganar os capatazes, 

mas na verdade era uma luta. 

Mattos explica: 

A capoeira pode ser 

vista, da mesma forma que 

as irmandades religiosas e as 

reuniões em batuques, como 

um espaço construído por 

escravos e libertos, africanos 

e crioulos, para encontros 

e afirmação de apoio e de 

solidariedade entre os membros 

de um mesmo grupo. Esses 

grupos distintos de capoeira 

eram conhecidos por maltas. 

(MATTOS, 2007, p.185)

Portanto, mesmo o 

ritmo estando tão presente, 

por muito tempo os negros 

não tinham o direito de se 

expressar ou de ter sua liberdade. 

Eram muitas vezes castigados 

por seus senhores. Um dos 

grandes líderes revolucionários 

foi Zumbi dos Palmares, que 

comandou revoltas contra 

a opressão e os trabalhos 

escravos, sendo considerado 

hoje um dos maiores líderes 
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da resistência e luta contra 

a escravidão. Hoje em dia, 

na data de sua morte, 20 de 

novembro, é comemorado o dia 

da consciência negra. (PERCÍLIA, 

2017). Moura ainda contribui 

essa temática dizendo que:

Em nosso país, apesar 

de todos se dizerem avessos 

ao racismo, não há quem não 

conheça cenas de discriminação 

ou não saiba uma boa piada 

sobre o tema. Ainda hoje o 

trabalho manual é considera 

aviltante e a hierarquia social 

reproduz uma divisão que 

data da época do cativeiro. 

Com naturalidade absorvemos 

a ideia de um elevador de 

serviço ou de lugares que se 

transformam em verdadeiros 

guetos raciais. É por isso que 

não basta condenar a história, 

ou encontrar heróis delimitados. 

Zumbi existe em cada um de 

nós. É passado e é presente. 

(MOURA. 1996. P.30) 

Outra grande contribuição 

da cultura africana se evidencia 

na culinária e nos pratos como 

o vatapá, acarajé, caruru, 

mungunzá, sarapatel, baba de 

moça, cocada, bala de coco e 

muitos outros.

Mas nenhuma receita 

se iguala em popularidade à 

feijoada. Originada das senzalas, 

era feita das sobras de carnes 

que os senhores de engenhos 

não comiam. Enquanto as 

partes mais nobres iam para 

a mesa dos seus donos, aos 

escravos restavam as orelhas, 

pés e outras partes dos porcos, 

que misturadas com feijão 

preto e cozidas em um grande 

caldeirão, deram origem a um 

dos pratos mais saborosos 

e degustados da culinária 

nacional. (PINTO, 2017). 

Contudo, alguns 
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historiadores afirmam que esse 

prato é de origem europeia 

e não africana. Carneiro, por 

exemplo, diz: 

A feijoada é prato 

Nacional por excelência. Suas 

origens prestam-se às mais 

especulativas interpretações 

e costuma-se apresentá-la 

como expressão da fusão racial 

brasileira, um prato fito pelos 

negros com as parte menos 

nobres do porco e com o feijão, 

de origem americana, num 

cozido de técnica europeia. 

(CARNEIRO, 2005, p.76)

Não se pode deixar 

de citar alguns instrumentos 

musicais que também foram 

trazidos pelos africanos como 

o pandeiro, o berimbau e o 

agogô. (FRANCISCO, 2017). 

Assim como a capoeira, que 

inicialmente desenvolvida para 

ser uma defesa, era ensinada 

aos negros cativos por escravos 

que eram capturados e voltavam 

aos engenhos. Sempre foram 

adaptados às cantorias africanas 

e ficaram mais parecidos com 

uma dança, permitindo assim 

que treinassem nos engenhos 

sem levantar suspeitas dos 

capatazes. A Capoeira é hoje 

Patrimônio Cultural Brasileiro e 

recebeu, em novembro de 2014, 

o título de Patrimônio Cultural 

Imaterial da Humanidade. 

(Araújo, 2017).

Para Lopes, “quem 

está aprendendo capoeira, 

está aprendendo ao mesmo 

tempo, uma infinidade de 

coisas: jogo, luta, arte, filosofia, 

religião, ética, dança, música e 

até história do Brasil.” (LOPES, 

1999, p.69).

O diálogo existente 

do equilíbrio entre corpo e 

mente faz com que a capoeira 

vá além de uma abordagem 

cultural, como ressalta Freitas 

ao dizer que: 

(...) os valores como a 

educação dicotômica de corpo 

e mente, ainda tão presentes 

na Educação Física, precisam 

ser quebrados para que uma 
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educação holística junto a ela se 

efetive, já que seus conteúdos 

buscam um equilíbrio do 

desenvolvimento harmonioso 

do aluno em todas as suas 

dimensões: corpo, intelecto, 

sentimento e espírito (FREITAS, 

2007, p.53). 

Filho diz ainda que, “a 

energia sonora do berimbau 

cria o ambiente energético 

em que o corpo e o espírito 

mergulham para viver o transe 

capoeirano.” (FILHO, 1997, p.28).

Como pode-se notar, 

a dança é o retrato da história 

humana, muito ligada ao trabalho, 

à festa, à religião. As danças 

regionais de matriz africana 

emergem da sabedoria do 

povo, elas são o instrumento 

de luta, resistência e tradução 

artística. 

Outra contribuição 

deixada é a de Gomes (2008), 

quando diz que:

(...) é no corpo que 

se dão as sensações, as 

pressões, os julgamentos. 

Esses não acontecem de forma 

independente, mas estão 

intimamente entrelaçados, 

constituindo uma estrutura, uma 

unidade que tem uma ordem 

- a sua forma de corpo. É essa 

forma que garante o modo de 

ser no mundo e torna possível 

a compreensão de como as 

relações são construídas com o 

mundo e no mundo. (GOMES, 

2008, p. 230-231).

Seguindo com as culturas 

trazidas pelos africanos, pode-se 

citar também a religiosidade, 

na devoção por determinados 

santos e orixás como a popular 

Iemanjá, que recebe muitas 

oferendas de seus devotos 

em datas especiais como 

a passagem do Ano-Novo. 

Há também as religiões do 

Candomblé e da Umbanda. 

(Sousa, 2017).

Outra forte influência 

é o samba, dança trazida 

pelos africanos que deu 

origem á maior festa popular 

brasileira, o Carnaval. Eram 

como as danças nupciais de 

Angola, como um de ritual 

para a fertilidade. O samba 

de roda se origina na Bahia, 
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no qual homens tocam e 

mulheres dançam. Existem 

outras versões também em 

que um casal ocupa o centro 

da roda. (ALVITO, 2013. p. 80).

POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS PARA 
A EDUCAÇÃO MULTICULTURAL: DA LEI À 
REALIDADE

Por conta de toda 

essa tradição, o ambiente 

escolar, um ambiente coletivo 

e diversificado, pode contribuir 

para essa identificação de 

identidade. Assim, Oliveira 

coloca que: “tudo é visto de 

acordo com o princípio da 

integração, segundo o qual os 

vários elementos se comunicam, 

se complementam”. (OLIVEIRA, 

2006, p.39)

De acordo com alguns 

especialistas, uma forma para 

acabar com as desigualdades 

educacionais do Brasil está em 

enfrentar as desigualdades 

raciais que ainda estão presentes 

no ambiente escolar, para 

que as crianças reconheçam 

todo esse conteúdo histórico 

a que faz parte. E para isso é 

necessário que se inicie essa 

educação desde os pequenos, 

na Educação Infantil mesmo.

Muitos podem se 

questionar se ainda há violência 

moral desde a criança até o 

adulto negro e isso deve ser 

trabalhado na escola sem 

constrangimentos, muito menos 

mitos equivocados. É preciso 

quebrar o silêncio que é uma 

constante nas relações raciais 

de modo a tratar e trabalhar a 

história da África de maneira 

bem natural, não apenas na 

perspectiva da escravidão. 

Sobre isso, disse o líder negro 

Martin Luther King (1929-1968): 

“Temos de nos arrepender 

nessa geração não tanto pelas 

más ações das pessoas más, 

mas pelo silêncio assustador 

das pessoas boas”. 

Um grupo ou pessoa 

podem viver várias identidades ao 

mesmo tempo: uma identidade 

individual, familiar, coletiva, 

com recorte étnico, religioso, 

de gênero, regional, nacional, 

entre outras. Compreendemos 

identidade cultural negra como 

identificação do ser dentro de 

um determinado grupo ou 

sociedade, identificação que 

ultrapassa as características 

físicas, como tipo de cabelo, 

cor de pele, traços fenotípicos. 

A identidade abrange 

um conjunto de valores e 

crenças capazes de dar sentido 

de pertença a tal contexto. Já 

a identidade negra faz parte 

de um processo construído 

historicamente em uma 

sociedade forjada, no mito da 

democracia racial. 

Os alunos e a comunidade 

precisam se sensibilizar para 

o tema, reconhecendo o 

racismo muitas vezes em suas 

próprias atitudes e mudá-

las.                 Sempre com o 

cuidado para não naturalizar 

ações racistas, tratando como 

brincadeira. É preciso não 

apenas abordar o tema em 
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datas comemorativas, e sim 

com planejamentos concretos, 

muito mais além do que lidar 

com fatos isolados, resgatando 

a memória da humanidade, 

como ressalta Halbwachs (2006), 

um dos maiores estudiosos da 

memória. Para ele:

Não sendo inteiramente 

isolada e fechada, a memória 

individual vem do conhecimento 

da memória coletiva, tendo em 

vista que para evocar o próprio 

passado, em geral, a pessoa 

precisa recorrer às lembranças 

de outras, e se transporta 

a pontos de referência que 

existem fora de si, determinados 

pela sociedade. (HALBWACHS, 

2006, p. 72).

Por isso a importância 

do estudo e contribuições 

da África, não apenas com o 

destaque de um país pobre, 

retratando a fome e a miséria, 

mas sim de um continente 

rico em extensão, de culturas 

trazidas ao Brasil através dos 

negros, sua base, suas noções 

em geral, e perceber que não 

é apenas uma dança ou uma 

comida, e sim algo de extremo 

valor, transmitindo a história 

de um povo antes de viver no 

Brasil, seus medos, sua fé, sua 

coragem e a sua cultura. 

A África não surge fora 

do espaço e do tempo, pelo 

contrário é analisando a história 

da África que podemos identificar 

sua dinâmica civilizatória e a 

formação de sua cosmovisão. 

A África, entretanto, é um 

continente grande demais e 

múltiplo em suas expressões 

culturais. (OLIVEIRA, 2006, p.23).

Como compartilha 

Oliveira, é preciso a prática 

do respeito uns aos outros, 

cultuar a ancestralidade de 

seus povos, a terra, a água, o 

ar, como se fossem parte de 

si mesmos como uma eterna 

sintonia. Assim, ele ainda ressalta, 

“a África continua sendo um 

continente onde a diversidade 

e a multiplicidade de culturas 

vem sendo respeitadas e 

servindo, inclusive, de modelo 

de organização para a vida”. 

(OLIVEIRA, 2006, p. 24).

 Portanto, o ambiente 

escolar pode ajudar nessa busca 

da valorização, tentando acabar 

de vez com o modo falso e 

reduzido de tratar a contribuição 

dos africanos escravizados e 

de seus descendentes para a 

construção da nação brasileira. 

É preciso sempre estar atento, 

fiscalizar para que, no seu 

interior, os alunos negros deixem 

de sofrer atos de racismo de 

que são vítimas.

Nesse sentido, o mais 

correto seria falarmos em 

“culturas brasileiras”, ao invés 

de “cultura brasileira”, dada a 

pluralidade étnica que contribuiu 

para sua formação. Assim 

coloca Ribeiro ao dizer que: 

“surgimos da confluência, do 

entrechoque e do caldeamento 

do invasor português com 

índios silvícolas e campineiros 

e com negros africanos, uns e 

outros aliciados como escravos”. 

(RIBEIRO, 1995, p. 379).

Com isso, os professores 

necessitam refletir, analisar 

e se aprofundar nas suas 

produções didáticas, pois as 

falas negativas só tendem 

a refletir uma ideologia de 

inferioridade, evitando criar 

esteriótipos. Assim nos diz 

Souza, que: 

Ao mudarmos a maneira 

como nos aproximamos 
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desses temas e percebemos 

a importância dos africanos 

a afro-descendentes para 

a nossa formação, assim 

como o valor das sociedades 

africanas, que têm muito a 

contribuir para a história da 

humanidade como um todo, 

estaremos caminhando para o 

fortalecimento da auto-estima 

de todos os afro-brasileiros 

e dos brasileiros em geral. 

(SOUZA, 2008, p.140) 

É necessário que a 

criança perceba as diferenças, 

os valores, as culturas, a 

importância do se sentir aceito, 

respeitado, num mundo melhor 

para se conviver.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diversidade existente 

no Brasil é muito relevante 

na construção da identidade 

de um indivíduo, que dirá de 

uma criança. A raça humana 

é a que deve se prevalecer e 

ser abolida definitivamente 

quaisquer práticas de racismo, 

tão presentes e constantes.

Para tanto, a escola 

deve se responsabilizar por 

esse respeito às diferenças, 

estimulando o conhecimento de 

várias culturas, numa educação 

multicultural.

Desde os pequenos, na 

Educação Infantil, é necessário 

a inserção de tais temas, pois 

através dessa educação, sobre 

a diversidade cultural em que 

temos, as crianças podem inserir 

em seus conceitos práticas 

de respeito e conhecimento. 

Tudo isso já está previsto 

em lei, porém ainda de difícil 

compreensão por parte de 

todos, desde funcionários, 

educadores, família, sociedade 

em geral.

É preciso oferecer 

oportunidades às crianças de 

se reconhecer como sujeito 

social, de direitos e deveres, 

pertencentes à uma história.

Muitas são as práticas 

em sala de aula, de forma 

lúdica e prazerosa, como a 

importância da cultura africana e 

sua influência na história de um 

povo através de: músicas, jogos, 

culinária, instrumentos, religião, 

danças, tudo para oportunizar 

o aprender, reafirmando a 

relevância dessa abordagem. 

Uma ótima opção também é ter 

mais atividades com bonecas 

negras, assim como trabalhar 

com um repertório musical.

Uma outra afirmativa 

equivocada é de os próprios 

negros se discriminarem. Tal 

equívoco se dá pelo conceito do 

branqueamento, que tempos 

atrás fez com que muitos 

achassem que a inteligência 

tinha a ver com a cor da pele.

Enfim, o Brasil ainda 

é um país no qual os negros 

lutam por um lugar igualitário. 

É preciso deixar de trabalhar e 

apresentar a cultura africana 

pelos moldes da escravidão, 

apresentando a África somente 

pelo lado negativo, no qual 

todos os continentes possuem.

É preciso reconhecer a 

existência do racismo no Brasil 

e lutar para a necessidade 

da valorização e respeito à 

Cultura Africana, enfocando 

principalmente na sua contribuição 

para o desenvolvimento da 

humanidade.
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As rodas de leitura na 

Educação Infantil proporcionam 

a criança viajar pelo mundo do 

faz de conta, pois o universo 

infantil é cheio de ludicidade 

e por meio desta prática 

professor e alunos se integram 

para que o processo de ensino 

e aprendizagem aconteça 

satisfatoriamente. O objetivo 

deste estudo, é mostrar os 

benefícios que a roda de leitura 

promove quando abordada 

como elemento de rotina. 

Desta maneira, analisando que 

através da prática rotineira da 

roda da conversa na Educação 

Infantil é possível que se 

desenvolva a comunicação, 

a identidade e autonomia e a 

interação social. Assim sendo, 

falaremos sobre como os 

contos de fadas, pequenos 

contos e mitos infantis cheios 

de magia e fantasia, podem 

ajudar no desenvolvimento 

da criança. 

SHEILA DE PAULA OSORIO ARAUJO 
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A IMPORTÂNCIA DAS RODAS DE LEITURA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO
Debater e refletir sobre 

a importância das rodas de 

leitura nos anos iniciais da 

Educação Infantil é de essencial 

importância, o Referencial 

Curricular Nacional para a 

Educação Infantil orienta para 

a importante necessidade de 

as crianças se apropriarem 

das diferentes linguagens. A 

oralidade continua sendo o 

maior meio de comunicação. 

Durante a roda de leitura somos 

envolvidos pela oralidade e 

quanto mais o tom se aproxima 

da naturalidade mais entramos 

no mundo da imaginação. 

Considerando que, a infância 

é o momento em que as 

crianças estão mais propícias a 

desenvolver hábitos que serão 

seguidos futuramente, por 

isso consideramos que seja 

essencial estimular as crianças 

a gostarem de ler desde bem 

pequenas.

De acordo com Silva 

(1981:38), as experiências 

conseguidas através da leitura, 

facilitam o posicionamento 

do homem numa condição 

especial, pois são grandes fontes 

de energia que impulsionam 

a descoberta, a elaboração e 

a difusão do conhecimento.

Através das rodas 

de conversa, é possível criar 

oportunidades para desenvolver 

o caráter da criança, a partir da 

construção de valores, pois essas 

oportunidades ajudam a buscar 

nossa identidade e, durante a 

leitura, a criança estimula o 

pensamento independente, 

desenvolve o raciocínio lógico 

e a criatividade. É necessário 

mostrar às crianças que o ato 

de ler além de poder ser usado 

como obtenção de informações 

pode ser muito prazeroso, 

fantástico e lúdico. O papel do 

professor é fundamental para 

desenvolver na criança o habito 

da leitura, pois atualmente, 

poucas famílias têm o hábito 

de contar histórias para as 

crianças à hora de dormir, 

essa atividade foi dando lugar 

a outros interesses, desta 

maneira além de o professor 

promover a recuperação 

das narrativas populares, a 

contação de histórias assume a 

responsabilidade de transmitir 

a memória coletiva.

A presente pesquisa 

será fundamentada na 

questão central de reconhecer 

a importância da leitura na 

infância e incentivar a formação 

do hábito de leitura na idade 

em que todos os hábitos se 

formam. A questão proposta 

será fundamentada no que 

diz o livro Ler e Escrever na 

Educação Infantil: Discutindo 

Práticas Pedagógicas de Ana 

Carolina Perrusi Brandão e 

Ester Calland de Sousa Rosa 

(Organizadoras.) 2011. O trabalho 

de Maria Alice Faria, intitulado 

Como usar a literatura infantil 

na sala de aula aborda o tema 

de maneira a exemplificar e 

possibilitar à escola o tratamento 

criativo e inteligente desse 

tipo específico de leitura. No 

livro Explorando o discurso da 

criança de Alessandra Del Ré, 

Luciane de Paula e Marina Célia 

Mendonça (Organizadoras) 

2014, reforça a ideia de que o 

foco deve estar na dinâmica 
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interativa que rege a sala 

de aula que leva a criança a 

desenvolver a imaginação, 

emoções e sentimentos de 

forma prazerosa e significativa.

Dessa forma, debates 

em torno desse assunto tem por 

objetivo enfocar a importância da 

leitura para o desenvolvimento 

das crianças na educação 

infantil, é fundamental salientar 

a importância do estímulo à 

leitura para o desenvolvimento 

intelectual, individual ou coletivo, 

no âmbito escolar e mesmo em 

relação ao progresso mental 

e cognitivo do indivíduo, 

valorizando e estimulando o 

seu desenvolvimento cognitivo.

A IMPORTÂNCIA DAS RODAS DE LEITURA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Em nossa sociedade 

atual, num país conhecido 

pelos baixos índices de 

leitura, em meio à avalanche 

de conhecimento impresso 

e disponível nos canais de 

comunicação, o homem anseia 

superar o cotidiano. Nesse 

sentido, o contato com boas 

obras literárias é essencial desde 

a infância, por meio da leitura 

descobrimos novos mundos 

até então desconhecidos 

para nós, a leitura é a porta 

para a descoberta de novos 

conhecimentos, ela enriquece 

o vocabulário, amplia nosso 

conhecimento, desenvolve o 

raciocínio e a interpretação, 

desenvolve o senso crítico, 

muda a vida e facilita a escrita.

Os primeiros livros 

direcionados ao público 

infantil, surgiram no século 

XVIII, obras que enfocavam 

principalmente os contos de 

fadas. De lá pra cá, a literatura 

infantil foi ocupando seu espaço 

e apresentando sua relevância. 

Nesta época, a literatura infantil 

era tida como mercadoria, 

principalmente para a sociedade 

aristocrática. Com o passar do 

tempo, a sociedade cresceu e 

modernizou-se por meio da 

industrialização, expandindo 

assim, a produção de livros. 

Hoje a dimensão de literatura 

infantil é muito mais ampla e 

importante. Ela proporciona à 

criança um desenvolvimento 

emocional, social e cognitivo 

indiscutível. Mesmo antes de 

aprender a ler, as crianças 

devem ser colocadas em 

contato com a literatura. Ao 

ver um adulto lendo, ao ouvir 

uma história contada por ele, 

ao observar as rimas (num 

poema ou numa música), 

os pequenos começam a se 

interessar pelo mundo das 

palavras. É o primeiro passo 

para se tornarem leitores 

literários.

Estudos realizados 

na área da leitura e literatura 

apontam que a literatura 

infantil, se bem trabalhada, 

auxilia, não só na formação 

do caráter, como se teorizou 

por muito tempo, mas também 

na formação geral da criança 

enquanto pessoa crítica e bem 

informada. A criança que lê, 

adquire mais parâmetros para 

fazer comparações e selecionar 

as obras que lhe parecer 

melhor, tanto em situações 
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escolares como em situações 

de sua vida cotidiana.

Conforme Silva (1992, 

p.57) “bons livros poderão ser 

presentes e grandes fontes 

de prazer e conhecimento. 

Descobrir estes sentimentos 

desde bebezinhos, poderá ser 

uma excelente conquista para 

toda a vida. ” Desta maneira, 

a literatura deve ser revelada 

à criança como elemento 

constitutivo do seu patrimônio 

cultural, como possível conquista 

pessoal e social, como objeto 

impulsionador de autonomia, 

de observação atrevida e de 

fonte de criatividade.

Um trabalho eficaz 

com a literatura infantil em 

contexto escolar permite que 

através do mundo fantasiado 

pelo autor, a criança assuma 

postura libertadora, em 

que passa a conhecer mais 

profundamente sua cultura e si 

mesma. Segundo Cohn (2009) 

nos primeiros anos de vida 

escolar o professor exerce uma 

influência muito forte sobre as 

crianças. É importante que o 

professor na educação infantil 

ao realizar uma atividade que 

tenha o objetivo de estimular 

diversos aprendizados sempre 

leve em conta o ponto de vista 

do aluno. Também precisa 

garantir que as condições de 

ensino e a prática atendam às 

necessidades do aluno.

A contação de histórias 

é um momento mágico que 

envolve a todos que estão 

nesse momento de fantasia. 

Ao contar histórias o professor 

estabelece com o aluno um 

clima de cumplicidade que os 

remete à época dos antigos 

contadores que, ao redor do 

fogo, contavam a uma plateia 

atenta as histórias, costumes e 

valores do seu povo. A plateia 

não se reúne mais em volta 

do fogo, mas nas escolas, os 

contadores de história são os 

professores, elo entre o aluno e 

o livro. A história é recreação e 

terapia, suporte de cultura e, o 

mais importante, elemento de 

comunicação, mas, sobretudo 

um instrumento de diálogo 

entre a criança e o adulto. 

Acredita-se que a própria voz 

do professor durante o ler 

ou contar histórias, supre a 

criança de afetividade diária 

que possivelmente poderá 

minimizar algum conflito futuro.

Coelho (2005) afirma 

que quem lê para criança 

não lhe transmite apenas o 

conteúdo da história; promove 

seu encontro com um modelo 

de leitor, ao fazê-la captar a 

entonação, as pausas, a posição 

do corpo, a maneira de segurar 

o livro, os comentários que o 

adulto faz ao ler, para logo 

poder imitá-lo em atividades 

de simulação de leitura. Desta 

maneira, o professor pode 

apropriar-se dessa característica 

e transformar a contação em 

um importantíssimo recurso 

de formação do leitor.
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O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL QUANTO A FORMAÇÃO DE 
LEITORES

As rodas de leitura 

é a ponte entre o real e o 

imaginário, as histórias auxiliam 

as crianças na elaboração de 

seus sentimentos, já que as 

emoções gozadas por meio das 

narrativas preparam-nas para 

vivenciarem essas emoções 

no mundo real, de forma 

mais racional e equilibrada. A 

literatura suscita o imaginário, 

encanta e deleita o espírito.

Segundo Zabalza (1998) 

a roda da conversa e leitura 

deve acontecer como uma 

rotina diária, pois se trata de 

um elemento fundamental da 

educação infantil que pode 

proporcionar o desenvolvimento 

geral da criança. Uma rotina 

diária é caracterizada como 

um tempo privilegiado de 

experiências e interações positivas. 

O professor não pode fazer o 

que bem entender de acordo 

com a sua vontade, mas sim 

usar o tempo de cada dia para 

estimular o conhecimento em 

seus alunos. O ato de contar 

histórias é próprio do ser 

humano, e o professor pode 

apropriar-se dessa característica 

e transformar a contação em 

um importantíssimo recurso 

de formação do leitor.

As histórias ampliam o 

contato com o livro para que 

os alunos possam expandir seu 

universo cultural e imaginário e, 

através de variadas situações, 

a contação de histórias pode: 

intrigar, fazer pensar, trazer 

descobertas, provocar o riso, 

a perplexidade, etc. Ou seja, 

ao se contar uma história, 

percorre-se um caminho 

absolutamente infinito de 

descobertas e compreensão 

do mundo. Os Professores 

devem oferecer pequenas doses 

diárias de leitura agradável, sem 

forçar, mas com naturalidade, 

desenvolverão na criança um 

hábito que poderá acompanhá-

la pela vida afora. Para 

desenvolver um programa de 

leitura equilibrado, que integre 

os conteúdos relacionados 

ao currículo escolar e ofereça 

uma certa variedade de livros 

de literatura como contos, 

fábulas e poesias, é preciso 

que o professor observe a 

idade cronológica da criança 

e principalmente o estágio de 

desenvolvimento de leitura em 

que ela se encontra.

As experiências de 

interação comunicativa, seja 

com outras crianças ou com 

os adultos ou as atividades 

lúdicas que visam a promoção 

do desenvolvimento das 

capacidades verbais das 

crianças, desempenham uma 

importante participação no 

processo de estimulação do 

desenvolvimento da comunicação 

verbal. Por isso é essencial 

que o professor aproveite as 

situações naturais ocorridas em 

contexto de comunicação e que 

crie situações estimulantes para 

as crianças consigam participar 

ativamente no processo de 

comunicação.

De acordo com o 
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Referencial Curricular Nacional 

Para Educação Infantil – RCNEI 

(1998) o professor tem a 

possibilidade de transformar 

determinadas atividades na roda 

da conversa com o objetivo de 

estimular o reconhecimento do 

corpo através de brincadeiras 

que propõe a percepção, 

identificação de partes do corpo 

e a imitação de movimentos.

Segundo Costa (2009) a 

roda da conversa por constituir-

se como um espaço discursivo 

diverso, tornou-se consenso 

entre os professores em utilizá-la 

como o local privilegiado para o 

desenvolvimento da linguagem 

oral. Desse modo, a roda de 

conversa tem sido no conjunto 

das práticas pedagógicas, o 

espaço privilegiado do ensino 

da oralidade.

Ana Carolina Perrusi 

Brandão e Ester Calland de Sousa 

Rosa no livro Ler e Escrever na 

Educação Infantil (2011) afirma 

que o contato das crianças com 

a história é mediado pela voz 

da professora, que lê, canta ou 

narra. Essa mediação implica 

uma proximidade física entre 

quem conta e quem ouve, além 

de uma interação situada num 

plano simbólico.

Desta maneira, é 

primordial que o professor 

procure conhecer o seu aluno 

como um todo, levando em 

conta sua rotina e convívio 

com a família na casa para que 

desta forma possua condições 

de trabalhar os diversos 

desenvolvimentos na criança 

de uma forma que não se torne 

monótona para a mesma, 

estimulando a criatividade 

natural e inovadora e explorar 

as diversas manifestações 

infantis através do livre arbítrio 

para a criança demonstrar a 

sua capacidade.

LITERATURA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo o RCN (1998), 

o professor deve trabalhar 

com diferentes tipos de textos, 

principalmente as histórias 

infantis, pois estas propiciam a 

ampliação do universo cultural e 

permitem conhecer e aprender 

a respeitar o diferente. As 

histórias de ficção (como os 

contos de fadas) são as que 

mais encantam as crianças, 

mas é importante oferecer a 

elas diversas obras para que 

criem um repertório amplo.

No livro de Maria Alice 

Faria: Como usar a literatura 

infantil na sala de aula (2009) 

é citado que o professor, para 

elaborar seu trabalho com a 

leitura de livros para as crianças, 

precisa ler primeiro essas obras 

como leitor comum, deixando-

se levar espontaneamente 

pelo texto, sem pensar ainda 

na sua utilização em sala de 

aula. Em seguida virá a leitura 

analítica, reflexiva, avaliativa. O 

especialista francês Christian 

Poslaniec propõe uma noção de 

riqueza na hora de selecionar os 

melhores livros a serem levados 

à sala de aula: são aqueles que 

“utilizam de maneira criativa 

várias instancias, oferecendo 

ao leitor várias ocasiões de 

penetrar na estrutura profunda 

da obra”.

Os primeiros livros 

destinados a crianças foram 
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escritos no final do século XVII, 

no entanto, eles não podem ser 

ainda considerados literatura. 

Nessa época, a criança era 

considerada um adulto em 

miniatura, que participava da 

vida adulta, inclusive tomando 

contato com sua literatura. Foi 

somente no século XVIII que o 

conceito de criança começou a 

mudar. A criança passou a ser 

considerada como criança e um 

tipo específico de literatura foi 

desenvolvido para ela. Esse tipo 

de literatura foi denominada 

literatura infantil. Antes daquela 

época, as crianças da nobreza 

liam os grandes clássicos e as 

crianças das classes populares 

liam lendas e contos folclóricos. 

Com o passar do tempo, esses 

clássicos sofreram adaptações e 

os contos folclóricos inspiraram 

os contos de fadas. Alguns 

exemplos de autores e obras de 

literatura infantil são Perrault: 

“Chapeuzinho Vermelho”, “A Bela 

Adormecida”, “O Barba Azul”, 

“O Gato de Botas”, “Pequeno 

Polegar”, etc. Irmãos Grimm: “A 

gata borralheira” (que de tão 

famosa recebeu mais de 300 

versões pelo mundo afora), 

“Branca de Neve”, “Os Músicos 

de Bremen”, “João e Maria”, 

etc. Andersen: “O Patinho Feio” 

entre outros.

No Brasil, A literatura 

infantil chegou no final do século 

XIX. Carlos Jansen e Alberto 

Figueiredo Pimentel foram 

os primeiros brasileiros a se 

preocuparem com a literatura 

infantil no país. Com Thales de 

Andrade, em 1917, a literatura 

infantil nacional teve início. 

E foi em 1921 que Monteiro 

Lobato estreou com “Narizinho 

Arrebitado”, apresentando ao 

mundo, Emília, a mais moderna 

e encantadora fada humanizada. 

Algumas de suas principais 

obras são Urupês, Sítio do 

Pica-pau Amarelo, Reinações 

de Narizinho, O Minotauro, 

Negrinha e Cidades Mortas. 

Confira abaixo vídeos do Sítio 

do Pica-pau Amarelo.

Quando o professor 

trabalha com estes textos faz 

com que os alunos consigam 

elaborar suas próprias ideias, 

construir referências entre o 

bem e o mal. Através dos Contos 

de Fadas o professor tem a 

possibilidade de trazer valores, 

ensinamentos e verdades que 

fazem parte do mundo infantil 

sem deixar o mundo real de 

lado, onde fantasia e imaginação 

se misturam numa realidade 

única, e o levam a vivenciar 

as emoções em parceria com 

os personagens da história, 

introduzindo assim situações 

da realidade.

Um dos recursos 

literários muito utilizados no 

trabalho com as séries iniciais 

do ensino fundamental são as 

fábulas. Enquanto gênero, as 

fábulas são narrativas curtas, 

os personagens são animais, 

plantas ou objetos animados 

que ganham características 

humanas e no desfecho trazem 

um ensinamento, uma moral. 

Habitualmente, as fábulas 

refletem um método pedagógico 

em que o aluno não precisa 

questionar ou refletir. Por 

meio dos contos de fadas o 

professor tem a possibilidade 

de trazer valores, ensinamentos 

e verdades que fazem parte 

do mundo infantil sem deixar 

de lado o mundo real, como 

por exemplo, enfrentar o 

problema do medo e da morte, 
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formando assim alunos com 

capacidades múltiplas para que 

consigam resolver e identificar 

os problemas existentes vendo 

assim o mundo de uma maneira 

mais clara.

Outro gênero literário 

que mexe com a cabeça das 

crianças é o gibi; esse gênero 

colorido, ilustrado e cheio de 

recursos gráficos estimula as 

turmas de educação infantil, 

as histórias em quadrinhos 

são uma excelente opção para 

incentivar a leitura e despertar 

a atenção para quem está 

entrando no mundo das letras 

e da literatura, uma vantagem 

nestas histórias são os recursos 

gráficos, as imagens aparecem 

associadas a textos coloquiais 

e permitem que as crianças 

antecipem o enredo e atribua 

sentido à história, mesmo sem 

saber.

Desta maneira, o 

importante para a escolha de 

uma história não é se a obra 

é consagrada ou não, mas se 

ela contribui para fazer que a 

criança enfrente seus medos, 

vença suas angústias, desenvolva 

sua imaginação, conheça outros 

mundos, permitindo que ela 

tenha acesso à herança cultural 

da humanidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a 

importância de que a roda de 

leitura deve ser desenvolvida 

com crianças desde a educação 

infantil e os benefícios que a 

roda de leitura promove quando 

abordada como elemento de 

rotina e de desenvolvimento 

geral para crianças, pois, uma 

criança que desde os primeiros 

anos na escola é estimulada a 

ter contato com a literatura é 

provável que torne um leitor 

assíduo.

De acordo com o 

Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil – 

RCNEI (1998, vol. 3) ressalta 

a importância do manuseio 

de materiais, de textos (livros, 

jornais, cartazes, revistas etc.), 

pelas crianças, uma vez que ao 

observar produções escritas 

a criança, vai conhecendo de 

forma gradativa as características 

formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança 

folheia um livro imite sons e 

faz gestos como se estivessem 

lendo.

É importante que o 

professor na educação infantil 

ao realizar uma atividade que 

tenha o objetivo de estimular 

diversos aprendizados sempre 

leve em conta o ponto de vista 

do aluno. Também precisa 

garantir que as condições de 

ensino e a prática atendam às 

necessidades do aluno e garantir 

que as crianças desenvolvam 

comportamentos leitores 

é garantir que elas tenham 

contato com os diversos tipos 

de textos do nosso universo 

literário, que possam ler por 

si mesmo ou por intermédio 

do professor.

Diante do exposto, a roda 

de leitura na educação infantil 

é muito importante quando 

abordada como elemento de 

rotina e de desenvolvimento, é 

necessário mostrar às crianças 



790 OUTUBRO | 2017

que o ato de ler além de poder 

ser usado como obtenção de 

informações pode ser muito 

prazeroso, fantástico e lúdico, 

pois través das rodas de 

conversa e leitura, é possível criar 

oportunidades para desenvolver 

o caráter da criança, a partir da 

construção de valores, pois essas 

oportunidades ajudam a buscar 

nossa identidade e, durante 

a leitura, a criança estimula o 

pensamento independente, 

desenvolve o raciocínio lógico 

e a criatividade.



791OUTUBRO | 2017

REFERÊNCIAS 
A importância da leitura para o desenvolvimento da criança. Revista Brasil Escola. Disponível em: http://meuartigo.

brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-literatura-infantil-para-desenvolvimento.htm

Acesso em: 18 de setembro de 2017.

ABRAMOVICH, F.  Literatura infantil: gostosuras e bobices.  5ªedição.  São Paulo: Scipione, 1995.

BRANDÃO, A.  C. P.; ROSA, E. C. S. (Organizadoras.). Ler e Escrever na Educação Infantil: Discutindo Práticas 

Pedagógicas. 2ª edição. Belo Horizonte, Minas Gerais. Autentica Editora. 2011.

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Referencial Curricular 

Nacional Para Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF. vol. 2, 1998.

FARIA, M. A.  Como usar a literatura infantil na sala de aula. 5ª edição. São Paulo: Contexto, 2009.

FREIRE, P. A importância do ato de ler. 49 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

Literatura Infantil. Revista InfoEscola. Disponível em: http://www.infoescola.com/literatura/literatura-infantil/

Acesso em: 18 de setembro de 2017.

Ler para as crianças. Veja a importância desse hábito. Revista Crescer. Disponível em: http://revistacrescer.globo.

com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2013/06/ler-para-criancas-veja-importancia-desse-habito.html

Acesso em: 18 de setembro de 2017.

MACHADO, A. M. A literatura deve dar prazer. Rio de Janeiro: Nova Escola: a revista do professor, São Paulo, v. 

16, n. 145, p. 21-23, set. 2001. Entrevista concedida a Priscila Ramalho.

ZABALZA, M.A. Qualidade em educação infantil. 1ª edição. Porto Alegre, RS: Editora Artmed, 1998.



792 OUTUBRO | 2017

Ter um corpo perfeito 

se apresenta como uma das 

principais aspirações almejadas 

pelos jovens atualmente, e 

neste contexto, o ideal de 

corpo vem sendo celebrado 

como uma forma de status 

na sociedade. Nessa direção, 

a atividade física utilizada para 

a obtenção de uma melhor 

qualidade de vida, treinamento, 

prevenção de doenças, entre 

outras possiblidades, aos poucos 

também passou a ser útil na 

busca dessa falsa ideologia 

de corpo perfeito. Com base 

nos aspectos ressaltados, o 

presente trabalho teve como 

objetivo orientar alunos sobre 

os perigos da padronização e 

culto ao corpo. Participaram 

do estudo 53 alunos de 2º e 

3º anos do ensino médio de 

uma escola do SESI da cidade 

de São Carlos-SP. Utilizou-se 

como coleta de dados alguns 

instrumentos como: roda de 

conversa, questionário avaliativo 

e uma autoavaliação. Foram 

desenvolvidas atividades como 

debates, estudos de artigos 

científicos relacionados ao tema, 

leitura e discussão de textos e 

vídeos, esquetes em grupos, 

palestra com nutricionista 

esportiva, visita à academia, 

entrevistas com educadores 

físicos, elaboração de lanche 

saudável, entre outros. Por meio 

dos resultados obtidos com a 

utilização dos instrumentos de 

coleta, foi possível observar que 

a falta de informação, ou mesmo 

as informações largamente 

veiculadas em diferentes meios 

de comunicação podem levar a 

práticas extremamente nocivas 

a saúde, além de fomentar o 

uso de diferentes substâncias 

ergogênicas sem orientação de 

profissional competente. Embora 

tenha sido observada no diálogo 

dos alunos uma postura mais 

crítica sobre a importância da 

orientação profissional, estudos 

longitudinais devem ser feitos 

como forma de analisar como 

essa orientação poderá se 

efetivar em um futuro próximo, 

e assim, medir sua real eficácia.

SILVIA T. NOGUEIRA GAVIOLLI MIRON
Professora de Educação Física da Rede Municipal de São Carlos/Ensino Fundamental e Médio no SESI 
São Carlos. Pedagoga, com especialização em Psicopedagogia. Cursando especialização em Educação 
Empreendedora na Universidade Federal de São João Del Rey- Minas Gerais e Gestão Escolar na FCE.

Palavras-chave: : Corpo; Jovens; Mídia; Padrões de Beleza.

ACEITAÇÃO SOCIAL: ANSEIOS DE JOVENS 
SOBRE A BUSCA DO CORPO PERFEITO
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INTRODUÇÃO
Se em outros períodos 

históricos, o corpo com formas 

arredondadas era considerado 

belo, hoje, vivemos o “boom” 

dos suplementos alimentares, 

medicamentos e dietas. 

Temos de um lado a mídia 

na divulgação de um padrão 

de corpo a ser seguido pela 

sociedade e de outro os nossos 

jovens que recebem todas 

essas informações e, nas aulas, 

podem ter a oportunidade de 

refletir sobre os anseios de ter 

um corpo aceito socialmente. 

A padronização de corpo está 

pautada no ideal de perfeição 

corporal e isto é reforçado pela 

indústria biotecnocientífica, 

que a partir da definição de 

medidas, do uso de testes e 

tabelas rotulam e classificam 

os sujeitos em normais e 

desviantes. Aos desajustados, 

obesos, velhos e fora de forma, 

a indústria indica uma perversa 

saída, a de “transformação dos 

corpos”. (Fazer Pedagógico-

SESI, Educação Física, 2012). 

Desde os primórdios, já 

se conhecia o uso de esteroides 

anabolizantes para problemas 

como impotência sexual e 

afrodisíaco, em que eram 

utilizados secreções e órgãos 

sexuais de cães e porcos da 

Índia, contudo, somente nos 

anos 50, seu uso foi realmente 

aceito pela Medicina. Estudos 

recentes em diferentes países 

têm apontado o aumento 

do consumo de esteroides 

anabolizantes entre jovens 

fisiculturistas e atletas, e os 

danos à saúde causados pelo 

seu uso indiscriminado (IRIART 

e ANDRADE, 2002). 

O mesmo é visível entre 

os jovens brasileiros dentre os 

quais é mais frequente a busca 

por resultados cada vez mais 

rápidos, tudo isso, difundido 

pelos meios de comunicação 

em massa, que expõem como 

modelo de corpo ideal e de 

masculinidade um corpo inflado 

por músculos, o que estimula a 

busca pelas academias, sendo 

esse um dos principais esportes 

praticados pelos jovens. (SILVA 

et al, 2002). 

A mídia internacional, 

segundo Ribeiro (2001), sempre 

veicula escândalos envolvendo 

atletas, treinadores e esportistas 

em virtude do uso indevido 

de anabolizantes. No Brasil, a 

preocupação não é tanto com 

atletas, mas com jovens, que 

no seu imediatismo querem 

ganhar massa muscular 

rapidamente.

Nesse sentido, o objetivo 

deste estudo foi orientar 

alunos sobre os perigos da 

padronização e culto ao corpo.

Participaram do estudo 

53 alunos do 2º e 3º anos 

do ensino médio do Centro 

Educacional SESI 106 - São 

Carlos, tendo como intuito 

possibilitar o entendimento 

do funcionamento do seu 

organismo, e como a busca 

do corpo perfeito a qualquer 

custo, pode causar danos ao 

corpo humano. A ideia de 

seu desenvolvimento surgiu 

a partir da detecção da falta 

de conhecimento dos alunos 

acerca do assunto e, em 

contrapartida, o interesse e a 

necessidade de informação, o 
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que mostrou jovens que podem 

ser seduzidos facilmente pelo 

uso de esteroides anabolizantes, 

suplementos alimentares, dietas 

“milagrosas”, sem a devida 

orientação de um profissional 

sério e competente.

Partindo desses elementos 

os objetivos específicos deste 

estudo foram: informar os 

alunos sobre os perigos do 

uso de medicamentos como 

esteroides anabolizantes; 

vitaminas animais; a correta 

utilização, quando se fizer 

necessário, de suplementos 

alimentares; sensibilizar sobre a 

importância de um treinamento 

de musculação orientado por 

um educador físico; desmistificar 

a necessidade de busca de 

um padrão de corpo perfeito 

a qualquer custo, imposto 

pela mídia; analisar textos e 

artigos científicos em analogia 

a artigos populares e produção 

de esquetes; despertar o 

olhar crítico do aluno, sobre 

a cultura corporal, veiculadas 

pela mídia que relacionem o 

consumo de medicamentos, 

suplementos alimentares, dietas 

e equipamentos, à obtenção 

de resultados, compreendendo 

suas consequências; analisar 

e avaliar de forma efetiva os 

hábitos corporais do cotidiano, 

mobilizando conhecimentos 

para, se necessário, modificá-los.

ATIVIDADE FÍSICA COMO PREVENÇÃO DA 
SAÚDE OU UMA FORMA DE IDOLATRIA AO 
CORPO

A respeito dos cuidados 

com o corpo em épocas 

diferentes, Lepargneur (1999) 

faz um comentário dizendo que 

na Idade Média, flagelava-se 

para dominar o corpo. Hoje 

faz-se jogging e ginástica 

para modificar sua aparência. 

Mudaram-se os instrumentos 

de mortificação.

Em hipótese alguma 

condenamos a prática de 

atividade física, o que criticamos 

diz respeito ao excesso, a 

obsessão ao corpo perfeito e a 

falta de orientação por parte de 

muitos jovens quando recorrem 

a prática de atividade física, 

principalmente em academias 

de musculação. Estamos 

vivendo numa cultura em que 

a aparência é extremamente 

valorizada. Cada cultura constrói 

sua imagem de corpo e essas 

imagens se instituem como 

maneiras próprias de ver e 

de viver esse corpo.  

O trabalho iniciou-

se a partir do momento 

em os alunos começaram 

a fazer questionamentos, 

quanto ao uso de esteroides 

anabolizantes, suplementos e 

dietas alimentares da moda, 

assim como, da observação de 

mudança corporal em alguns 

jovens, de forma muito rápida.

Para fazer a mobilização, 

vídeos foram apresentados 

sobre efeitos dos esteroides 

anabolizantes e suplementos 

no corpo humano (Fazer 

Pedagógico-SESI- Educação 

Física, 2012).

O levantamento 
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dos conhecimentos prévios, 

foi realizado por meio de 

uma roda de conversa, com 

questionamentos aos alunos 

sobre: 

• treinamento em 

academia;

•   uso de anabolizantes; 

• suplementos 

alimentares; 

• significado de 

beleza;

•  padrão de corpo. 

O texto “A ciência constrói 

atletas” (Fazer Pedagógico –

SESI- Biologia, 2012), foi lido 

pelos alunos, por meio de uma 

leitura compartilhada, no qual 

ao final, se iniciou uma discussão 

sobre como a ciência influência 

nos cuidados com os atletas 

e em suas potencialidades 

de vitória, questionando-os 

sobre a ética esportiva: “até 

que ponto pode-se chamar a 

alimentação, ou suplementação 

dos atletas como dopping?”; 

“a suplementação alimentar 

é uma necessidade para as 

pessoas que querem ter boa 

aparência, ou apenas para 

atletas de alto rendimento?”.

Na sequência, foi 

solicitada, como tarefa para 

casa, a leitura do texto “Cuidado 

com a alimentação” (Fazer 

Pedagógico –SESI- Biologia, 

2012).  Na aula seguinte, foi 

socializado o texto e discutida 

a importância dos bons hábitos 

de vida e da alimentação 

saudável, como é necessário 

estar conectado com os avanços 

que acontecem nas áreas da 

saúde, permitindo que os alunos 

refletissem e questionassem 

se no mundo atual é possível 

viver sem todo esse estresse, 

sem as cobranças realizadas 

pela mídia. 

Um debate foi proposto, 

como forma de sistematizar 

as informações até então 

estudadas e para integração 

entre os alunos dos 2º e 3º 

anos. Por meio de sorteio, se 

posicionaram “contra” ou a 

“favor” do uso de esteroides 

anabolizantes (Fazer Pedagógico-

SESI-Educação Física, 2012). 

Foram selecionados artigos 

científicos para que pudessem 

ler e ter argumentação baseada 

em conhecimento produzido 

em laboratório (Anexo 1). 

Esse momento foi muito 

produtivo pedagogicamente, pois 

alunos que eram totalmente a 

favor do uso dessas substâncias, 

após o estudo dos artigos, 

começaram a se posicionar 

contra, e vice-versa, mudando 

suas opiniões, a partir dos 

estudos realizados. 

Problematizando 

o assunto, a nutricionista 

esportiva do SESI- São Carlos, 

foi convidada para ministrar 

uma palestra orientando 

sobre o uso adequado de 

suplementos alimentares, 

e seus efeitos positivos e 

negativos ao organismo. Os 

alunos se mostraram muito 

interessados nos diversos tipos 

de suplementos apresentados 

por ela e a questionaram 

sobre a maneira correta de 

consumo, bem como suas 

causas e efeitos.

Dando continuidade 

ao trabalho, um circuito de 

ginástica com exercícios aeróbicos 

alternados com localizados, foi 

organizado na quadra, para 

que os alunos realizassem 

uma atividade envolvendo 

variados grupos musculares. 

O modo de execução dos 
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movimentos foi demonstrado 

inicialmente, como: postura 

correta, respiração adequada, 

velocidade do movimento, peso 

e repetições. Assim, executaram 

cada exercício, em três séries 

de quinze repetições (Fazer 

Pedagógico-SESI – Educação 

Física, 2012). 

 Foram disponibilizados, 

textos de revistas especializadas 

da área de saúde, atividade 

física e artigo científico sobre 

corpolatria, e em grupos, 

realizaram a leitura e entendimento 

dos mesmos. Foi proposto na 

sequência, uma produção de 

esquetes nos mesmos grupos 

formados (Fazer Pedagógico- 

SESI- Educação Física, 2012), 

para apresentação entre as 

salas. Os temas selecionados 

foram:

 a) musculação (em 

referência ao texto do livro 

Muitos textos... Tantas palavras, 

do 2º ano: “Quanto mais 

exercício melhor?” ;

b) esteroides anabolizantes; 

c) corpolatria; 

d) belo X bom (em 

referência ao texto do livro 

Muitos textos...Tantas palavras, 

do 2º ano: “Sobre a beleza do 

feio e a sublimidade do mal”;

e) suplementação 

alimentar.

Para a realização da 

atividade, os alunos tiveram 50 

minutos para estudo dos temas 

em grupo e 15 minutos para 

apresentarem um pequeno 

teatro (esquetes), acerca 

do assunto, anteriormente 

sorteado em sala de aula em 

agrupamentos produtivos, 

como forma de sistematização 

do trabalho.

 Dando continuidade 

ao trabalho, uma visita à 

academia do Centro de Lazer 

e Esporte- SESI, foi proposta 

buscando a aproximação com a 

prática corporal – musculação. 

Na oportunidade, as fichas 

de avaliação física foram 

apresentadas e explicadas 

sobre seu funcionamento, 

assim como, os aparelhos e 

sua correta utilização foram 

demonstrados e vivenciados 

pelos alunos. 

Após a visita, foi 

questionado aos alunos quais 

motivos costumam levar pessoas 

a praticar musculação. Surgiram 

respostas como: estética 

(ganho de massa muscular, 

emagrecimento); saúde (baixar 

o colesterol, diabetes, sair do 

sedentarismo) e integração 

(fazer amigos, estar entre 

pessoas) e aceitação social.

Foi solicitada uma 

entrevista com professores 

de Educação Física que atuam 

em academias, analisando se 

o professor acredita interferir, 

e de que maneira, na visão de 

corpo dos alunos, investigando 

a forma como o mesmo atua na 

prática (Fazer Pedagógico-SESI-

Educação Física, 2012). Assim, 

os alunos puderam observar 

pelo resultado das entrevistas 

que, há uma estreita ligação 

entre a visão de corpo desses 

professores e sua respectiva 

atuação profissional. 

Realizaram ainda, com 

a parceria da nutricionista da 

escola, na cozinha didática 

do SESI, um lanche e suco 

saudáveis, dentro do contexto 

estudado sobre a importância 

da alimentação saudável, 

aliada à prática de atividade 

física regular, orientada por 

um educador físico, para que 
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o objetivo de cada um seja 

alcançado, podendo ser:  ganho 

de massa muscular, perda de 

peso, melhora da qualidade de 

vida, socialização, entre outros. 

Por meio de aula expositiva, 

os alunos sistematizaram os 

temas abordados com as demais 

turmas da escola, sendo um 

momento muito rico de troca 

de informações e descobertas 

de novos conhecimentos.

 Como instrumentos de 

coleta de dados, foi aplicado 

um questionário avaliativo, uma 

autoavaliação, além de rodas de 

conversa, com depoimentos dos 

alunos sobre o que aprenderam 

com o estudo e a busca por 

mudança de atitudes com a 

alimentação, cuidados com a 

saúde e prática de atividade física 

com orientação profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio do 

desenvolvimento do trabalho 

foi observado que os alunos 

foram sensibilizados sobre 

vários pontos destacados como: 

a utilização de suplementos 

alimentares apenas mediante 

real necessidade, de forma 

segura e com orientação de 

nutricionista; a prática de 

atividade física com ênfase 

para a musculação, de forma 

correta e com os cuidados 

necessários, por meio de 

acompanhamento de um 

educador físico; cuidados com 

a alimentação e melhora da 

qualidade de vida. Entretanto, 

os mais relevantes e que 

chocaram mais, foram os 

vídeos apresentados sobre 

as consequências e efeitos 

negativos sobre o corpo, do uso 

de esteroides anabolizantes, 

com depoimentos de jovens 

que se encontravam em 

tratamento médico e doentes, 

em decorrência da sua utilização.

As reportagens sobre 

o tema também foram pontos 

importantes no desenvolvimento 

do trabalho, como a que vimos no 

G1/Globo- Rio Preto /Araçatuba, 

sobre um rapaz de 26 anos 

que morreu em São José do 

Rio Preto por problemas no 

fígado após uso excessivo de 

anabolizante de uso veterinário 

e de venda proibida no país. A 

família desconfiou quando viu 

o rapaz ficar forte em pouco 

tempo, mas ele negava o uso. 

Só confessou quando o fígado 

parou de funcionar. 

Os múltiplos e frequentes 

efeitos colaterais relacionados 

ao uso de anabolizantes têm 

sido amplamente descritos 

na literatura. Esses vão, 

desde as alterações orgânicas 

provocadas pelas próprias 

características farmacológicas dos 

produtos utilizados – a grande 

maioria deles relacionados 

com o hormônio masculino 

testosterona – habitualmente 

em doses muito além das 

fisiologicamente manejáveis 

pelo organismo; às infecções 

de transmissão sanguíneas 

pelo uso de equipamentos 

não estéreis de injeção, até os 

traumas locais relacionados 

com aplicação incorreta desses 

produtos.

Outros importantes 

efeitos colaterais estudados, 

associados ao uso de 

anabolizantes, foram:
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• homens: a atrofia 

testicular, a ginecomastia, a 

hipertensão arterial, aumento 

de acnes, queda de cabelo, 

alteração no humor, cistos, 

distúrbios da função do fígado, 

insuficiência renal, inchaço 

de próstata, alteração na 

composição do esperma. 

•  mulheres: desregulação 

do ciclo menstrual, crescimento 

do clitóris, alteração da voz que 

fica mais grave, surgimento 

de mais pelos, diminuição da 

libido, alteração do humor 

(pode ficar mais agressiva), 

entre outros. 

Os sintomas menores 

e temporários tais como, 

cefaleia, náuseas, tonturas, 

irritabilidade, acne, febre, 

com o tempo, passam a ser 

percebidos pelos usuários de 

anabolizantes como normais.

 Analisando a fala dos 

alunos, pudemos perceber 

que os mesmos tiveram uma 

mudança de postura frente 

aos cuidados com o corpo, 

almejando resultados saudáveis 

a longo prazo, ao contrário do 

que vinha ocorrendo.

Dessa forma, podemos 

inferir que o trabalho alcançou 

as três dimensões: conceitual: 

por meio de estudo do 

funcionamento do corpo; 

procedimental: com vivências 

práticas da cultura corporal e 

atitudinal: com mudança de 

postura e compreensão dos 

temas abordados. 

Ao refletirem sobre 

a conduta com que vinham 

tendo com o corpo, ansiosos 

por desempenho rápido e um 

padrão de corpo idealizado, 

procuravam atender às exigências 

da mídia, subestimando os 

riscos. 

Acredito que esse 

trabalho tenha influenciado 

positivamente na vida dos 

alunos, pois puderam refletir 

sobre suas práticas diárias, 

sejam elas nas academias, nas 

demais práticas esportivas, na 

alimentação e nos cuidados 

com o corpo e a saúde. Ao fim, 

apresentaram-se mais críticos 

em relação à ideia de corpo 

ideal, sentindo-se melhor com 

o corpo real.
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Altas Habilidades e 

Superdotação são temas não 

muito esclarecidos na área 

educacional e no senso comum, 

e entendê-los permitirá aos 

educadores uma  visão mais 

assertiva acerca do assunto para 

proporcionar aos estudantes 

um direcionamento embasado 

em estudos específicos em 

concordância com as reais 

necessidades de aprendizagens 

visando mediar o conhecimento 

na perspectiva do pleno 

desenvolvimento. Entender, na 

sua essência, o que são Altas 

Habilidades e Superdotação 

e como trabalhar com esses 

estudantes é o grande desafio 

proposto neste trabalho e para 

esta finalidade é imprescindível 

o aprofundamento do assunto 

buscando nas diferentes 

literaturas o enriquecimento 

da leitura, propondo reflexões 

e estratégias diferentes nas 

situações cotidianas em sala 

de aula. Diferentes pesquisas 

foram e são realizadas para 

compreender a dinâmica 

do aprender, e os autores 

corroboram com diferentes 

exames de alta tecnologia que 

o ser humano desde a vida 

intrauterina já manifesta sua 

inteligência por situações simples. 

“Nessa linha de pensamento, 

os questionamentos sobre 

porque uma criança “sabe 

muito” e a outra “não aprende” 

em pleno século XXI, permitem 

debruçar sobre o assunto e 

buscar respostas para uma 

práxis ética, atendendo a todos 

os estudantes no seu Direito 

de Aprender e entendendo 

cada ser como único, porém 

vivendo em uma sociedade com 

diferentes modos de aprender 

e saber. Posto isso, esse estudo 

contribui para diferentes 

olhares no contexto escolar, 

verificando a individualidade 

do estudante e objetivando o 

atendimento personalizado na 

ânsia de atender a dinâmica 

de estudos no processo ensino 

aprendizagem. O aprofundamento 

de aporte teórico refuta 

qualquer fala de senso comum 

e contribui significativamente 

para encaminhamentos, 

esclarecimentos, verificações 

e intervenções acertadas na 

prática escolar e favorece o 

trabalho educacional atendendo 

as diferentes propostas de 

ensino e assim este artigo visa 

direcionar olhares atenciosos 

para todos os estudantes, 

valorizar suas potencialidades e 

contribuir aos educadores com 

ampliação de conhecimentos 

específicos. 
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INTRODUÇÃO
A aprendizagem é inata 

ao ser humano, pois mesmo 

antes de vir ao mundo, estando 

no ventre materno, estudos 

comprovam que há aprendizagens. 

Todo ser humano, estimulado 

pelo meio em que vive se 

apropria de conhecimentos 

novos constantemente e este 

processo é contínuo em todo 

o decorrer de sua existência. O 

que aprende, como aprende é o 

que direciona este estudo acerca 

do assunto. Se a aprendizagem 

começa no ventre materno, 

como entender a dinâmica do 

processo ensino aprendizagem 

na escola que apenas por um 

recorte da vida cotidiana do 

aluno, apresenta uma condição 

de não aprendizagem e mediante 

isto condiciona o estudante a 

um perfil com dificuldades de 

aprendizagens? Nesta etapa, as 

avaliações terão peso de laudar 

para justificar novos caminhos 

neste complexo processo que 

é o ensino aprendizagem no 

contexto escolar, mas é para 

isso a educação?

A principal meta da 

educação é criar pessoas 

capazes de fazer coisas novas 

e não simplesmente repetir o 

que as outras gerações fizeram. 

Homens que sejam criadores, 

inventores e descobridores. A 

segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar 

e não aceitar tudo que a elas 

se propõe (Jean Piaget, 1982, 

pag.246).

Os estudos realizados por 

Piaget colaboram com a prática 

docente de atender a todos 

respeitando suas individualidades 

e na perspectiva de educação 

democrática, as diferenças 

individuais, em conformidade 

com as Políticas de Inclusão, 

devem servir de norte para 

um trabalho da práxis escolar 

favorecendo as habilidades, 

estilos de aprendizagens e 

potencialidades dos estudantes. 

Consequentemente, alunos com 

altas habilidades/superdotados 

precisam de mediação de ensino 

no processo de aprendizagem, 

compatíveis com suas 

necessidades, favorecendo 

um desenvolvimento pleno, 

capaz de permitir avançar 

suas habilidades e potenciais. 

Entender esta temática 

contribuirá para a oferta de 

um ensino real e pleno de 

cada estudante, ampliando 

saberes e olhares e contribuindo 

com a docência brasileira 

no direcionamento de uma 

educação para todos em 

concordância com as políticas 

púbicas de inclusão e demais 

instrumentos normativos 

brasileiros e internacionais.

A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 9394/96 

com redação dada pela Lei 

12.796/2013 preconiza em seu 

artigo 59 ações pedagógicas à 

estudantes superdotados/altas 

habilidades oportunizando-os 

conforme incisos abaixo:

I - currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para 

atender às suas necessidades;

II - terminalidade 

específica para aqueles que 

não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão 
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do ensino fundamental, em 

virtude de suas deficiências, 

e aceleração para concluir 

em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados;

III - professores com 

especialização adequada em 

nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, 

bem como professores do 

ensino regular capacitados 

para a integração desses 

Com base na Legislação, 

muitos estudiosos (Renzulli, 1986; 

Tomlinson, 1995; Guenther, 

2000; Alencar & Fleith, 2001; 

Maia- Pinto & Fleith, 2002) 

sugerem atenção a valorização 

do aprendizado do aluno 

para que sendo reconhecido, 

seja estimulado o potencial 

individual em sala de aula. Os 

autores citam a necessidade 

de estimular a construção 

de conhecimento dos alunos 

superdotados, focando na 

ampliação de conceitos que 

valorizem a responsabilidade, 

o espírito de equipe, a ética, o 

respeito, a cidadania e praticas 

educativas que desenvolvam 

a curiosidade, a criatividade, 

a socialização, o raciocínio 

lógico, entre outras.

Em vista dessa situação, 

aos professores é imprescindível 

um maior compromisso da 

mediação de conhecimento e 

especialização que norteie os 

trabalhos educativos favorecendo 

um pleno desenvolvimento 

pessoal e profissional aos 

alunos e permitindo que sejam 

pessoas que contribuam ainda 

mais no campo social.

ENTENDENDO ALTAS HABILIDADES/ 
SUPERDOTAÇÃO

O estudo sobre o assunto 

apresenta esclarecimentos que 

norteiam a prática no processo 

ensino aprendizagem e garantem 

intervenções acertadas para que 

o estudante tenha garantido 

seu direito em aprender. 

Qual é o conceito de 

Altas Habilidades/ Superdotação? 

Simonetti(2007, p.1) diz 

que “superdotação é um conceito 

que serve para expressar alto 

nível de inteligência e indica 

desenvolvimento acelerado 

das funções cerebrais, o 

talento indica destrezas mais 

especificas”)

Os autores Cline & 

Schwartz, 1999 ressaltam que 

crianças superdotadas em 

idade pré-escolar constituem 

um grupo heterogêneo em 

termos de interesses, níveis de 

habilidades, desenvolvimento 

emocional, social e físico. 

Por esse enfoque é possível 

ter uma criança imatura 

emocionalmente porém 

avançada  no desenvolvimento 

intelectual e só uma atenção 

individual permitirá ao professor 

entender essa assincronia entre 

desenvolvimento intelectual, 

afetivo ou físico. Nessa idade, 

a criança algumas vezes tem 

um melhor desenvolvimento 

em uma área especifica pelo 

estimulo recebido em casa, 

porém se isso avançar e a 

documentação pedagógica 

sustentará todo o processo de 

aprendizagem afirmando a alta 
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habilidade ou superdotação.

Alguns autores citam 

algumas características 

encontradas em crianças 

superdotadas em idade pré- 

escolar, são elas:

Alto grau de curiosidade; 

Boa memória; Atenção 

concentrada; Persistência; 

Independência e autonomia; 

Interesse por áreas e tópicos 

diversos; Aprendizagem rápida; 

Criatividade e imaginação; 

Iniciativa; Liderança; Vocabulário 

avançado para a sua idade 

cronológica; Riqueza de 

expressão verbal (elaboração e 

fluência de ideias); Habilidade 

para considerar ponto de vistas 

de outras pessoas; Facilidade 

de interagir com crianças 

mais velhas ou com adultos; 

Habilidade para lidar com 

ideias abstratas; Habilidade 

para perceber discrepâncias 

entre ideias e pontos de vista; 

Interesse por livros e outras 

fontes de conhecimento; Alto 

nível de energia;Preferência 

por situações/ objetos novos; 

senso de humor; originalidade 

para resolver problemas (Cline 

& Schwartz, 1999; Lewis & 

Louis, 1991)

Em Harvard, Estados 

Unidos, no início dos anos 80 

o Psicólogo Howard Gardner 

concluiu com suas pesquisas 

que a inteligência é comparada 

a um quebra-cabeça composto 

por 9 peças, e cada uma tem o 

mesmo valor e  importância.Para 

Gardner, são as características 

que classificam que tipo de 

inteligência cada pessoa possui 

e quais facilidades que elas 

trazem para a vida de cada ser.

Desta forma entender 

o que é inteligência facilita 

entender as crianças e suas 

habilidades.

A palavra inteligência 

é formada por duas outras 

palavras latinas: inter (entre) 

e legere(eleger ou escolher), 

formando assim o conceito – 

fazer a escolha melhor entre 

duas ou mais situações.  

As áreas valorizadas 

no passado eram somente 

matemática e linguagem, conforme 

teste criado por Alfred Binet 

para medir o QI (quociente de 

inteligência) porém a pesquisa 

de Gardner resultou numa 

ampliação de áreas, que são 

elas:linguística,lógico-matemát

ica,espacial,pictória,musical,co

rporal-sinestésica, naturalista, 

interpessoal e intrapessoal, pois 

todo ser - humano as possui 

em maior ou menor grau de 

desenvolvimento.

Cada área potencializa 

uma habilidade e isto faz com 

que as pessoas sejam tão 

diferentes e os estudos norteia 

educadores, família e sociedade 

para encaminhamentos mais 

seguros  na perspectiva da 

educação integral. 

Abaixo ilustração das 

áreas especificadas na pesquisa 

de Gardner.
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Com base nessas 

características é possível 

reconhecer as crianças 

superdotadas e com altas 

habilidades e o propósito da 

educação é mediar situações 

de aprendizagens que tenham 

como objetivos  oportunidades 

de auto-realização de uma ou 

mais áreas potencializando o 

máximo em sua capacidade 

de aprendizagem.

A constatação de 

crianças com este perfil 

estimula o aprendizado em 

sua essência, compreendendo 

a que se destina a educação 

para todos e estimulando 

aos demais estudantes que é 

valioso a aprendizagem para o 

aprimoramento pessoal, social 

e cognitivo.

O atendimento suplementar, 

conforme as Diretrizes nacionais 

para a educação especial na 

educação básica (Brasil 2001d) 

deve ser ofertado com contra 

turno, em salas de recursos, 

para o aprofundamento e ou 

enriquecimento do currículo 

escolar.

Levando-se em 

consideração estes aspectos a 

educação precisa se adequar as 

necessidades dos estudantes 

para que seja proporcionadas 

ações assertivas quanto ao 

desenvolvimento intelectual, 

cognitivo e físico ampliando as 

diferentes habilidades individuais 

e ofertando a sociedade de 

maneira subjetiva pessoas 

realizadas em suas buscas 

pessoais de aprendizagens, 

favorecendo um equilíbrio 
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harmonioso no processo 

educativo.

Pesquisa realizada em 

escola pública aponta que entre 

420 crianças matriculadas no 

ensino fundamental I ( 1º ao 4º 

ano) 8 crianças foram apontadas 

como Super dotadas/ Altas 

Habilidades, ou seja, apenas 

1,9% . Este número poderia 

ser maior se as informações/ 

estudos fossem aprofundados, 

divulgados, discutidos entre os 

educadores. É notória a pouca 

importância dada a INCLUSÃO 

de um modo geral e muito 

mais as Múltiplas Inteligências.

Alunos com dificuldade 

de aprendizagem têm mostrado 

em pesquisas recentes que 

possuem alto potencial em 

áreas não avaliadas, por isso 

as escolas da rede regular de 

ensino devem prever e prover 

na organização de suas classes 

comuns, de serviços de apoio 

pedagógico especializado em 

salas de recursos. 

Os alunos com altas 

habilidades/superdotação 

devem se desenvolver em seu 

próprio ritmo, aproveitando ao 

máximo suas potencialidades e 

competências, sem a avaliação 

quantitativa de competências 

que ainda não foram por eles 

totalmente assimiladas.

A utilização de 

metodologias, estratégias, 

espaços físicos e adequações 

diversas para contribuir na 

mediação do processo ensino 

aprendizagem é pressuposto 

de uma educação de qualidade 

em se tratando de potencializar 

o melhor das crianças, jovens 

e adultos.

Posto isso, a temática 

deve ser pauta de muita discussão 

em diferentes oportunidades 

dentro e fora da escola para 

que a sociedade aceite e invista 

na educação como um bem 

maior a sociedade, pautando 

em valores que melhorem a 

convivência social e oportunize 

a todos de acordo com suas 

características individuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como 

objetivo principal conceituar, 

ampliar olhares sobre Altas 

Habilidades/Superdotação e 

como mediar o conhecimento 

quando na turma ou unidade 

escolar reconhecermos essas 

crianças. 

A leitura de diferentes 

autores sobre o tema permitiu 

ampliar o aporte teórico para 

a constatação da importância 

de entender os diferentes 

contextos em que se apresenta. 

Aos educadores a missão 

sublime de se permitir, ser um 

instrumento potencializador 

de aprendizagens, além dos 

muros da escola, favorecendo 

um ambiente rico em situações 

de reflexões e ampliações de 

conhecimentos que atendam 

aos anseios sociais e façam 

a transformação individual e 

coletiva no processo educativo.

Com base nas 

informações entende-se que 

a Documentação Pedagógica é 

muito importante no processo 

ensino aprendizagem na 

medida em que ela aponta as 

habilidades e potencialidades 

do estudante permitindo ao 
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professor orientar e intervir no 

processo ensino aprendizagem 

com maior precisão e ainda serve 

para indicar as demais áreas 

afins de todo o desenvolvimento 

realizado.

Diante deste estudo, 

evidencia-se que o trabalho 

ainda está começando sobre 

Altas Habilidades/ Superdotação 

e aos profissionais de educação é 

salutar a especialização constante 

para efeitos de entendimento 

das Políticas Públicas e sua real 

efetivação no meio estudantil. 

A letra por si só nada realiza 

e é o verbo que faz de ideias 

realidades permanentes. A 

humanidade está carente do 

olhar atencioso e acolhedor 

para que o progresso se efetive 

beneficiando a todos de modo 

igualitário. 

Ressalta-se aqui a 

importância de conhecer 

diferentes olhares sobre a 

avaliação, confirmando que 

apenas e tão somente no dia 

a dia da prática docente é que 

será possível uma efetivação do 

saber pedagógico, permitindo 

uma vivência mais harmônica 

e humana na mediação do 

saber.
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O presente artigo traz 

uma explanação da necessidade 

de se discutir e refletir sobre 

a importância do ensino da 

Música nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental, trazendo 

uma perspectiva das principais 

tendências do ensino de Música 

em nosso país. Percebe-se, 

atualmente, que no cotidiano 

escolar algumas concepções 

já superadas se apresentam 

na prática de muitos docentes 

na atualidade, o que é fruto, 

entre outros aspectos, de suas 

vivências e experiências na 

educação musical na época 

em que foram estudantes, ou 

nos preceitos que orientaram 

sua formação inicial. Assim, 

faz-se necessário discutir as 

concepções presentes no 

cotidiano escolar, como também 

as propostas mais atuais do 

ensino de Música na educação 

brasileira. 
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INTRODUÇÃO
Desde a primeira infância 

as crianças entram em contato 

com variedades e pluralidades 

de manifestações culturais, 

artísticas, desenvolvem formas 

próprias de admirar, apreciar e 

julgar as manifestações culturais 

do meio social em que estão 

inseridas. Assim, a criança 

estabelece um diálogo com 

o universo da Arte, inspiradas 

pelo artista, que expressa suas 

representações, modos de 

ver o mundo, sentimentos e 

emoções por meio das cores, 

s, acordes e movimentos. 

Este artigo tem a 

intenção de apresentar a música 

como facilitadora no processo 

de ensino aprendizagem, e 

despertar a reflexão sobre 

a importância do ensino de 

Música na escola, como forma 

de proporcionar ao educando 

o desenvolvimento de uma 

postura crítica, sensível e criativa 

perante o mundo, assim como 

para propiciar a oportunidade 

de expressarem-se por meio 

das várias linguagens, materiais 

e suportes. 

O ENSINO MUSICAL – TENDÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS

Ao longo da história, a 

música vem desempenhando 

um importante papel no 

desenvolvimento do ser humano, 

nos aspectos religiosos, moral e 

social, contribuindo assim para 

a criação de hábitos e valores 

indispensáveis à cidadania. 

Sempre esteve ligada às 

tradições e à cultura de cada 

época. Na Grécia antiga, por 

exemplo, o ensino da música 

era obrigatório. Portanto, o 

estudo musical é, desde os 

tempos mais remotos, uma 

matéria fortemente significante 

na vida do ser humano e nas 

relações entre esses.

Para Swanwick (1988), 

o ensino de Música tem sua 

fundamentação em três 

correntes filosóficas: ensino 

musical tradicional, ensino 

musical centrado na criança e 

ensino musical multicultural. 

De forma sucinta as principais 

características de cada uma 

dessas tendências pedagógicas:

Ensino musical tradicional:

Nesta concepção 

acredita-se que o aluno deve 

dominar certas habilidades 

e conhecer a Música. Para 

isso, a ênfase deve estar no 

aprendizado e na prática do 

instrumento musical, na teoria 

e na história da Música.

Ao professor cabe a 

tarefa de iniciar os alunos nas 

tradições da música ocidental, 

ou seja, o objetivo era de educar 

músicos, o que resulta no: 

[...] desenvolvimento 

de cursos direcionados a 

aprendizagem e alfabetização 

musical em que os estudantes 

são ensinados a ler e escrever 

música, a fim de serem 
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introduzidos na prática de 

instrumentos tradicionais. 

(MENDES e CUNHA, 2001, p. 85).

Esta perspectiva, 

apesar de inadequada tem 

boa aceitação, pois para os 

pais, políticos e autoridades 

educacionais, 

[...] serve de perpetuação 

de algo estabelecido e apresenta 

objetivos educacionais claros, 

assim como critérios de 

avaliação: ensina-se ao aluno a 

execução de um instrumento 

e, a seguir, testa-se a execução. 

No entanto, tal processo fica 

mais difícil quando se avalia a 

capacidade criativa do aluno. 

(MENDES e CUNHA, 2001, p. 

85-86). 

A tendência tradicional 

no ensino de música concentra-

se apenas na reprodução de 

conteúdos desvinculados do 

contexto cultural, social e 

das diferenças individuais do 

educando. O professor, sendo 

a figura principal do processo 

de ensino-aprendizagem, é 

quem determina os conteúdos 

a serem ensinados, geralmente 

apresentados como verdades 

absolutas, com posturas 

autoritárias e de práticas 

de simples transmissão do 

conhecimento. 

Ensino musical centrado 

da criança:

Concepção que surge 

no século XX, que têm como 

parâmetro a expressão e o 

sentimento. É conhecida como 

Pedagogia Nova, que teve 

como principais expoentes 

os educadores John Dewey, 

Bruner e Herbert Read. 

Na Escola Nova o centro 

do processo de aprendizagem 

é o aluno, seus interesses e seu 

processo de trabalho, em que: 

[...] o estudante passa 

a ser visto como descobridor e 

criador do mundo e não como 

mero perpetuador de valores 

estabelecidos. Trabalha-se, agora, 

com o aluno como construtor 

de seu conhecimento e com 

preocupação com o processo 

de aquisição do conhecimento. 

(MENDES e CUNHA, 2001, p. 86). 

Nessa tendência da 

educação musical a orientação 

pauta-se na experiência musical 

intuitiva. A alfabetização musical, 

que tem vários representantes 

e, entre eles, os precursores 

são:

Émile Jacques-Dalcroze 

– nascido em Viena em 1865. 

Mudou-se para a Suíça, na 

cidade de Genebra, anos dez 

anos, onde se formou em piano 

no Conservatório de Genebra. 

Após este período, dedicou-se 

a consolidar sua carreira como 

artista com breves temporadas 

em Viena e Paris, para aprofundar 

seus conhecimentos. Passa a 

lecionar a disciplina Harmonia 

Teórica no Conservatório de 

Genebra a partir de 1892, 

e, nos primeiros dez anos 

de atividade, desenvolveu 

uma proposta de educação 

musical baseada em exercícios 

corporais. Na década de 1920 

dedicou-se a desenvolver 

atividades rítmicas com crianças 

portadoras de necessidades 

especiais, trabalhando com 

crianças cegas e surdas. 

A utilização de 

movimentos corporais para 

demonstração da percepção 

e da compreensão dos ritmos 

contidos na proposta de Dalcroze 

estimula a “livre-expressão da 

criança, incentivando-a a criar 
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ritmos, melodias, movimentos 

simples e coreografias” (MENDES 

e CUNHA, 2001, p. 89); como 

também utiliza o treino do 

solfejo e da improvisação para 

desenvolver sua proposta. 

Dalcroze faleceu em Genebra, 

em 1950, deixando uma 

produção teórica intensa que 

até hoje influencia a educação 

musical para crianças em todo 

o mundo. 

Edgar Willems – nascido 

em 1890 em Lanaken, na Bélgica. 

Foi discípulo de Dalcroze e seu 

trabalho também valorizou os 

movimentos corporais. Para 

Willems (1966), o ritmo está 

presente no ser humano em 

suas manifestações básicas, 

como no andar, no respirar, 

no pulsar do coração, nos 

movimentos sutis causados 

pelos sentimentos, emoções 

ou pensamentos. Defende que 

esses movimentos instintivos 

presentes na existência humana 

devem ser utilizados pelos 

professores, como forma 

de despertar no educando a 

vivência interior de ritmo.

Segundo Mendes e 

Cunha (2001), o método de 

Willems apoia-se em atividades 

de percepção do som, que 

compreende o ouvir, reconhecer, 

classificar e ordenar; a produção 

do som, que contempla a 

repetição de melodias, de um 

ritmo, de aprender a cantar 

uma canção e de invenção e 

improvisação. 

Willems defende o 

[...] ensino musical 

para crianças, desde os dois 

anos de idade, com atividades 

práticas como cantar, percutir e 

movimentar-se, sem preocupação 

com a racionalização e 

sistematização de conceitos. 

(MENDES e CUNHA, 2001, p. 89). 

A pedagogia Carl Orff 

utiliza o movimento corporal 

como uma ferramenta essencial 

para a aprendizagem musical, 

que aborda o movimento não 

como um fim em si mesmo, 

mas com um significado 

que objetiva direcionar o 

crescimento musical e emocional 

do educando. Entende que 

a criança está sempre em 

movimento, e propõe aproveitar 

esta característica do universo 

infantil para desencadear um 

processo de aprendizagem em 

música, uma vez que: 

A música para a criança 

deve ser trabalhada por meio 

da relação com o movimento 

e a palavra, para despertar a 

faculdade de invenção e dar 

ocasião para a expressão 

espontânea. (MENDES e CUNHA, 

2001, p. 90) 

Tem como princípio 

desenvolver habilidades e 

conceitos de música com vistas 

a propiciar o desenvolvimento 

de quatro níveis de aprendizado: 

imitação, exploração, alfabetização 

e improvisação. Para tanto, 

propõe sequências de danças e 

coreografias que são elementos 

que auxiliam a alfabetização 

musical. 

A obra didática de Orff, 

que integra o pensamento 

musical elementar à 

improvisação, também utiliza 

instrumentos de percussão 

para seu desenvolvimento, 

material conhecido como 

Instrumentário de Orff, “[...] 

um conjunto de instrumentos 

adequados ao trabalho proposto, 

constituído principalmente de 

matalofones, xilofones, flautas 

doces, instrumentos de corda 
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e numerosos instrumentos de 

percussão.” (MENDES e CUNHA, 

2001, p. 90). 

Mendes e Cunha (2001) 

destacam que a proposta de 

Orff não chega a se constituir 

um método de ensino, e sim 

uma diretriz inicial para ser 

adaptada à realidade do 

professor e as manifestações 

folclóricas do país. Também 

é importante destacar que, 

para Orff, a música deve ser 

propagada para todas as 

pessoas e não somente para as 

que apresentarem habilidades 

e tendências especiais na 

linguagem musical. Carl Orff – 

compositor e maestro alemão, 

nasceu em 1895 e faleceu em 

1982 em Munique, na Alemanha.

Murray Schafer - nascido 

no Canadá, em 1933. Schafer 

defende uma nova postura 

frente aos sons, proposta que 

constitui o desenvolvimento 

de um novo “olhar” perante o 

mundo. Seu objetivo pedagógico-

musical consiste em considerar 

o corpo de forma integrada 

em uma perspectiva rítmica. 

Desta maneira, defende a 

integração de todos os sentidos, 

em vez de fazer uma análise 

particularizada de cada um. 

Embora entenda que os 

estudos sobre os sentidos de 

forma particularizada tenham 

nos propiciado um avanço no 

conhecimento sobre os sentidos, 

Schafer (1991) entende que esse 

avanço também proporcionou 

uma fragmentação entre a 

audição, a visão, o olfato, o 

paladar e o tato. Propõe que 

nos processos educacionais 

o ser humano seja visto de 

forma integral, por meio de 

uma visão global dos sentidos 

humanos. 

Em sua obra “O ouvido 

pensante”, postula que por 

intermédio do movimento 

corporal a música auxilia o 

desenvolvimento da percepção 

e da coordenação motora dos 

ritmos do corpo, visto que: 

A música pode também 

correr, saltar, claudicar, balançar. 

Pode ser sincronizada com 

bolas que pulam, com ondas do 

mar, com galopes de cavalos e 

com centenas de outros ritmos 

cíclicos ou regenerativos, tanto 

da natureza quanto do corpo. 

(SCHAFER, 1991, p. 295) 

Para Schafer (1991), 

o mundo contemporâneo, a 

vida sedentária e os avanços 

da tecnologia, entre outros 

aspectos, estão atrofiando os 

sensos-receptor de crianças, 

jovens e adultos, e cabe aos 

educadores ativá-los para que 

tenham maior consciência 

corporal. Para isso propõe 

que os alunos tenham uma 

vasta experiência exploratória 

do som antes de registrá-lo 

graficamente e dedicarem-se 

ao estudo de um instrumento. 

Tem uma grande preocupação 

com a ‘linguagem sonora na qual 

estamos inseridos: com sons 

agradáveis ou desagradáveis 

aos nossos ouvidos e como nos 

relacionamos com tais sons. 

(MENDES e CUNHA, 2001, p. 

90). A proposta educacional de 

Schafer é viável em qualquer 

contexto educacional, pois não 

se apresenta como um método, 

e sim como um estímulo para 

ampliar o assunto tendo como 

referência a experiência do 

autor. 

O ensino de música e 

o multiculturalismo: 
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O contato com outras 

culturas proporciona ao educando 

a tomada de consciência de 

nosso percurso histórico, de 

nossa identidade cultural e 

de outros povos e culturas. 

Um importante elemento na 

educação das novas gerações, 

visto que: 

O domínio de outras 

formas de conhecimento 

não tira as nossas raízes, 

mas assegura o acesso a esse 

pensamento crítico e permite 

estabelecer outros modelos de 

sociedade. Isso significa ouvir 

sons e escutá-los, percebê-los 

sem julgá-los, apreciando-os 

por sua forma e textura, sem 

preconceitos. (MENDES e 

CUNHA, 2001, p. 96) 

Nessa perspectiva, é 

preciso contemplar no processo 

educacional em música o 

conhecimento sonoro das 

várias culturas, principalmente 

as que constituíam a cultura 

brasileira, com seus ritmos, 

instrumentos musicais.

O ENSINO DE ARTE E A MÚSICA
Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino de Arte 

apontam a Arte como uma área 

do conhecimento, superando 

a concepção anterior na Lei 

5692/71, que considerava a 

Educação Artística como uma 

atividade. 

Com a nova LDB 9394/96 

e com os PCNs, a Arte passa a 

ter uma valorização na educação 

básica, apontando que durante 

o Ensino Fundamental o 

educando tenha a oportunidade 

de trabalhar com as diferentes 

linguagens artísticas, conforme 

podemos constatar no texto 

que segue sua competência 

estética e artística nas diversas 

modalidades de área de Arte 

(Artes Visuais, Dança, Música, 

Teatro), tanto para produzir 

trabalhos pessoais e grupais, 

quanto para que possa, 

progressivamente, apreciar, 

desfrutar, valorizar e julgar 

os bens artísticos de distintos 

povos e culturas produzidos 

ao longo da história e na 

contemporaneidade. (PCN – 

Arte, 1998, p. 53) 

Com relação aos 

conteúdos específicos a serem 

desenvolvidos, nos PCNs 

encontramos sugestões para 

o currículo de Arte no Ensino 

Fundamental, que são expostos 

em blocos, sendo:

1 . Arte como expressão 

e comunicação dos indivíduos;

2. Elementos básicos 

das formas artísticas, modos 

de articulação formal, técnicas, 

materiais e procedimentos na 

criação em Arte;

3. Diversidade das 

formas de Arte e concepções 

estéticas da cultura regional, 

nacional e internacional: 

produções, reproduções e 

suas histórias; 

4. A arte na sociedade, 

considerando os produtores 

em Arte, as produções e suas 

formas de documentação, 

preservação e divulgação em 

diferentes culturas e momentos 

históricos (PCN – Arte, 1998, 

p. 57). 

Segundo Bréscia (2003) 

ao se envolverem com a música 

as crianças melhoram sua 
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audição, interpretação e suas 

capacidades de compreensão, 

também ajuda na linguagem 

oral e sua coordenação motora. 

[...] A música é uma das 

mais antigas e valiosas formas 

de expressão da humanidade 

e está sempre presente na vida 

das pessoas. Antes de Cristo, 

na Índia, China, Egito e Grécia 

já existia uma rica tradição 

musical. Na Antiguidade, filósofos 

gregos consideravam a música 

como uma dádiva divina para 

o homem [. .] (FERNANDES, 

2009, s.n.)

Oportunizar a criança 

de conhecer os vários ritmos 

e gêneros musicais trará a 

esta criança a possibilidade 

de tornar-se um ser critico 

capaz de comunicar-se por 

meio da diversidade musical. 

A música também pode ser 

usada na Educação Infantil em 

contribuição para o processo 

ensino-aprendizagem, utilizando 

seus vários níveis de alcance 

desde a socialização até o gosto 

musical da criança. 

Maffioletti (CRAIDY; 

KAERCHER 2001, p.130) nos 

afirma que: 

Quando a criança começa 

a frequentar a escola, o novo 

ambiente precisa tornar-se, o 

mais breve possível, familiar 

e aconchegante. Além das 

novidades do ambiente físico, o 

mundo sonoro é completamente 

desconhecido. A música pode 

se tornar um espaço a partir 

do qual os primeiros vínculos 

são criados a mantidos. Além 

disso, as aprendizagens de 

formas de expressão que 

comunicam estados de ânimo 

são imediatamente empregadas 

para expressar alegria e 

satisfação. As professoras do 

berçário ficam muito admiradas 

quando observam que os bebês 

aprendem e reconhecem com 

extrema facilidade aquelas 

músicas que lhes proporcionam 

momentos de descontração e 

alegria. O canto é uma atividade 

eminentemente social, é uma 

abertura para o outro e um 

enorme enriquecimento pessoal.

MUSICALIZAÇÃO
A musicalização é um 

processo de construção do 

conhecimento, favorecendo 

o desenvolvimento da 

sensibilidade, criatividade, 

senso rítmico, do prazer de 

ouvir música, da imaginação, 

memória, concentração, atenção, 

do respeito ao próximo, da 

socialização e afetividade, 

também contribuindo para uma 

efetiva consciência corporal e 

de movimentação. A música 

possui um papel importante 

na educação das crianças 

proporciona  motivação 

no ensino, favorecendo 

autoestima, a socialização e 

o desenvolvimento do gosto e 

do senso musical das crianças 

dessa fase, proporcionando 

ainda, diversos benefícios para 

o desenvolvimento infantil.

“Pontuar música 

na educação é defender a 

necessidade

de sua prática em 

nossas escolas, é auxiliar o 

educando a

concretizar sentimentos 
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em formas expressivas; é 

auxiliá-lo a

interpretar sua posição 

no mundo; é possibilitar-lhe a

compreensão de suas 

vivências, é conferir sentido e 

significado

à sua nova condição 

de indivíduo e cidadão.” 

(ZAMPRONHA,2002, pg.120)

No dia 18 de agosto 

de 2008, o Governo Federal 

através do Ministério da 

Educação sancionou a Lei 

1769/08 que altera a Lei 9.394 

de 20 de dezembro de 1996, 

da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, tornando-se 

obrigatório o ensino de Música. 

Importa-se que se entendam 

as características da Lei acima, 

então entender que o projeto 

de lei tentava promover o 

resgate no sentido mais amplo e 

também minucioso da educação 

musical, não só valorizando o 

sentido da formação humana e 

da identidade brasileira, como 

também tentando fortalecer e 

motivar o sistema de ensino 

para contratação de profissionais 

com habilidades específicas 

para o ensino da música.

Atualmente não tem sido 

fácil assegurar um lugar para 

música no contexto de sistemas 

públicos de educação em muitos 

países; mesmo onde esse lugar 

existe, é geralmente mais forte 

na escola primária, perdendo 

força, progressivamente, à 

medida que a criança cresce. 

Shafer (1991, p 293).

No Brasil as primeiras 

manifestações musicais foram 

trazidas pelos Jesuítas, que 

a principio não focavam a 

educação do povo, porém, 

utilizavam-se da arte para 

trazer mais servos para Deus. 

Entre aos recursos 

utilizados destaca-se a música, 

em virtude da forte ligação 

dos indígenas com essa 

manifestação artística eram 

eles músicos natos que, em 

harmonia com a natureza 

cantavam e  dançavam em 

louvor aos  deuses, durante a 

caça e pesca, em comemoração 

nascimento,casamento,morte, 

ou festejando vitórias alcançadas 

(LOUREIRO, 2003, p. 43).

Nota-se a afirmação 

sobre o ensino obrigatório 

da música, a qual não existe 

forma única para educação, e 

a escola não é o único lugar 

para que a mesma aconteça.  

Os saberes e os conhecimentos 

variam de acordo com os 

indivíduos e suas culturas. 

As metodologias e práticas 

educativas, hoje em dia, se 

estendem às salas de aula, aos 

meios de comunicação, aos 

movimentos sociais, ao lar. É 

necessária a transmissão dos 

saberes na esfera educativa de 

forma mais adequada possível. 

Segundo Brandão 

(1981, p. 7):

 “ninguém escapa da 

educação. Em casa, na rua, 

na igreja ou na escola, de um 

modo ou de muitos, todos nós 

envolvemos pedaços da vida 

com ela: para aprender, para 

ensinar, para saber, para fazer, 

para ser ou para conviver, 

todos os dias misturamos a 

vida com educação.”  

Encontra-se a música 

em todos os cantos, e esta se 

faz permanente na vida das 

pessoas a todo o momento, 

seja em casa, nas ruas, nas 

praças, nas grandes orquestras, 
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nos teatros e hoje mais do 

que nunca nas instituições 

de ensino.  Unificar música e 

educação dentro do ambiente 

escolar pode gerar resultados 

gratificantes, fazendo da 

difícil tarefa do ensino, algo 

prazeroso e divertido, por conta 

da significativa ajuda da área 

musical no desenvolvimento 

do ser humano. 

Na música, o repertório 

musical e a simplicidade 

do seu fazer transmitem às 

crianças ideias de valores, 

comportamentos e caráter. 

E a educação utiliza-se da 

musicalidade para definição, 

integração, controle, organização 

escolar, entre outros, tendo nela 

um componente importante 

da cultura.

Conforme Pontes 

(2008) o cantar é brincar com 

os sons, ritmos, sensações e 

sentimentos, é uma forma 

específica de compreender 

e interagir com a realidade. 

A música na educação é (ou 

deveria ser) vista como um 

processo global, progressivo 

e permanente, suas formas de 

aperfeiçoamento deveriam ser 

constantes, pois independente do 

meio, sempre haverá diferenças 

individuais e ambientais e que, 

consequentemente, necessitam 

de um tratamento diferenciado. 

Conforme o Referencial 

Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, educar 

significa propiciar situações 

de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de 

forma integrada e que possam 

contribuir para o desenvolvimento 

das capacidades infantis de 

relação interpessoal. Nesse 

processo, a educação poderá 

auxiliar o desenvolvimento 

das potencialidades corporais, 

afetivas, emocionais e éticas. 

(BRASIL, 1998).

Rosa (1990, p.19) 

identifica a música como “uma 

linguagem expressiva e as 

canções são veículos de emoções 

e sentimentos, e podem fazer 

que a criança reconheça nelas 

seu próprio sentir”. Segundo 

Romanelli (2009), a música é 

denominada como [...] “uma 

linguagem comum a todos 

os seres humanos e assume 

diversos papéis na sociedade, 

como função de prazer estético, 

expressão musical, diversão, 

socialização e comunicação”.

A MÚSICA NA ESCOLA
Na escola, a música 

é linguagem da Arte, é uma 

possibilidade de estratégia de 

ensino, ou seja, uma ferramenta 

para auxiliar a aprendizagem 

de outras disciplinas. A música 

também auxilia na fase de 

adaptação à escola, ou mesmo 

na comunicação não verbal. 

Crianças de educação infantil, 

muito pequenas, tendem a 

retrair-se e não ter contato 

com ninguém. Não falam, não 

murmuram, no máximo emitem 

sons com um determinado 

ritmo. Muitas vezes o educador 

conversa com essa criança, por 

meio de uma comunicação não 

verbal, ele tenta murmurar como 

a criança e vai conseguindo 

promover uma adaptação 
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desta criança.

Manusear os instrumentos, 

assim como criá-los, criar 

coreografias também é trabalhar 

com música. Ao contrario do 

que se pode imaginar, musica 

não é apenas o ato de cantar,  

pois permite experiências 

concretas, desde experimentar 

o instrumento, assim como 

criá-lo, separar os instrumentos 

por sons, seriá-los. 

 “A música é a linguagem 

que se traduz em formas 

sonoras capazes de expressar 

e comunicar sensações, 

sentimentos e pensamentos, 

por meio da organização e 

relacionamento expressivo 

entre o som e o silêncio. A 

música está presente em todas 

as culturas, nas mais diversas 

situações: festas e comemorações, 

rituais religiosos, manifestações 

cívicas, políticas etc. Faz parte 

da educação desde há muito 

tempo, sendo que, já na Grécia 

antiga era considerada como 

fundamental para a formação 

dos futuros cidadãos ao lado 

da matemática e da filosofia.” 

(RCNEI, 1998, p. 45).

Dentro da esfera cultural 

de musicas infantis, além do 

acalanto, podemos encontrar 

parlendas e brincadeiras de roda, 

que comportam poesia, música 

e dança, assim contribuem no 

processo de ensino-aprendizagem, 

favorecendo a criança dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 

ao ensina-las a apreciar o 

valor de uma peça musical, e 

despertar na criança o gosto 

pela música, pela aquisição 

de novos conhecimentos, 

concentração, autonomia e 

senso crítico, sendo, portanto, 

um importante instrumento 

didático.

Trabalhar usando 

a música como ferramenta 

de apoio é com certeza 

estimulante, principalmente 

por ela dar condições de 

observar a percepção musical 

das crianças e a sua melhora 

na sensibilidade, no raciocínio e 

em sua expressão corporal. Nas 

atividades, em princípio, todos 

os instrumentos musicais podem 

ser utilizados no trabalho com 

a criança pequena, procurando 

valorizar aqueles presentes 

nas diferentes regiões, assim 

como aqueles construídos 

pelas crianças. 

Deve-se promover o 

crescimento e a transformação 

do trabalho a partir do que as 

crianças podem realizar com 

os instrumentos. Poderá, por 

exemplo, explorar os timbres de 

elementos ligados a um projeto 

sobre o fundo do mar (a água 

do mar em seus diferentes 

momentos, os diversos peixes, 

as baleias, os tubarões, as 

tartarugas.), lidando com a 

questão da organização do 

material sonoro no tempo e 

no espaço e permitindo que 

as crianças se aproximem do 

conceito da forma (a estrutura 

que resulta do modo de organizar 

os materiais sonoros). Os contos 

de fadas, a produção literária 

infantil, assim como as criações 

do grupo são ótimos materiais 

para o desenvolvimento dessa 

atividade que poderá utilizar-

se de sons vocais, corporais, 

produzidos por objetos do 

ambiente, brinquedos sonoros 

e instrumentos musicais.

Segundo Koellreutter, 

“a música é um meio de 

comunicação, que se serve de 

uma linguagem para a tomada 



819OUTUBRO | 2017

de consciência do novo, ou 

do desconhecido” (1997, p 

72), desta forma entende-

se que a linguagem musical 

é um poderoso meio para 

transmitir valores, expressar 

juízos, mas por outro lado 

pode reforçar estereótipos 

ou preconceitos. Muitas vezes 

por falta de fundamentação 

teórica consistente ou por uma 

formação docente inadequada, 

o processo de musicalização 

infantil ou de sensibilização 

musical negligencia questões tão 

importantes e determinantes 

para a vida daquela criança 

que está em formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da música 

na prática pedagógica é 

importante pois, traz inovações, 

proporcionando uma aprendizagem 

mais interessante e prazerosa, 

tendo em vista seu caráter 

dinâmico. Atividades como 

ouvir música, aprender uma 

canção, brincar de roda, realizar 

brinquedos rítmicos e jogos de 

mãos, despertam, estimulam 

e desenvolvem o gosto pela 

atividade musical, além de 

atender as necessidades de 

expressão que passam pelas 

esferas afetiva, estética e 

cognitiva. Aprender música 

significa integrar experiências 

que envolvem a vivência, 

a percepção e a reflexão, 

encaminhando-as para níveis 

cada vez mais elaborados.

Portanto, o aluno não 

fica preso a ideias fixas, porém 

se apropria de objetos que 

fazem parte do meio em que 

vive. Ele raciocina sobre como 

reutilizar os materiais disponíveis 

e cria uma nova composição, 

despertando o senso crítico de 

suas produções e dos colegas, 

o que colabora para processo 

de aprendizagem. Vale apena 

salientar que a música está 

presente em todas as culturas, 

nas mais diversas situações: 

festas e comemorações, rituais 

religiosos, manifestações cívicas, 

políticas e lazer, assim torna-se 

indispensável sua presença no 

ensino aprendizagem.
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Este artigo trata de 

uma revisão bibliográfica no 

qual o tema de estudo traz o 

Ensino de Artes na Educação 

Infantil. Dentro desse tema, o 

objetivo geral desta pesquisa 

é apresentar os conceitos e 

definições que envolvem o 

trabalho com Artes na Educação 

Infantil e tem como objetivos 

específicos apresentar uma 

breve contextualização sobre o 

histórico da Educação Infantil e 

apresentar elementos sobre o 

ensino de Artes na Escola nesta 

etapa da Educação. Temos 

como justificativa para esta 

pesquisa o fato de a Educação 

Infantil ser a primeira etapa da 

Educação Básica e contribuir 

de maneira significativa para 

o desenvolvimento integral 

da criança em todos os seus 

aspectos. O problema central 

desta pesquisa busca responder 

de que maneira o conteúdo 

Artes pode ser abordado 

e trabalhado de maneira 

significativa na Educação 

Infantil. O ensino de Artes na 

escola necessita de propostas 

que estimulem o imaginário 

infantil e as diferentes formas de 

linguagem da infância, utilizando 

diversos suportes e materiais, 

explorando diferentes formas 

de trabalho com o corpo e com 

a expressão artística.

SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA
Graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles (2001); Especialista em Direito 
Educacional pela Faculdade Brasil (2015); Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I na rede 
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO DE 
ARTES
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INTRODUÇÃO
O tema deste artigo 

trata do ensino de Artes na 

Educação Infantil. No primeiro 

capítulo deste artigo abordamos 

as concepções que tratam do 

histórico da Educação Infantil 

e no segundo capitulo são 

abordadas as possibilidades 

de trabalho com Artes na 

Educação Infantil.

Discutir a criança, a 

infância e a Educação Infantil 

para nós é como estabelecer 

relações com o meio em que 

vivemos, e, dessa forma, 

estabelecemos vínculos 

com autores que estudam e 

pesquisam esse assunto de 

forma contextualizada. Kramer 

(1999) destaca, em relação a 

esse período da vida escolar da 

criança, que vai de 0 a 6 anos, 

denominado Educação Infantil, 

que uma nova concepção de 

educação para essa faixa etária 

vem sendo pensada com base 

em um novo olhar sobre a 

infância.  

Com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais podemos 

definir a Educação Infantil 

como a primeira etapa da 

educação básica, oferecida 

em creches e pré-escolas, às 

quais se caracterizam como 

espaços institucionais não 

domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais 

públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças 

de 0 a 5 anos de idade no 

período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados 

e supervisionados por órgão 

competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle 

social.

O professor deverá 

garantir que a criança possa 

compreender e conhecer a 

diversidade da produção artística 

na medida em que estabelece 

contato com as imagens das 

artes nos diversos meios, como 

livros de arte, revistas, visitas 

às exposições, contato com 

artistas, filmes etc.; e garantir 

o uso de diferentes materiais 

pelas crianças, fazendo com 

que estes sejam percebidos em 

sua diversidade, manipulados 

e transformados.

O ensino da arte na 

escola precisa de propostas 

que despertem o imaginário 

infantil, as diferentes formas 

de linguagem e o trabalho com 

diversos materiais e suportes.

A EDUCAÇÃO INFANTIL EM SEU PROCESSO 
HISTÓRICO

De acordo com a 

Constituição de 1988, as 

instituições de educação 

infantil, expressa como parte 

dos deveres do Estado com a 

Educação, aonde trata-se de 

uma formulação almejada por 

aqueles que, a partir do final 

da década de 70, lutaram e 

ainda lutam pela implantação 

de creches e pré-escolas que 

respeitem os direitos das 

crianças e das famílias. 

Durante o período 

do regime militar no Brasil, 
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caracterizado por um período de 

generalizações dos movimentos 

sociais, muitas manifestações 

foram realizadas em busca 

de melhores condições de 

qualidade de vida. Dentre 

elas, os operários e toda classe 

trabalhadora lutavam pelas 

categorias profissionais, inclusive 

da classe dos professores.

As pessoas envolvidas 

na educação infantil nesse 

período levantavam questões 

sobre a Pedagogia aplicada 

como também o Serviço 

Social da Psicologia para os 

profissionais que trabalhavam 

na creche. Podemos afirmar 

que as creches foram um dos 

resultados dessas manifestações 

de luta, que o movimento 

popular e as reivindicações 

das feministas colocaram a 

creche na pauta do dia.

Na história desse 

atendimento percebeu-se como 

é constante a prática de criar e 

extinguir órgãos burocráticos 

com função de controle, o que 

acarreta a superposição do 

atendimento e redunda na 

existência de órgãos diversos 

com as mesmas funções. Essa 

multiplicação do atendimento 

não é um problema meramente 

organizacional ou de caráter 

administrativo. Ela expressa 

a forma estratificada como a 

criança é encarada: o problema 

da criança é fragmentado e 

pretensamente combatido de 

forma isolada, ora atacando-

se as questões de saúde, ora 

do “bem estar” da família, ora 

da educação. (KRAMER, 1995, 

p.86).

Para transformar essa 

realidade era preciso defender 

que a creche, bem como a pré-

escola que atendia e atende 

as classes populares, é uma 

instituição que precisa de um 

novo olhar, ou seja, um projeto 

educacional. Se a creche era 

uma instituição desconhecida 

no curso de Pedagogia, isto 

seria porque ela não era ainda 

educacional.

As instituições possuíam 

uma função com cunho religioso 

e as crianças não recebiam 

uma instrução formal, com 

Froebel, na Alemanha, surge a 

educação da primeira infância 

com a fundação dos jardins de 

infância. As primeiras intenções 

com função pedagógica na 

educação infantil surgem no 

século XVIII e a metodologia 

utilizada era a visualização 

de conteúdos, tendo como 

objetivo evitar o ócio nas 

crianças enquanto os pais 

trabalhavam. 

A educação da criança 

passou de um sentido em que 

a preocupação era o bom 

comportamento para um sentido 

de apoio à sabedoria valorizando 

o conhecimento em função 

do comportamento desejado 

para a criança. Surgem então 

as teorias de desenvolvimento 

infantil influenciando a educação 

escolar da infância.

Neste contexto que a 

educação passou a ser vista 

como o oposto da assistência, 

a creche que antes era vista 

como depósito de crianças, 

exclusivamente para mães 

trabalhadoras, passa a ter um 

olhar voltado à educação e não 

apenas ao assistencialismo.

Com a Constituição 

de 1988 teve início ao 

reconhecimento da educação 
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infantil, depois em 1990, com 

o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, Lei federal 

8069/90), que dentre os direitos 

estava o de atendimento em 

creches e pré-escolas para as 

crianças até os 6 anos de idade. 

Pela primeira vez na história, 

uma constituição do Brasil faz 

referência a direitos específicos 

das crianças, que não sejam 

aqueles circunscritos ao âmbito 

do Direito da Família. Também 

pela primeira vez, um texto 

constitucional define claramente 

como direito da criança de 0 

a 6 anos de idade e dever do 

Estado, o atendimento em 

creche e pré-escola.

O ENSINO DE ARTES E AS POSSIBILIDADES 
DE ABORDAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para 

Educação Infantil RCNEI (1998) as 

pesquisas desenvolvidas a partir 

do início do século em vários 

campos das ciências humanas 

trouxeram dados importantes 

sobre o desenvolvimento da 

criança, sobre o seu processo 

criador e sobre as artes das 

várias culturas. Na confluência 

da antropologia, da filosofia, da 

psicologia, da psicanálise, da 

crítica de arte, da psicopedagogia 

e das tendências estéticas da 

modernidade, surgiram autores 

que formularam os princípios 

inovadores para o ensino das 

artes, da música, do teatro e 

da dança. 

Tais princípios 

reconheciam a arte da criança 

como manifestação espontânea 

e auto expressiva: valorizavam a 

livre expressão e a sensibilização 

para o experimento artístico 

como orientações que visavam 

ao desenvolvimento do potencial 

criador, ou seja, as propostas 

eram centradas nas questões 

do desenvolvimento da criança.

Ao final do seu primeiro 

ano de vida, a criança já é 

capaz de, ocasionalmente, 

manter ritmos regulares e 

produzir seus primeiros traços 

gráficos, considerados muito 

mais como movimentos do 

que como representações. É a 

conhecida fase dos rabiscos, das 

garatujas. A repetida exploração 

e experimentação do movimento 

amplia o conhecimento de si 

próprio, do mundo e das ações 

gráficas. Muito antes de saber 

representar graficamente o 

mundo visual, a criança já o 

reconhece e identifica nele 

qualidades e funções. Mais 

tarde, quando controla o gesto 

e passa a coordená-lo com 

o olhar, começa a registrar 

formas gráficas e plásticas 

mais elaboradas. (BRASIL, 

1998, p. 91).

Segundo Lowenfeld 

(1977) o processo de criação 

em que a criança faz a seleção, 

interpretação e reformulação 

dos elementos é de extrema 

importância, pois ela direciona 

para o trabalho artístico parte 

de si própria expressando seus 

pensamentos, sentimentos e 
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emoções. Portanto nesta fase é 

importante que a criança tenha 

a liberdade de se expressar 

sem que haja a interferência do 

adulto, no sentido de influenciar 

e direcionar a criança a utilizar 

determinado esquema de cores 

ou até mesmo na maneira de 

pintar formas prontas. Sem 

perceber, o adulto interfere 

no processo criativo e inibe a 

criança a utilizar a arte como 

meio de auto expressão.

O professor deve 

estar atento para oferecer as 

crianças diferentes suportes 

e materiais, quando tratar-

se de atividades de desenho 

ou pintura, permitindo que 

a criança consiga expressar-

se, tenha liberdade nos seus 

gestos e possam trabalhar 

individualmente e em grupos. 

A diversidade de materiais, 

diversidade de objetos e 

suportes variados são de 

fundamental importância para 

que a criança consiga deixar 

as suas marcas, explorando o 

espaço e os recursos. 

As crianças podem 

manusear diferentes materiais, 

perceber marcas, gestos e 

texturas, explorar o espaço físico 

e construir objetos variados. 

Essas atividades devem ser bem 

dimensionadas e delimitadas 

no tempo, pois o interesse das 

crianças desta faixa etária é de 

curta duração, e o prazer da 

atividade advém exatamente 

da ação exploratória. Nesse 

sentido, a confecção de tintas 

e massas com as crianças é 

uma excelente oportunidade 

para que elas possam descobrir 

propriedades e possibilidades 

de registro, além de observar 

transformações. Vários tipos 

de tintas podem ser criados 

pelas crianças, utilizando 

elementos da natureza, como 

folhas, sementes, flores, terras 

de diferentes cores e texturas 

que, misturadas com água ou 

outro meio e peneiradas, criam 

efeitos instigantes quando 

usadas nas pinturas. (BRASIL, 

1998, p. 97-98).

As histórias, as imagens 

significativas ou os fatos do 

cotidiano podem ampliar a 

possibilidade de as crianças 

escolherem temas para 

trabalhar expressivamente. 

Tais intervenções educativas 

devem ser feitas com o objetivo 

de ampliar o repertório e a 

linguagem pessoal das crianças 

e enriquecer seus trabalhos.

É importante proporcionar 

para as crianças a apreciação 

de figuras, ao contato com os 

personagens de uma história 

já conhecida, de um desenho 

e, até mesmo, de alguns filmes, 

partindo desta apreciação o 

professor poderá trabalhar com 

essas personagens por meio 

de jogos simbólicos, fazendo 

pequenas dramatizações 

e aproveitando os objetos 

presentes em sala de aula. 

Os trabalhos de recorte, 

colagem e aplicação propiciam 

à criança dos primeiros anos 

escolares o aperfeiçoamento de 

conteúdos de coordenação motora, 

criatividade e desenvolvimento 

da sensibilidade, noções de 

espaços e superfície. O primeiro 

interesse da criança, ainda 

pequena, é no recorte puro, 

sem a intenção de formar 

figuras. À medida que ganha 

segurança no domínio da tesoura 
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sobre o papel, surge a ideia de 

transformar pedaços de papel 

em figuras significativas e de 

utilizá-las a fim de compor 

cenas. A partir daí, ela vai 

manifestando preferências 

dentro da atividade, distinguindo 

papeis e possibilidades de 

recortes, colagens e aplicações. 

Revistas, jornais, papeis de 

diferentes texturas e pequenos 

objetos passam a ser vistos 

como fonte de pesquisa. (SILVA, 

2010, p.102).

A exposição das 

produções e dos trabalhos 

infantis permitem que a criança 

reconheça o seu trabalho e a 

sua arte e contribuem para o 

seu desenvolvimento artístico, 

colaborando para a autoestima 

das crianças e de seus familiares 

e para que ela desenvolva o 

prazer pela criação e pela arte. 

Poder observar o seu trabalho 

e permitir que outras pessoas 

apreciem a sua produção é 

importante para a criança e 

favoreça o seu crescimento 

aumento a sua auto confiança.

Também é de fundamental 

importância que o professor 

respeite os pontos de vista de 

cada criança, estimulando e 

desenvolvendo suas leituras 

singulares e produções individuais. 

Os momentos de conversa e 

troca de experiências entre 

as crianças também são ricos 

momentos de aprendizagem 

e o prazer lúdico torna-se 

o gerador do processo de 

produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação em artes 

visuais requer trabalho e 

informação sobre os conteúdos, 

as experiências, os materiais, 

técnicas, etc., para isso é preciso 

que a escola colabore para que 

os seus alunos tenham acesso 

a um conjunto de experiências 

significativas de aprender e 

aprender a criar, utilizando a 

imaginação, a sensibilidade e o 

conhecimento. Os alunos devem 

ser convidados a transformar 

o conhecimento em Arte, 

percebendo as diversas formas, 

as relações entre os objetos e 

elementos, levantando hipóteses 

e possibilidades.

O ensino de Artes, por 

muitas vezes é visto como um 

passatempo ou uma mera 

atividade de desenhar ou 

pintar, descontextualizadas 

de aprendizado, outra prática 

equivocada é considerar o 

trabalho com Artes como 

simples ilustrações de datas 

comemorativas ou temas 

específicos não deixando lugar 

para a criação e criatividade 

das crianças. Nessa situação, é 

comum que os adultos façam 

grande parte do trabalho, uma 

vez que não consideram que 

a criança tem competência 

para elaborar um produto 

adequado.

A intervenção do professor, 

os temas abordados e a maneira 

como é desenvolvido o trabalho 

com as Artes Visuais podem 

ser um recurso interessante 

desde que sejam observados 

seus objetivos e função no 

desenvolvimento do percurso 



828 OUTUBRO | 2017

de criação pessoal da criança. É 

preciso, no entanto, ter atenção 

quanto a programação de 

atividades para as crianças para 

que ela seja capaz de criar e 

partir de suas próprias ideias, 

estimulando o pensamento e 

a imaginação.

O professor deve 

proporcionar o conhecimento 

ao aluno dando significado 

aquilo que a criança aprende, 

incluir a Arte no currículo 

escolar, não é suficiente para 

a garantia de aprendizado, a 

Arte deve estar integrada as 

demais áreas do conhecimento 

e tornar possível que a criança 

aprenda e compreenda o seu 

conteúdo de forma relevante 

e significativa.

Esta pesquisa evidenciou 

que uma das tarefas da 

educação infantil é ampliar 

os contextos comunicativos 

das crianças por meio de 

suas falas e o professor deve 

propiciar o contato com o maior 

número possível de situações 

comunicativas ampliando 

as condições da criança se 

comunicar e estabelecer 

relações de aprendizagens 

significativas.
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A metodologia utilizada 

foi à pesquisa bibliográfica, 

buscando reunir algumas 

abordagens significativas 

e refletir sobre os autores.  

Aborda sobre a importância 

da integração Escola e Família  

é imprescindível, pois a família 

como espaço de orientação, 

construção da identidade de um 

ser humano deve proporcionar 

juntamente com a escola uma 

parceria, a fim de contribuir no 

desenvolvimento integral da 

criança. Família é o cerne onde 

o ser humano absorve valores 

culturais, religiosos, deveres, 

responsabilidades, compromissos, 

para fortalecer as estruturas 

pessoais.  Objetivamos realizar 

uma  abordagem histórica, para 

melhor entender as mudanças 

ocorridas nessas duas instituições, 

verificando o que as fizeram se 

afastar uma da outra. Também 

investigamos a influência desta 

parceria como contribuição 

na melhoria da qualidade de 

ensino, podendo assim propor 

atuações para que as escolas e 

famílias  possam apoiar uma a 

outra na educação das crianças. 

Em meio a essa desordem, a 

escola torna-se um instrumento 

fundamental para equilibrar 

dificuldades, pois cumprir o 

papel social da educação poderá 

proporcionar o crescimento 

humano e fortalecer as bases 

da sociedade por meio  do 

envolvimento escola-família-

sociedade. Nesse tripé, poderá 

concretizar valores para que 

a sociedade moderna não se 

transforme numa geração 

de cidadãos deficientes de 

essência humana. 
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IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO PAIS E FILHOS
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INTRODUÇÃO
Com o surgimento do 

sentimento de valorização da 

infância no mundo ocidental, 

diversas áreas do saber se 

comprometeram a buscar 

proposições definidoras do 

ser criança e da infância.

Fundamentada em teorias 

da construção do conhecimento, 

onde a aprendizagem é um 

processo completamente 

ativo, sendo o aluno o agente 

do conhecimento, constrói, 

modifica, acrescenta, descontrói 

seus esquemas cognitivos. 

Sendo fato intrigante, 

entre pedagogos, psicólogos, 

neurologistas e demais 

especialistas, envolvidos na 

área, mostrando por meio de 

pesquisas com as crianças que 

ela é um ser pensante e antes 

mesmo de estar na escola, ela 

encontra-se no processo de 

construção de conhecimento 

vivido no seu cotidiano. 

Infelizmente o 

conhecimento segrega as 

pessoas, inclui e exclui no meio 

social. A importância do diálogo 

entre pais e filhos, escola e 

pais, escola e comunidade, com 

certeza faz a diferença dessa 

pessoa na sociedade, no seu 

desenvolvimento acadêmico 

entre outros. Mas o ser humano 

adquirindo segurança, confiança, 

é ela que ínsita a criança a 

ultrapassar a barreira e aderir 

a um espaço de direitos mais 

plenos. Transporta a criança para 

um mundo novo e fascinante.

Há quase trinta anos 

trabalhando em escola, tanto 

no Ensino Fundamental Ciclo 

I, II e Médio, que é possível 

perceber os pais envolvidos 

com a escola e com seus 

filhos e os demais que seus 

familiares não se envolvem 

com seu filho e com a escola.  A 

criança, o adolescente e o jovem 

que recebem as orientações 

adequadas e diálogos com 

seus familiares, são mais 

confiantes e responsáveis 

para com seus afazeres na 

Unidade Escolar, já os demais 

acabam se envolvendo em 

brigas, não prestam atenção 

nas aulas, são inseguros e não 

conseguem cumprir com suas 

responsabilidades. A escola 

tem a responsabilidade social 

de transmitir, os familiares 

são de suma importância 

no cotidiano do seu filho. O 

auxílio deve estar conectado de 

alguma forma aos esquemas 

de conhecimento da criança, e 

essa ajuda deve estar ajustada 

a mesma e não ao contrário.

O capítulo um  é o 

assunto sobre O poder da 

comunicação entre pais e 

filhos na  formação social da 

mente, gênese da mente e dos 

pensamentos. 

No segundo entra na 

questão do comportamento 

social e sua necessidade de 

se interagir com o outro, com 

o grupo.  

Sendo imprescindível 

no âmbito familiar também 

se realizem essas tarefas, 

onde a criança por meio  da 

observação dos seus pais e ou  

demais responsáveis, possam 

reter informações.
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O PODER DA COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS E 
FILHOS

A humanidade sempre 

dependeu de se comunicar 

para poder sobreviver melhor, 

transmitir os conhecimentos 

acumulados sempre foi algo 

muito importante. O primeiro 

contato em um grupo social 

à que iremos participar é a 

família, por esse motivo é 

impossível desvinculá-la do 

individuo, não levando em 

conta sua relevância.

Hoje os pais estão 

desesperados à procura de 

soluções mágicas, de como lidar 

com seus filhos. Devemos apontar 

alguns tópicos importantes 

como: Maturidade emocional 

do casal, tendo parceria com 

o casal, desejando ter o filho, 

vestindo a camisa da educação, 

criando seu filho para o mundo.

Como os meios de 

comunicação influenciam 

avassaladoramente no cotidiano 

das pessoas, ainda assim a 

psicanalista e terapeuta Lydia 

arantangy diz: “O velho e o 

bom diálogo é o recurso mais 

eficaz para os pais se manterem 

próximos do universo do filho, 

desta forma fica muito mais 

fácil compreendê-lo. Ser ouvido 

por ele e consequentemente 

diminuir a ansiedade e os 

medos dos próprios pais de 

adolescentes e crianças”.

Mas para ser eficaz 

é necessário que se tenha 

disponibilidade, sensibilidade, 

entendimento, tempo, compreensão, 

saber ouvir, elogiar, expressar 

amor, agradecer, pedir perdão, 

fazem parte da ética e moral. 

Já tão esquecidas.

O doutor e professor 

em filosofia da PUC-SP, Mario 

Cortella, define Ética Moral,  

alguns dizem que tem, poucos 

levam à sério, ninguém cumpre 

à risca; Ética Imoral – Os fins 

justificam os meios; Ética Amoral 

– Tudo é relativo e temporal; 

Limites – Os filhos são dotados 

de uma capacidade infalível de 

persuadir e assim monopolizam 

um lar. “Dizer não, também é 

um ato de amor”.

A psicóloga Tânia Zaguary 

acredita que limite é dizer sim, 

sempre que possível, e dizer 

não quando necessário, pois 

“limite é saber conviver com a 

frustração e adiar satisfações”.

É preciso relembrar os 

Direitos Humanos, desde família, 

às instituições educacionais, 

grupos religiosos, e outros, 

como o direito de ser tratado 

com dignidade, mudar de 

opinião, e expressá-la, respeitar 

e defender a vida. Exemplo – 

Metodologia de ensino, politica 

e escolha de escola.

Confunde-se o diálogo 

com o monólogo e a comunicação 

com o ensino Os filhos acabam 

por não escutar ou escapam 

com evasivas. Nesses casos 

o silêncio é um elemento 

fundamental no diálogo. Dê 

tempo ao outro entender o que 

foi dito e o que se quis dizer. 
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Um diálogo é uma interação, 

e para que seja possível, é 

necessário que os silêncios 

permitam a intervenção de 

todos os participantes.

Junto com o silêncio, 

está a capacidade de escutar. 

Há quem faz suas exposições e 

dá suas opiniões, sem escutar 

as opiniões dos demais. Quando 

isso sucede, o interlocutor se 

dá conta da diferença do outro 

até ele e acaba por perder a 

motivação pela conversação. 

Essa situação é a que com 

frequência se dá entre pais 

e filhos. Os primeiros creem 

que estes últimos não têm 

nada o que ensiná-los e que 

não podem mudar suas 

opiniões. Escutam pouco a 

seus filhos, ou se o fazem, é 

de uma maneira inquisidora, 

numa posição impermeável 

em respeito ao conteúdo dos 

argumentos dos filhos. Isso 

ocorre com  frequência  com 

filhos adolescentes. Estamos 

diante de um dos erros mais 

frequentes nas relações 

paterno filiais: crer que com 

um discurso pode fazer mudar 

uma pessoa.

Por meio  do diálogo, 

pais e filhos se conhecem 

melhor, conhecem sobretudo 

suas respectivas opiniões e 

sua capacidade de verbalizar 

sentimentos, mas nunca a 

informação obtida mediante 

uma conversação será mais 

ampla e transcendente que a 

adquirida com a convivência. 

Por isso, transmite e educa 

muito mais na convivência 

do que as verbalizações dos 

valores que se pretendem 

inculcar. Por outro lado, todo 

diálogo deve a possibilidade 

da réplica. A predisposição 

de guardar o argumento do 

outro e admitir que possa não 

concordar com o próprio, é 

uma das condições básicas 

para que o diálogo seja viável. 

A capacidade de dialogar 

tem como referência a segurança 

que tenha em si mesmo cada 

um dos interlocutores. A família 

é um ponto de referência para 

a criança e o jovem: nela pode-

se aprender a dialogar, e com 

essa capacidade, favorecer 

atitudes tão importantes como 

a tolerância, a assertividade, a 

habilidade dialética, a capacidade 

de admitir erros e de tolerar 

as frustrações.

COMPORTAMENTO SOCIAL
O comportamento social,  

como qualquer comportamento, 

se caracteriza pela interação 

entre o organismo e o ambiente. 

Como se trata de comportamento 

social há duas possibilidades de 

interpretação: ou se considera 

o comportamento de grupos de 

pessoas, ou o comportamento 

de indivíduos em contato com 

outras pessoas. Podemos fazer 

uma analogia com outro nível 

de análise, o comportamento 

do organismo no geral e o 

comportamento de cada célula 

em contato com outras células.

          A consolidação 

do termo comportamento, na 

análise do comportamento, 

para tratar de comportamentos 

individuais, adotou-se o conceito 

de ‘comportamento social’ apenas 

para tratar do comportamento 

do indivíduo em contato com 



834 OUTUBRO | 2017

contingências sociais. Para o 

funcionamento de grupos de 

pessoas diante das contingências 

externas, usa-se outros termos 

como metacontingência, 

macrocontingência etc.

 Mas estamos 

focados nesse trabalho no 

comportamento social - Psicologia 

Social, autoras Mariangela 

Gentil Savoia e Maria Angela 

Cornick  diz sobre a afirmação 

de Aristóteles “somos seres 

sociais”. A maioria de nós tem 

grupo de amigos, com os quais 

idenfica-se.

A socialização tem 

sido definida como uma 

necessidade do ser humano, 

que o leva a agruparem-se a 

viver fazendo parte de uma 

sociedade, inseridos em uma 

determinada cultura com seus 

valores, crenças, costumes.

A importância da 

socialização é estabelecida por 

seu desenvolvimento desde 

o primeiro dia de vida, para 

satisfazermos nossas necessidades 

básicas de alimentação, calor, 

amor, higiene.

O isolamento social 

pode provocar até o retardo no 

desenvolvimento físico social e 

mental de um indivíduo. A vida 

comunitária, em sociedade, 

traz benefícios importantes, 

como compartilhar da cultura 

do grupo em que vive, contar 

com sua proteção. Exemplo – 

a escola.

Enquanto estamos 

socializando, seja porque 

engajamos em interações 

formais ou experiências, 

situações mais espontâneas, 

assim desenvolvemos nossa 

personalidade e nossa 

autoimagem.

Ao analisarmos as 

atitudes de um individuo, 

devemos levar em conta, 

alguns fatores fundamentais 

de sua personalidade, como; 

percepção, emoção e a motivação. 

Elas podem ser favoráveis ou 

desfavoráveis em relação ao 

objeto ou pessoa. Há uma 

conexão entre o pensar, sentir 

e agir, onde tem os seguintes 

componentes: cognitivos, 

afetivos e tendenciais.

Segundo Munné, nossas 

atitudes, são formadas a partir 

de dois  fatores:  A informação 

recebida – Nossa experiência 

educacional, tanto quanto 

os meios de comunicação 

social, como televisão, rádio, 

jornal, proporcionam muitas 

informações, que podem modelar 

nossas crenças e atitudes, se 

não filtrarmos as informações; 

O grupo de Identidade – 

Durante o desenvolvimento do 

ser humano, que passa pelo 

grupo família, escola, amigos, 

trabalho, somos obrigados a 

nos comportar de acordo com 

as regras estabelecidas por 

cada grupo.

Ao longo da vida, de 

acordo com as necessidades 

pessoais, há mudanças de 

atitude, que podem ocorrer 

por alguns traços relacionados, 

como a baixa autoestima, a 

suscetibilidade a informações, 

o isolamento social, através da 

coação do meio.

Outro aspecto que 

também se demarca como 

relevante diz respeito ao fato 

de que o portador do bilhete, 

no caso, o aluno, não deve ser 

concebido somente como um 

mensageiro, digamos assim, 

dada a condição de ele ser o 

sujeito ativo nesse processo 
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(é sobre ele que o assunto faz 

referência). Torna-se necessário, 

antes de tudo, que esse alguém 

se conscientize, inteire-se, de 

toda a situação.

O assunto a ser tratado 

no bilhete, o que realmente 

deve ser levado em conta é 

a clareza das informações 

prestadas mediante o ato 

comunicativo. Assim, fazendo 

menção, mais uma vez, aos papéis 

definidamente estabelecidos, 

a necessidade de colocar os 

responsáveis a par de uma 

dada situação torna-se fator 

preponderante, desde que, 

como antes mencionado, haja 

precisão e objetividade naquilo 

que está sendo discutido.

O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO – 
SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DA 
PERSONALIDADE

A personalidade é a 

maneira de ser de cada um, o 

conjunto de comportamentos 

que caracterizam e determinam 

os ajustamentos individuais 

às circunstâncias passadas, 

presentes e futuras da vida.

Ela é formada decorrente 

ao processo de socialização, 

no qual contem fatores inatos 

e adquiridos: fatores inatos - 

herança genética; e adquiridos 

- na natureza social e cultural. 

A individuação é um 

processo que passa pela 

diferenciação, por uma condição 

de auto expressão. Teoricamente, 

a criança ou adolescente são 

membros garantidos no grupo, 

visto que nascem e crescem 

nesse meio. Mas, não basta 

nascer e crescer, essa criança 

ou adolescente necessita do 

apoio da família e de um lugar 

na relação parental. Nesse 

sentido, o sujeito vai constituindo 

sua maturidade e iniciando o 

processo de individuação.

 Poderíamos dizer 

que a família é uma célula 

reprodutora de outras, pois o 

indivíduo ao atingir a maturidade 

e individuação irá formar outra 

célula, no caso, outra família.

O processo de 

socialização consiste em 

uma aprendizagem social, 

através da qual aprendemos 

comportamentos sociais 

considerados adequados. 

A família e a escola 

são os agentes básicos da 

socialização. Quando a criança 

já assimilou um conjunto de 

atitudes, ocorre a influência 

da escola. 

Os agentes, na 

socialização primária, possuem 

qualitativamente mais relevantes 

em sua forma de ação. Durante 

a socialização primária, está à 

estrutura de papéis encontra-se 

em formação. A personalidade 

é a maneira de ser de cada um, 

o conjunto de comportamentos 

que caracterizam e determinam 

os ajustamentos individuais 

às circunstâncias passadas, 

presentes e futuras da vida.
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STRESS INFANTIL
Conforme a autora 

Lucila Diehl Tolaine Fini um dos 

maiores índices de consultas 

“A médicos”, psiquiatras, e 

psicólogos, da atualidade é 

devido ao stress, onde estão 

sendo vítimas crianças e adultos, 

consequentemente afetando 

a vida das famílias.

Segundo especialistas, as 

reações podem ser identificadas 

como: transformações 

psicológicas, físicas e químicas 

do organismo, causando em 

alguns casos: úlceras, dores 

abdominais, náusea, diarreia, 

doenças, dermatológicas, asma, 

bronquite, tiques nervosos, 

insônia e outros. 

A criança pode chegar à 

escola irritada, fazendo birras, 

ou em extrema apatia, pode ter 

dificuldade de concentração ou 

hiperatividade, e agredir seus 

colegas, onde é importante que 

a escola e a família observem. 

Entrem em contato, para 

encaminhar a criança para um 

especialista.

 Mas observar sempre 

se  a criança tenha tempo 

livre para poder brincar sem 

compromisso, para sonhar e 

para pensar no mundo ao seu 

redor. É preciso haver pausas 

nos horários de atividades, com 

espaços vagos onde a criança 

possa ficar a vontade para fazer 

coisas próprias à sua idade. 

Porque nas  horas livres a 

criança aprende que sua própria 

companhia é boa, aprende a 

viver sem ter companhia ou 

atividade constante. O tempo 

deve ser dividido de acordo 

com a idade e a necessidade 

de cada criança, conforme 

as suas atividades. Deve ser  

reservado um período para 

cada uma, com hora marcada 

para aquelas que são de rotina, 

como os estudos.

Por estar em 

desenvolvimento intelectual, 

emocional e afetivo, apoio da 

família é fundamental para 

que as crianças reajam com 

equilíbrio diante de situações 

estressantes. A maneira pela qual 

lidam com elas vai determinar 

sua resistência às tensões da 

vida adulta. Os pais também não 

devem colocar pressões demais 

sobre os filhos, respeitando 

seus limites em todas as áreas. 

Vale ressaltar a importância 

de ouvir com atenção quando 

os filhos compartilham suas 

dificuldades.

CRIAR FILHOS: ONTEM E HOJE
Com o passar dos 

anos a estrutura familiar teve 

mudanças. A sociedade, economia 

e cultura, entre outros fatores 

alteraram a célula familiar 

patriarcal que era tida como 

padrão – pai, mãe, filhos e 

outros membros. A nova ordem 

mundial introduziu famílias dos 

mais variados formatos, como 

casais homossexuais, filhos de 

relacionamentos diferentes, 

avós que criam netos e varias 

outras configurações.

Além dessa mudança 
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acrescentamos também a 

velocidade e demandas da 

vida moderna, falta de tempo 

dos pais, separações, divórcio, 

abandono criaram ruídos, 

lacunas, ou deficiências na 

educação que se recebe na 

família, as mães não podem, 

ou não querem, ficar em casa, 

apenas responsáveis pela 

educação dos filhos.

As regras de conduta 

estabelecidas entre pais e filhos 

eram inquestionáveis. O código 

de educação era respeitado.

Com a modernidade, 

parece ter sido quebrado 

esse modelo de educação, 

com a massa de informações 

como: livros, revistas, filmes, 

televisão, rádio, onde aumentou 

a ansiedade de como educar 

os filhos, se está correto das 

palmadas, deixar de castigo, a 

criança deve dormir no quarto 

dos pais...

A autora Maldonado, 

M.T relata sobre a distorção das 

teorias psicológicas também 

gera excesso de permissidade, 

com a preocupação: “Não quero 

traumatizar meu filho”.

Com ausência de adultos 

em casa, devido às famílias 

terem que trabalhar mais, para 

sustentar seus filhos, as crianças 

acabam tendo, que ter muitas 

responsabilidades, porém 

alguns se sentem sozinhos, 

quando para chamar a atenção 

acabam gerando indisciplina 

na escola, apresentando baixo 

rendimento escolar.

As condições ambientais, 

também possuem um 

impacto na criação dos filhos. 

As residências de hoje são 

pequenas, não tem quintal, a 

rua é perigosa, então a criança 

acaba ficando acuada sem 

poder ter seu desenvolvimento 

físico, psicossocial adequado.

“... Há uma multiplicidade 

de fatores, que influem na 

construção do modo de ser da 

criança, além do relacionamento 

com os pais. O filho não é 

totalmente um produto dos 

pais, nem quando muita coisa 

dá errado. (gerando, nos pais, 

um enorme sentimento de 

culpa), ou quando dá tudo 

certo gerando nos pais um 

sentimento exagerado de 

orgulho”. 

...” A interação social é 

inerente à leitura na interação  

entre leitor e autor por meio 

do texto. O gosto pela leitura 

também se fortalece com a 

prática de compartilhar o que 

se leu...”

Nas redes sociais, as 

editoras estão estimulando e 

premiando os bons leitores, 

onde eles comentam e divulgam 

suas opiniões sobre as obras 

lidas.

Em projetos envolvendo 

a escola, a família e estudantes 

dos primeiros anos, podem 

ler aos pares com outros das 

séries mais adiantadas, leitores 

convidados poderão ler para 

grupos de alunos, e assim 

pais ou responsáveis podem 

ser convidados a lerem para 

grupos de crianças. 

Alternativa é que a escola 

convide autores de livros para 

uma entrevista com os alunos, 

ou as crianças e jovens irem 

até o encontro dos autores. 

Podem ser realizados sarais: 

feira de troca de livros, clube 

literário, empréstimo de obras 

na biblioteca.

Com o esforço coletivo, 

envolvendo pais, alunos e 
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comunidades, haverá a valorização 

da leitura, promovendo a 

autonomia e motivação do ato 

de ler e assegurar o sucesso 

escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho é resultado 

de pesquisa essencialmente 

bibliográfica sobre a importância 

da família no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem 

da criança; inúmeros autores 

abordam essa questão 

como uma atividade crítica e 

permanente com a possibilidade 

de rever e elaborar uma prática 

educativa na construção do 

conhecimento e na formação 

do educando. Na educação, a 

escola sempre teve um papel 

fundamental, e hoje além de 

ensinar para a cidadania e 

para o trabalho, tem também 

a responsabilidade de passar 

os valores fundamentais para 

a vida do individuo, sendo que 

esse papel deveria ser uma 

iniciativa da família que muitas 

vezes não estão integrados na 

aprendizagem e formação de 

seus filhos, o apoio da família 

aos trabalhos desenvolvidos 

com os alunos seria um aliado 

importante para o bom êxito na 

construção do saber. Conclui-

se então que a relação escola-

família cria compromissos, 

tece redes de inter-relações, 

reproduz laços éticos dando 

novos significados e abrindo 

horizontes para uma formação 

de prática pedagógica. Assim 

compreende-se que o dialogo 

entre a escola e a família seja 

capaz de possibilitar a troca de 

ideias entre as mesmas; em 

nenhuma instancia compete 

a escola julgar como certa ou 

errada a educação que cada 

família oferece; o objetivo da 

escola é oportunizar e abrir 

espaços para que valores sejam 

adquiridos e trabalhar o respeito 

e as diferenças expressas 

pela família, proporcionando 

e garantindo a integridade 

básica do aluno e da É notório 

que o envolvimento da família 

no processo educacional da 

criança melhora a imagem da 

escola e o seu vínculo com a 

comunidade. Tal envolvimento 

significa uma educação de 

sucesso apoiada no binômio,  

escola-família, já que não se 

aprende só na escola. Nesta, 

aprende-se a aprender, mas 

para aprender o indivíduo 

deverá ser estimulado por 

um meio ambiente favorável, 

sendo que é na família que os 

alunos adquirem os modelos 

de comportamentos que 

exteriorizam na sala de aula. 

Assim, no decorrer deste estudo 

foi possível adquirir alguns 

conhecimentos no que tange 

ao papel da família e da escola 

como duas instituições com 

importantes responsabilidades 

educacionais e de formação do 

educando. Assim sendo, nada 

melhor de que tais instituições 

trabalhem juntas para que 

o processo de formação 

educacional da criança seja 

significativo e eficaz. Ao concluir 

o objetivo inicial deste estudo 

e, ao mesmo tempo, mesclar 

o papel formativo da família 

e escola, verificou-se junto à 

teoria consultada que existem 

algumas características que 
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lhes são peculiares como à 

formação de 19 valores, por 

exemplo. Ambas trazem na 

“bagagem” o papel de educar 

o cidadão mediante princípios 

de conduta morais voltadas 

para consigo e com o outro, 

mas cabe considerar que, 

sem a parceria entre escola 

e família desta educação de 

valores, comportamentos e 

princípios, tornam-se bem 

mais difícil que esta educação 

se realize. Portanto, pelo fato 

da escola ser uma instituição 

formada por “profissionais da 

educação”, cabe a ela dar o 

primeiro passo, caso a parceria 

não esteja acontecendo. 

Talvez, conhecer o “tipo” de 

família que ela está lidando, 

seja o ponto de partida para 

tal problemática. Conforme 

este estudo, diferentemente 

do passado, existem vários 

núcleos familiares no seio 

de nossa sociedade e, cabe a 

escola conhecer e se inteirar 

sobre essas mudanças a fim 

de adaptar suas ações. Outra 

característica importante 

destacado pelos autores foi 

que além da escola, a família 

pode exercer um papel 

importante no incentivo a 

leitura do educando, já que 

tal exercício pode acontecer 

muito antes da criança saber 

codificar e decodificar os signos. 

Ao ler “o mundo” através das 

histórias infantis, a criança 

pode ir construindo sua 

identidade e desenvolvendo seu 

gosto pela leitura; um hábito 

importante, e que não precisa 

ser feito somente pela escola. 

A importância de a família 

participar do mundo escolar 

da criança, apesar dos seus 

compromissos profissionais, 

é imprescindível diante da 

necessidade que ambas têm 

de se complementarem no 

processo educacional do aluno. 

Muitas vezes, de acordo com 

este artigo, é preciso que a 

escola propicie a família outros 

horários e momentos para 

que este encontro aconteça, 

afinal, cada família possui suas 

particularidades que devem 

ser revistas pela escola. Diante 

dos compromissos da escola, 

ou seja, seus planejamentos 

voltados para a formação 

do ser e sua inclusão numa 

sociedade democrática e 

cidadã, verificou-se que, cabe 

a ela proporcionar, além de 

reuniões interativas, formativas 

e dinâmicas, momentos 

democráticos de aproximação 

e interação com a família 

para que ambas consigam 

formar seus filhos e alunos 

em verdadeiros pensadores, 

empreendedores, sonhadores, 

líderes não apenas do mundo 

em que estamos, mas do mundo 

que somos. Pois se entende 

que não basta conseguir que 

a criança somente “passe de 

ano”, é preciso que ela consiga 

se interagir com o mundo na 

finalidade de alcançar seus 

objetivos de vida. Para que 

isto aconteça, compete aos 

professores estabelecerem com 

os alunos uma relação afetiva 

sólida, buscando soluções 

para seus problemas a fim 

de conseguirem adquirir uma 

aprendizagem 20 qualitativa 

tanto por meio de seus pais 

como na escola.
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O presente artigo vem a 

tratar do processo de inclusão 

da criança com Síndrome de 

Down na educação infantil, em 

ensino regular público. Com 

a finalidade de especificar as 

leis regidas e a importância 

do sistema educacional e 

suas partes no processo de 

adaptação e instrução para 

resultados de excelência, além 

de conscientização e empenho 

dos profissionais para garantir 

resultados. O artigo relata além 

da legislação pertinente, as 

características determinada 

pela alteração cromossômica 

que determina a Síndrome 

de Down, sendo elas físicas, 

neurológicas e de linguagem. 

Espera-se que o artigo resulte 

em informações para melhoria 

e instrumento de pesquisas 

para educadores e pais, no 

âmbito do assunto em pauta.

SORAYA LACERDA DA SILVA MASQUETTO

Professora de Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Piracaia - SP
Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização 
em AEE – Atendimento Educacional Especializado

Palavras-chave: : Síndrome de Down; Educação Infantil; Família. Escola; Inclusão.

ESCOLA E FAMÍLIA NA INCLUSÃO DA 
CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO
Vivemos em uma 

sociedade ainda não muito 

adaptada para inclusões 

de pessoas portadoras de 

deficiências, e pessoas com 

necessidades especiais sempre 

fizeram parte do mundo. 

O intuito desse artigo é 

compreender melhor a Síndrome 

de Down, o desenvolvimento da 

criança frente à escola que está 

inserida e como a família auxilia 

nesse processo de inserção da 

criança na rotina escolar, bem 

como as leis que garantem os 

direitos e deveres, da criança, 

da família e da escola.

É necessário conhecer 

a Síndrome de Down, com suas 

características, Legislação, parceria 

família-escola-sociedade para 

a hipótese da efetiva educação, 

como se discute atualmente 

entre pesquisadores, médicos, 

educadores, assistentes sociais 

e áreas que se ocupam do 

tratamento e cuidado com 

pessoas com Síndrome de 

Down.

Esse trabalho consta-se 

de três partes: A primeira parte 

relaciona os direitos de ser, 

estar, pertencer à consideração 

da educação, leis, documentos 

internacionais e as perspectivas 

da inclusão escolar.

A segunda parte inclui-

se apresentar a Síndrome de 

Down, suas características 

físicas, o desenvolvimento e 

a linguagem da criança com 

Síndrome de Down.

A terceira e última parte 

mostra a interação entre a 

escola e família na construção 

do sujeito, com seus desafios e 

propostas para maior qualidade 

de vida.

LEGISLAÇÃO
Direito a educação

 As Leis asseguram 

o direito de todos os cidadãos 

de aprender, frequentar escola 

e fazer parte da sociedade. 

A Organização das Nações 

Unidas (ONU) e outros órgãos 

internacionais iniciaram em 

1990 discussões sobre a 

problematização das pessoas 

com necessidades educacionais 

especiais que estavam fora do 

plano nacional de educação. 

E com isso apresentaram 

estatísticas comprovando a 

discriminação, e o movimento 

ficou conhecido como Movimento 

de Educação para todos. 

 Mills (2003) elucida 

que a partir de 1994 após a 

Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais 

Especiais: Acesso e Qualidade, 

realizada em Salamanca, Espanha, 

é que o assunto ocupou lugar 

de destaque. Essa conferências 

procurou atender e garantir 

a educação de qualidade. 

Segundo Mills (2003, p. 253) 

“Atualmente, no ensino regular, 

a criança deve adequar-se à 

estrutura da escola para ser 

integrada com sucesso. [...]”. 

No ensino inclusivo garante 

que a escola que deva adaptar 

para acolhimento e integração.
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 Muitas crianças 

com Síndrome de Down ainda 

se encontram em estado de 

privação do direito à educação, 

com segregação realizada 

pela própria família, que 

por muitas vezes não creem 

valer a pena expor a criança 

a situações de aprendizagem, 

afetando a possibilidade de 

desenvolvimento cognitivo.

 

Os direitos das pessoas 

com deficiência: documentos 

internacionais

 A Declaração de 

Salamanca e Enquadramento da 

Ação na Área das Necessidades 

Educativas Especiais: Conferência 

Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais: Acesso 

e Qualidade, realizada em 

Salamanca, Espanha entre 

07 a 10 de junho de 1994, em 

cooperação com a UNESCO, 

comprometeram-se após 

reconhecer a urgência da 

inserção no ensino regular 

de ensino, como proclama na 

Declaração de Salamanca:

Cada criança tem o direito 

fundamental à educação, e deve 

ter a oportunidade de conseguir 

e manter um nível aceitável de 

aprendizagem; cada criança 

tem características, interesses, 

capacidades e necessidades 

de aprendizagem que lhe 

são próprias; os sistemas de 

educação devem ser planeados 

e os programas educativos 

implementados tendo em vista 

a vasta diversidade destas 

características e necessidades; 

as crianças e jovens com 

necessidades educativas 

especiais devem ter acesso às 

escolas regulares que a elas se 

devem adequar através duma 

pedagogia centrada na criança, 

capaz de ir ao encontro destas 

necessidades; as escolas regulares, 

seguindo esta orientação 

inclusiva constituem os meios 

mais capazes para combater 

as atitudes discriminatórias, 

criando comunidades abertas 

e solidárias, construindo uma 

sociedade inclusiva e atingindo 

a educação adequada à maioria 

das crianças e promovem a 

eficiência, numa óptima relação 

custo-qualidade de todo o 

sistema educativo (BRASIL, 

1994, pp.8-9).

 Voivodic (2008) 

glosa que a Declaração de 

Salamanca é um documento 

respeitável que elencou 

discussões acerca de pessoas 

com necessidades especiais, 

seus valores, capacidades e 

direitos à educação, incumbindo 

às escolas suas adequações.

 A Estrutura da 

Ação foi adotada na Conferência 

Mundial, objetivando informar 

políticas governamentais sobre 

princípios, políticas e práticas 

em educação especial. 

 Entre os documentos 

Internacionais é de suma 

importância comentar sobre: 

A carta para o Terceiro Milênio 

escrita e aprovada em 9 de 

setembro de 1999, em Londres, 

Grã-Bretanha, que trata de 

argumentos e discussões 

relativos aos direitos humanos, 

permeando esses direitos em 

realidade, abordando a busca 

de oportunidades realizadas por 

alguns, a negligência, preconceito, 

receio e crendices dominam 

boa parte da população, ou 

seja, sentimentos opostos da 

sociedade à deficiência. 

 Outro documento 
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respeitável é a Declaração 

Internacional de Montreal 

sobre a Inclusão, aprovada 

em junho de 2001, pelo 

Congresso Internacional 

“Sociedade Inclusiva”, realizada 

em Montreal – Canadá, com 

objetivo de declarar que: todos 

os homens nascem livres, e 

são iguais quanto ao direito 

à vida e a dignidade. 

 Outros documentos 

ressaltam e garante a acessibilidade, 

o direito à educação, à saúde, 

lazer e cultura para as pessoas 

com necessidades especiais. 

Tantos outros documentos 

reafirmam o respeito e o 

assentimento à diversidade 

humana e cultural existente 

no Brasil e no mundo.

Legislação brasileira

 De acordo com a 

Constituição Federal Brasileira 

de 1988 afirma que o acesso à 

educação é um direito de toda 

criança, e um dever do Estado 

e família em parceria com 

a sociedade, com igualdade 

nas condições de acesso e 

permanência, atendimento 

educacional especializado na 

rede regular de ensino para 

pessoas com deficiência e, 

prevê ainda o atendimento de 

crianças de zero a seis anos 

em creches e pré-escolas. 

 A Lei nº 7. 853 

de 24 de outubro de 1989 – 

CORDE – Coordenadoria para a 

Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência assegura de 

acordo com o Poder Público 

e seus órgãos que, as pessoas 

com necessidades especiais, 

uma vez que a nomenclatura 

“portador de deficiência” 

não é mais utilizada, devem 

gozar do direito à educação, à 

saúde, ao trabalho, ao lazer, à 

previdência social, à infância, 

isto é, todos os direitos previstos 

na Constituição e demais leis. 

Consequentemente esta lei aponta 

medidas na área da educação, 

e objetiva o cumprimento da 

lei com excelência.

 O ECA - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei 

8.069 de 13 de julho de 1990, 

dispõe proteção integral à criança 

até doze anos incompletos e 

aos adolescentes de doze aos 

dezoito anos de idade.

De acordo com a Lei 

8.069/1990, artigo 3º:

A criança e o adolescente 

gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo 

da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-lhes, 

por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar 

o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de 

dignidade (BRASIL, 1990, p.1).

 O combate por uma 

educação de qualidade para 

todos incide pela aceitação das 

diferenças e por um currículo 

que considere a diversidade 

e inquira o desenvolvimento 

das diferentes habilidades. A 

Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei 9.394/96) define 

no Capítulo V da Educação 

Especial que em seu artigo 

58, que a modalidade de 

educação escolar para educando 

portadores de necessidades 

especiais, garantindo serviços 

especializados, integração, 

oferta na educação infantil, 

entre outras normativas a fim 
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de assegura o direito, que nem 

sempre é determinante.

 Incluir a crianças 

na rede pública de ensino 

regular é garantido na legislação 

brasileira como direito adquirido 

e subjetivo, visando à educação, 

interação social e o pleno 

desenvolvimento dessas crianças 

para uma efetiva integração 

na sociedade, certo no que se 

refere à vida adulta no sentido 

de despertar alguma habilidade 

no intelectual ou psicomotor.

  De acordo 

com Mantoan (2006, p. 39), “[...] 

Ao contrário do que alguns 

ainda pensam, não há inclusão 

se a inserção de um aluno é 

condicionada a matrícula em 

uma escola ou classe especial”. 

O que determina que a inclusão 

não impõe uma identidade ao 

aluno, portanto não determina 

sua capacidade de aprender. 

Cada aluno possui características 

próprias, uma vez que o professor 

deve apreciar o aluno, suas 

limitações e possibilidades, para 

então mediar o conhecimento 

e desenvolver as habilidades.

CONHECENDO A SÍNDROME DE DOWN
A Síndrome de Down

 Averiguar a história, 

verificar os relatos e fatos são 

se suma importância para 

compreender os conceitos 

determinantes, e para 

Schwartzman (2003), sobre a 

Síndrome de Down, relata-se 

desde as sociedades antigas, em 

momentos históricos como na 

Idade Média, crianças nascidas 

com a diferença genética eram 

consideradas como consequência 

malévola da união da mulher 

com o demônio. No período 

da Renascença retratada 

pelas artes como exemplos 

de deformidades físicas, e as 

pessoas que apresentassem 

estavam sujeitas à morte.

 Outros relatos 

antigos da história apresentam 

uma raça humana um tanto 

diferente, que na época 

denominada por muitos como 

mongolismo.

 De acordo com 

Silva e Dessen (2002) crianças 

com Síndrome de Down foram 

retratadas por pintores como: 

Andréa Mantegna (1431 – 

1506) e Jacoles Jordeans (1539 

– 1678), ou seja, a síndrome 

presente na humanidade era 

totalmente ignorada. No qual 

mostram a deficiência como 

“idiotia do tipo mongoloide”, 

assim nomeada por Edouard 

Seguin entre 1846 e 1866.

 Schwartzman 

(2003) explica também que em 

1866 o cientista John Langdon 

Down, anotou um artigo 

considerando as pessoas na 

condição da síndrome como 

mongoloides e idiotas avaliados 

como seres inferiores. Somente 

em 1959 o Dr. Jerome Lejeune 

descobriu a presença de um 

cromossomo extra, um erro 

genético. Foi Lejeune quem 

nomeou de Síndrome de 

Down em homenagem a John 

Langdon Down.

 Por conseguinte, 

em 1934, Adrian Bleyer supôs 

que a Síndrome de Down seria 

uma trissomia. Confirmada 

em 1959 pelo Doutor Jerome 

Lejeune e Patrícia A. Jacobs e 
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colaboradores, a trissomia, com 

a existência de um cromossomo 

extra.

 De acordo com 

Schwartzman (2003), outros 

cientistas e colaboradores 

descreveram em 1960 a Síndrome 

de Down por translocação 

cromossômica e em 1961 o 

mosaicismo, ou seja, os três 

tipos da síndrome atualmente 

conhecidos, então nomeados 

Trissomia 21, Mosaico e 

Translocação.

 Por muitos anos, a 

Síndrome de Down foi estudada e 

continua presente em estudos e 

trabalhos científicos, configurando 

que pessoas com Síndrome 

de Down antes rejeitadas e 

vistas como deformidades, 

aos poucos foram conhecidas 

como pessoas que possuem 

sentimentos, ou seja, amam, 

ficam tristes ou alegres, logo 

são capazes de aprender, 

desenvolver e de se relacionar 

com outras pessoas.

Características físicas

 A Síndrome de 

Down se caracteriza por várias 

alterações fenotípicas atribuídas 

ao cromossomo extra, dado 

que, essas alterações podem ser 

observadas ao nascimento ou 

ainda no feto. Os cromossomos 

são designados por números, isto 

é, masculino 46, xy e feminino 

46, xx. Então, a trissomia ocorre 

quando existe a presença de 

um cromossomo extra no 

cariótipo do indivíduo.

 Explica Schwartzman 

(2003), que a maioria dos 

casos de Síndrome de Down 

origina-se de um erro na 

divisão celular, que modificar o 

desenvolvimento embrionário do 

bebê. O diagnóstico é atribuído 

após um exame – o cariótipo, 

no qual comprova no par 21 

um cromossomo a mais no 

indivíduo, que ao invés de ter 

46 cromossomos o indivíduo 

tem 47 cromossomos.

Algumas características 

não influenciarão no 

desenvolvimento, contudo 

apresenta algumas que são 

peculiares como: nariz pequeno 

e o osso nasal geralmente 

achatado, sendo em algumas 

crianças a passagem nasal mais 

estreita; hipoplasia (diminuição 

da atividade dos tecidos da 

face); boca e dentes pequenos 

de forma que a língua pode 

projetar-se para fora; língua 

hipotônica, com a diminuição 

do tônus muscular, a língua 

pode ficar com estrias; o céu 

da boca ou palato é estreito; 

os cabelos são finos e lisos; 

possuem pregas epicântica 

ou pregas palpebronasais que 

se estendem do nariz até a 

parte interna da sobrancelha 

cobrindo o canto interno do 

olho; as orelhas são pequenas 

com baixa implantação, assim, 

a borda superior da orelha na 

sua maioria é dobrada e os 

canais do ouvido estreitos; 

prega palmar transversal única; 

as mãos e os pés tendem a ser 

pequenos e grossos e existe 

uma distância entre os dedos 

dos pés, um espaço maior entre 

o dedão e o segundo dedo; nas 

mãos ocorre o encurvamento 

dos quintos dígitos; a parte 

posterior da cabeça é levemente 

achatada, o que é denominado 

de braquicefalia e a Síndrome 

de Down pode ocorrer em 

qualquer raça, povos negros, 

amarelos e brancos.
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Criança com Síndrome 

de Down e o desenvolvimento

 O desenvolvimento 

psicológico na criança com 

Síndrome de Down nos primeiros 

meses de vida é analisado 

através das reações motoras, 

afetivas e pela vocalização. Haja 

visto que, as crianças com a 

síndrome apresentam reações 

mais brandas e a hipotonia 

interfere no desenvolvimento 

psicomotor que depende 

do tônus muscular, como 

por exemplo: sorrir, por isso 

demoram quando bebês para 

darem o primeiro sorriso. 

Estímulos visuais e auditivos 

também demoram, não é regra, 

mas na maioria ocorre.

 A criança necessita 

maior contato visual, pois é 

mais lento e a criança demora 

mais para observar tudo ao 

redor, segundo Casarin (2003) 

sua ligação com o ambiente é 

tardio.

 Há diferenças 

quanto à memória auditiva 

imediata, a criança não conserva 

informações, retendo apenas 

algumas palavras do que 

ouve, e isso pode prejudicar 

o aprendizado da gramática 

e da sintaxe.

  Por vezes a 

criança utiliza comportamentos 

repetitivos, estereotipados, 

exploratórios e desorganizados, 

pois há a necessidade de maior 

exploração do que uma crianças 

sem a síndrome, demonstrando 

pouca ligação com o ambiente.

 Algumas crianças 

com Síndrome de Down 

podem apresentar déficit de 

atenção, comprometendo seu 

desenvolvimento em tarefas 

e relacionamentos; Conforme 

Casarin (2003), esse distúrbio 

de atenção dera dificuldade 

no desenvolvimento social e 

cognitivo, e as relações entre 

objetos e eventos. Para a 

autora a hipotonia muscular 

contribui para o atraso no 

desenvolvimento motor, o que 

afeta sua atuação em outras 

áreas, porém nada afeta seu 

desenvolvimento social e 

emocional da criança.

 Conforme 

Schwartzman (2003), alguns 

bebês apresentam desinteresse 

na comida e pode apresentar 

constipação intestinal ou 

diarreias. As crianças com a 

Síndrome também apresentam 

dificuldades na mastigação e 

deglutição, e o controle dos 

esfíncteres demora a serem 

resolvidos.

 A estimulação 

no sentido de favorecer a 

atividade lúdica e o faz de conta 

é fundamental, pois muitas 

crianças com Síndrome de 

Down demonstram atrasos 

em exploração de ambientes 

ou atividades como: passar 

brinquedo de mão em mão ou 

achar brinquedos escondidos, 

portando atividades lúdicas 

devem ser exploradas.

 Na idade escolar 

é totalmente possível a 

alfabetização da criança com 

Síndrome de Down além de 

suas habilidades comunicativas 

que progridem conforme seus 

estímulos.

      Para Schwartzman 

(2003) há uma grande variante 

no comportamento e diferença 

entre eles no que se refere 

ao potencial genético e as 

peculiaridades familiares e 

culturais.

Schwartzman (2003, 
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p. 58) propala que:

[...] não há um padrão 

estereotipado e previsível em 

todas as crianças afetadas, uma 

vez que tanto o comportamento 

quanto o desenvolvimento da 

inteligência não dependem 

exclusivamente da alteração 

cromossômica, mas também do 

restante do potencial genético 

bem como das importantíssimas 

influências derivadas do meio.

 A inteligência e 

comportamento não depende da 

alteração cromossômica, e alguns 

protocolos de acompanhamento 

de indivíduos com Síndrome 

de Down tem finalidade de 

detectar o quanto antes, 

como problemas tireoidianos, 

respiratórios, cardíacos e 

digestórios; orientações para 

uma possível vida independente, 

relacionados à sexualidade 

e trabalho; visita ao dentista 

duas vezes ao ano; orientação 

nutricional e quanto a atividades 

físicas; atenção para sinais 

de deterioração intelectual; 

atenção para a ocorrência de 

depressão.

 Além das alterações 

fenotípicas, a Síndrome de Down 

trás consigo alterações em 

outros sistemas do organismo, 

e principalmente o sistema 

nervoso central (SNC).

 Indivíduos com 

Síndrome de Down possuem 

o cérebro com possível 

redução, em relação ao peso, 

se comparado a indivíduos 

sem a síndrome, em cerca 

de 10% - 50%, enquanto o 

cérebro de indivíduos adultos 

“normais” pesa de 1200 a 

1500g em pessoas com a 

síndrome é de 700 a 1100g. 

Além disso, também o peso do 

tronco cerebral e do cerebelo 

é relativamente menor do que 

o do cérebro, pois “O peso do 

tronco cerebral e cerebelo 

representam 12,7% do peso 

encefálico total em crianças 

normais e de 12% nas crianças 

com SD” (SCHWARTZMAN, 

2003, p. 51).

Contudo, Schwartzman 

(2003, p. 58) afirma que:

[...] crianças com SD têm 

grandes diferenças no que se 

refere às suas personalidades e 

podem apresentar, da mesma 

forma que indivíduos sem 

alterações cromossômicas, 

distúrbios do comportamento, 

desordens de conduta ou outros 

quadros neuropsiquiátricos.

A criança com Síndrome 

de Down e a linguagem

     Após a notícia 

da síndrome, é natural os 

pais desviarem o olhar para 

o futuro, sendo até contrária 

à criança, enxergam apenas 

a síndrome, as preocupações 

com os sintomas, e gera algo 

negativo, pois para a aquisição 

da linguagem e constituição do 

sujeito podem ser afetados, 

pois dependem da relação 

com o outro e suas interações.

 A comunicação é 

feita em conjunto com palavras, 

gestos e expressões afetivas. 

O recém-nascido se comunica 

muito antes de falar, é a fase 

denominada pré-linguística, 

é a fase que vem antes da 

aquisição da linguagem em si.

 Os bebês com 

Síndrome de Down sorriem 

e vocalizam menos que 

outros bebês, mas apesar 

dessas dificuldades fazem 

uso funcional da linguagem 

e compreendem as regras 
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utilizadas na conversação, 

porém as habilidades para 

a comunicação são bastante 

variáveis entre elas.

 Conforme 

Schwartzman (2003), a criança 

desenvolve a fala quando imita 

palavras que acabaram de 

ouvir, e o fato da Síndrome de 

Down apresentar problemas 

articulatórios, a fala é uma 

dificuldade, então, falar em 

sentenças, mesmo curtas é 

mais difícil do que usar palavras 

soltas, o grande problema é na 

formação de frases, aumentado 

pelo problema articulatório.

PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA E FAMÍLIA NA 
FORMAÇÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME 
DE DOWN

A família como primeiro 

contato da sociedade

 A família estabelece 

a primazia das relações sociais 

da criança. É no seio familiar que 

a criança encontra ambiente 

favorável ou desfavorável para 

seu crescimento.

 Segundo Silva; 

Dessen (2002) a família passa 

por um processo de aceitação 

e adaptação com a chegada de 

uma criança com algum tipo 

de deficiência. Dependendo 

de recursos psicológicos de 

que ela dispõe, sendo de suma 

importância, visto que, é muito 

importante que essas famílias 

tenham um acompanhamento 

social, emocional e clínico 

visando à qualidade das 

interações e relações familiares 

com a sociedade, de maneira 

a acomodar criança e família 

à nova.

 A educação 

inicia no âmbito familiar, no 

relacionamento famílias a 

criança adquirirá conhecimentos 

básicos para a sobrevivência 

por meio de uma educação 

informal.

 Voivodic (2008, p. 

54) conclui que “Famílias que 

conseguem manter a ligação 

afetiva, estreita e positiva com a 

criança favorecem a aprendizagem, 

proporcionando condições de 

desenvolvimento e segurança 

para sua independência e 

autonomia”.

  Indiscutivelmente 

a interação positiva da família 

da criança com Síndrome de 

Down subsidia não só no seu 

desenvolvimento afetivo e social, 

mas também cognitivamente.

 Vale ressaltar 

que cada pessoa com ou 

sem deficiência apresenta 

ritmos diferentes e próprios, 

compete à família adequar 

todas as atividades de acordo 

com as necessidades de cada 

criança e respeitar seus limites 

e potenciais.

Síndrome de Down e 

a inclusão escolar

 É na escola que 

ocorre a ampliação da vida 

em sociedade das crianças o 

que não poderia ser diferente 

com pessoas que nascem com 

a Síndrome de Down.

 Segundo Voivodic 
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(2008), é importante destacar 

que as instituições de ensino 

não devem abster o deficiente 

de experiências em nenhuma 

situação, pois todas as 

experiências são benéficas 

para o seu aprendizado e seu 

ajustamento social.

 Os estímulos 

devem ser dados para alcançar 

maior qualidade de vida e o 

desenvolvimento nas áreas da 

cognição. “É necessário, porém, 

romper com o determinismo 

genético e considerar que o 

desenvolvimento da pessoa com 

SD3 resulta não só de fatores 

biológicos, mas também das 

importantes interações com 

o meio” (VOIVODIC, 2008, p. 

46).

 Mantoan (2006) 

ressalta que inclusão escolar é 

uma postura de mudar a ideia 

de que o fracasso escolar seja 

de responsabilidade somente 

do aluno e consequentemente 

enxergarem que é um resultado 

do próprio ensino ministrado 

nas escolas. E segundo o mesmo 

autor, o professor se oculta 

na velha forma de ensinar e 

rotula seus alunos. Portando, 

a segregação ocorre, de forma 

consciente ou não, pois criam 

espaços e programas para 

atender aos alunos rotulados 

como agressivos, hiperativos, 

deficientes, etc. 

 Os alunos estão 

na escola para aprender a 

ser pessoa, cidadão crítico 

e autônomo e não devem 

ser rotulados em moldes e 

estereótipos.  A escola 

tão sonhada deve oferecer 

aos alunos um ensino de 

qualidade e que se adapte no 

plano da inclusão é aquela que 

alcança, portanto, o objetivo 

de formar seus alunos para a 

cidadania, a escola que trabalha 

a interdisciplinaridade como 

meio de conhecer o mundo.

 Mantoan (2006, p. 

45) define: “Em suma: as escolas 

de qualidade são espaços 

educativos de construção 

de personalidades humanas 

autônomas, críticas, no qual 

crianças e jovens aprendem 

a ser pessoas”.

 Portanto a 

valorização e respeito das 

diferenças deve ser prioridades 

educacionais, através da 

convivência, participação e 

interação, para solucionar as 

situações excludentes, contudo, 

o professor deve estar ciente 

do tempo de construção e 

competências de cada aluno 

e avaliar cada desempenho. 

Nesta construção do saber a 

avaliação deve ser continua.

 O fenótipo d 

criança Down trás consigo 

limitações e encontrando no 

meio mais bloqueios para 

seu desenvolvimento, mais 

eu desenvolvimento social, 

psicológico afetivo e cognitivo 

será afetado, o que necessita 

é de pessoas à sua volta que 

acreditem e invistam na sua 

capacidade de desenvolvimento 

e habilidades.

 Bissoto (2005) 

glosa que pesquisas e 

concepções atuais quanto aos 

processos de aprendizagens e 

o desenvolvimento cognitivo 

de crianças com Síndrome 

de Down comprovam que o 

uso de recursos educacionais 

visuais que auxilia no processo 

educativo. O uso de sinais, 

imagens e gestos agregados 

à fala do professor atenua as 
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dificuldades de comunicação e 

desenvolve a fala, o conteúdo 

da linguagem e a cognição. Os 

recursos denominados

 Os recursos 

visuais, de sinais, imagens e 

gestos são denominados de 

Sistemas de Comunicação 

Alternativos/Aumentativos. Tal 

sistema consente que a criança 

compreenda e se desenvolva 

com mais qualidade.

 Logo, é preciso 

acreditar, mediar e instigar 

a criança Down para que ela 

progrida no conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que a inclusão 

social seja mais efetiva, é 

evidente a necessidade de 

políticas específicas que visem 

à cobrança da conscientização 

da população Pode ser 

complexa, mas a educação 

das crianças com Síndrome de 

Down é totalmente possível, a 

educação visa melhorar sua 

vida diária, com seus pares e 

sua autonomia. A inclusão deve 

ser ampla e além da criança 

visar atender toda a sua família, 

que sempre está sedenta de 

orientações psicológicas e 

de acompanhamento com 

profissionais da saúde, para 

que a qualidade de vida tanto 

da criança quanto de seus 

familiares melhore.

 No passado essas 

crianças foram segregadas e 

marginalizadas, trancadas e 

escondidas, enfim, excluídas 

da vida social. De acordo 

com Schwartzman (2003) 

com o passar dos anos e 

através de estudos científicos 

e importantes contribuições 

como a do o cientista John 

Langdon Down e o Dr. Jerome 

Lejeune e colaboradores, foi 

possível conhecer e entender 

a Síndrome de Down, que 

continua muito estudada nos 

dias atuais, o que contribuiu 

muito para erradicar a situação 

discriminatória.

 Percebe-se ser 

essencial que a atenção dos 

profissionais esteja voltada para 

a criança especial, especialmente 

nesta discussão, a criança com 

Síndrome de Down. Sendo a 

família mediadora das relações 

da criança Down com todos 

os outros ambientes, desse 

modo, conhecer o processo 

das interações e relações 

familiares, possibilita e auxilia 

o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento da criança 

no meio escolar.

 A escola e família, 

em uma parceira afetiva, 

solidária e pedagógica, promove 

os processos de inclusão da 

criança no ensino regular e 

na sociedade. Como foi dito, 

implica educadores preparados, 

pais, profissionais da área da 

saúde e toda a sociedade.

      Deste modo, o 

objetivo deste artigo considerou 

que as pesquisas bibliográficas 

trouxeram o entendimento e 

compreensão da Síndrome 

de Down e das características 

peculiares da síndrome e como 

elas se desenvolvem físico e 

intelectualmente. Examinou 

a demanda da inclusão desta 

criança na rede regular de 

ensino, por intermédio das 
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leis que garantem o direito de 

educação a todos e ainda foi 

possível arrolar a influência da 

família e da escola no processo 

de ensino-aprendizagem, 

perfilando sua importância para 

o adequado desenvolvimento 

da criança com Síndrome de 

Down.

 Espera-se que 

este artigo venha a contribuir 

como fonte de pesquisa e 

esclarecimentos a todos que 

se interessam pelo assunto, 

não se consumindo, mas 

como elemento constante 

de investigação, passivo de 

ser decomposto e de dar 

prosseguimento em vindouros 

trabalhos a serem cumpridos 

por outros estudos.
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 Este artigo tem como 

finalidade mostrar a importância 

da inclusão nas instituições de 

educação pré-escolar. Todas as 

crianças têm direito à educação 

nas classes do ensino regular, 

em escolas que sejam abertas 

à comunidade, onde deve ser 

oferecido um ambiente educativo 

de qualidade e que atenda às 

necessidades pedagógicas e 

terapêuticas de cada criança. 

Numa filosofia de educação 

pré-escolar inclusiva, todos 

os componentes no processo 

educativo, como as crianças, 

educadores, terapeutas e órgãos 

de gestão devem trabalhar 

de forma cooperativa nas 

tarefas de ensinar e aprender, 

proporcionando assim, 

experiências significativas para 

todas as crianças. Este artigo 

destaca alguns fatores que 

consideramos fundamentais 

para uma plena inclusão de 

crianças com Necessidades 

Educativas Especiais na Educação 

pré-escolar. 
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INTRODUÇÃO
Neste artigo enfatizaremos 

o processo de inclusão de 

crianças com necessidades 

educativas especiais (NEE’s) 

na Educação Pré-escolar, seus 

desafios e fatores determinantes 

para o sucesso.

  A inclusão é um 

direito fundamental de todas as 

crianças, independentemente do 

gênero, classe social ou outras 

características individuais ou 

sociais.

 Enquanto direito 

fundamental, o direito à 

inclusão não pode ser negado 

a nenhum grupo social nem 

a nenhuma faixa etária 

(BAPTISTA, 1999; BÉNARD DA 

COSTA, 1999; CÉSAR, 2003). A 

inclusão garante que todos os 

alunos, independentemente de 

suas diferenças, tenham uma 

educação de qualidade e vivam 

experiências significativas.

 Cada criança tem 

características, interesses, 

capacidades e necessidades 

de aprendizagem que lhe são 

próprias, portanto a inclusão 

obriga a repensar as diferenças. 

Segundo a perspectiva inclusiva 

aceitar a diferença implica 

respeitar as características, 

os interesses, as motivações 

e os projetos de vida de cada 

criança, o que só é possível 

criando estratégias e recursos 

educativos capazes de promover 

o seu desenvolvimento global 

(AINSCOW, 1999). A ideia central 

do princípio da inclusão é que 

todos os alunos são únicos, com 

as suas experiências, interesses 

e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus 

alunos, para tirar partido da 

diversidade existente. A diferença 

surge como uma mais-valia, 

como uma oportunidade de 

desenvolvimento (AINSCOW, 

1999; MORATO, 2003).

 A filosofia da 

inclusão clama por uma escola 

que tenha em atenção à 

criança, respeitando os níveis 

de desenvolvimento essenciais 

de forma a lhe proporcionar 

uma educação apropriada e 

orientada para o aumento do 

seu potencial.

 O conceito de 

inclusão tem em conta também 

a modificação dos ambientes de 

aprendizagem do aluno, além 

dele mesmo. Além disso, respeita 

as capacidades e necessidades 

de cada um, como também leva 

em conta as características e 

necessidades dos ambientes 

onde as crianças interagem. 

Inclusão é querer que todos 

os alunos aprendam juntos, 

respeitando suas diferenças.

 A educação pré-

escolar está sendo cada vez mais 

valorizada progressivamente no 

mundo todo. Diversos agentes 

se encontram envolvidos na 

problemática da educação 

pré-escolar: pais, familiares, 

docentes, técnicos especializados, 

políticos, psicólogos, sociólogos e 

também a própria comunidade. 

Tudo isso contribui para o 

desenvolvimento do processo 

educativo de cada criança.
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VANTAGENS DA INCLUSÃO
A inclusão apresenta 

inúmeras vantagens (PECK; 

ODOM; BRICKER, 1993), de 

acordo com investigações 

realizadas nas últimas duas 

décadas. São diversos os 

estudos que apresentam 

muitas vantagens da “Escola 

para Todos”, sendo que o 

impacto parece ser bastante 

positivo para os participantes 

deste processo: crianças com 

necessidades especiais e 

respectivas famílias e as crianças 

com desenvolvimento “dito 

normal” e suas famílias. Quanto 

aos benefícios para as crianças 

e jovens ditos “normais” Staub 

e Peck (1995 apud TANNER; 

LINSCOTT; GALLIS, 1996) referem 

a redução das atitudes de receio 

relativamente às diferenças 

humanas, o desenvolvimento 

de princípios pessoais e de 

relações de amizade calorosas, 

a melhoria no auto-conceito, e 

ainda a melhoria na cognição 

social.

 Wolery e Wilbers 

(1994), num esforço de síntese 

baseado em resultados de 

trabalhos de investigação, 

apresentam-nos um conjunto 

de benefícios que importa 

destacar: Duhaney e Salend 

(2000), num artigo que analisa 

as percepções dos pais sobre a 

inclusão, dizem que as atitudes 

e reações dos pais das crianças 

com e sem deficiências parecem 

ser variadas, complexas e 

multidimensionais. De um 

modo geral, os pais tendem 

a considerar tais contextos 

como mais favoráveis para o 

desenvolvimento da auto-imagem 

da criança, para a possibilidade 

dos seus filhos acederem a 

modelos de comportamento 

e de desenvolvimento mais 

apropriados, para desenvolverem 

amizades, para tornar os 

seus filhos mais felizes, mais 

confiantes e mais extrovertidos, 

preparando-os para o “mundo 

real”.

 Alguns estudos 

realizados com pais de crianças 

com deficiências graves e 

cujos filhos mudaram de 

programas de tipo integrado 

para de tipo inclusivo mostraram 

algumas críticas como o fato 

de considerarem que os 

seus filhos perderam apoios 

pedagógicos e terapêuticos, 

foram isolados dos pares sem 

deficiência, sentiram excesso 

e inadequação pedagógica. 

Estes pais tiveram dificuldade 

em encontrar escolas de tipo 

inclusivo e sentiram falta de 

técnicos especializados e 

administradores com “expertise” 

necessária a este processo 

(DUHANEY; SALEND, 2000).

 Quanto mais cedo 

se caminhar para a inclusão, mais 

extensas e positivas serão as 

mudanças no desenvolvimento 

da criança e na sua inserção 

social, sendo importante analisar 

algumas das especificidades 

deste processo em relação às 

idades mais baixas, o que traz 

muitos significativos benefícios.
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ELEMENTOS-CHAVE PARA UMA INCLUSÃO 
NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Uma das preocupações 

centrais sobre a questão da 

inclusão é saber se ela será bem 

sucedida. Mas, o que significa 

uma inclusão de sucesso?

 Para Cross et 

al. (2004) podemos falar em 

sucesso no processo de inclusão 

quando:

• As crianças progridem 

nos objetivos que foram 

previamente definidos;

• As crianças evoluíram 

no seu desenvolvimento pessoal 

bem como na aquisição de 

conhecimentos e habilidades 

preconizadas para todas as 

crianças;

• As crianças foram 

bem-vindas pelos profissionais 

e pares dos programas que 

frequentam e foram aceites 

como membros do grupo, de 

pleno direito;

• Os pais estão satisfeitos 

com as evoluções dos seus 

filhos e com o fato de os seus 

filhos parecerem estar bem 

enquadrados e felizes nos 

grupos em que estão inseridos.

 Se a criança é 

rejeitada pelos pares, não recebe 

os apoios adequados por parte 

dos técnicos ou, se os técnicos 

não dão resposta às preocupações 

dos pais, a inclusão não pode 

ser considerada como bem-

sucedida. Vários autores têm 

citado a importância do apoio 

à família e seu envolvimento 

neste processo como um fator 

crítico no sucesso da inclusão 

(SALEND, 2004; DUHANEY; 

SALEND, 2000).

 Em um estudo 

realizado por Cross et al. 

(2004) sobre as práticas dos 

técnicos que contribuíram 

positivamente para o processo 

de inclusão, foram identificados 

aspectos que se apresentam 

fundamentais para garantir uma 

inclusão de sucesso, são eles: 

As atitudes dos profissionais 

e das famílias; A relação dos 

pais com os prestadores 

de cuidados; a intervenção 

pedagógico-terapêutica; e 

as adaptações dos contextos 

físicos (As adaptações dos 

contextos podem fazer toda 

a diferença entre uma criança 

estar meramente presente na 

sala de aula ou estar ativamente 

envolvida com os seus pares ou 

nas atividades propostas. Essas 

adaptações, também por vezes 

referidas como manipulação do 

envolvimento são consideradas 

como o tipo de intervenções 

menos intrusivas elas atuam 

essencialmente ao nível das 

variáveis do envolvimento ou 

contexto físico, ou seja, em 

aspectos que se relacionam 

com características inanimadas 

do envolvimento, como sejam: 

os espaços, equipamentos, 

objetos, fatores ambientais 

como a temperatura, a cor, a 

luminosidade, o som, e o número 

de pessoas de um determinado 

espaço (THURMAN, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente há uma 

enorme diversidade da população 

escolar, que não é possível 

ignorar; essa diversidade 

decorre de diferentes interesses, 

experiências, vivências, 

estilos cognitivos e estilos de 

aprendizagens que se cruzam 

nos contextos escolares e que 

devem sofrer intervenções 

individualizadas e de apoios 

educativos apropriados. A 

realidade da escola de nossos 

dias implica uma outra concepção 

de organização escolar que 

deve ultrapassar a via da 

uniformidade e reconhecer 

a diferença considerando a 

diversidade como um aspecto 

enriquecedor da própria 

comunidade.

 Mesmo não 

existindo uma única definição 

específica de inclusão no 

contexto pré-escolar, existem 

alguns elementos facilitadores 

comuns às várias definições, 

a saber:

• Participação ativa 

de crianças de idade pré-

escolar com deficiências ou 

problemas de desenvolvimento, 

conjuntamente com crianças 

com desenvolvimento dito 

“normal” na mesma sala de 

aula e nos mesmos contextos 

comunitários.

• Os serviços e apoios 

devem ser prestados, de forma 

a apoiar a criança na realização 

dos objetivos estabelecidos pelos 

pais e técnicos (estabelecidos no 

Plano Educativo Individualizado 

(PEI) ou no Plano Individual de 

Apoio à Família (PIAF).

• Este tipo de serviços 

/ apoios implica a estreita 

colaboração entre profissionais 

de diferentes disciplinas como 

educadores, professores do 

ensino especial, terapeutas, 

psicomotricistas, psicólogos 

e etc.

• Os efeitos do programa 

de inclusão são avaliados para 

verificar se a criança está a 

evoluir conforme os objetivos 

estabelecidos pelos pais, 

educadores e outros técnicos.

 Também no âmbito 

da educação pré-escolar, os 

resultados de vários trabalhos 

de investigação têm destacado 

que as crianças com deficiência 

em regime de inclusão fazem, 

pelo menos, tantos progressos 

nos domínios da linguagem; 

cognição, motor e social, como 

aquelas que não estão em 

regime de inclusão (BUYSSE; 

BAILEY, 1993).

 Destaca-se também 

que quando os educadores 

promovem a integração social, 

as crianças com deficiências 

evoluem mais no domínio da 

linguagem e das competências 

sociais (JENKINS; ODOM; SPELTZ, 

1989, apud Odom et al., 2006). 

 Além disso, existem 

dois fatores que parecem 

influenciar a prestação das 

crianças com e sem deficiências 

em contextos inclusivos, ou 

seja, o tipo de currículo (COLE 

et al., 1993) e o critério de 

constituição dos grupos, sendo 

que grupos heterogêneos em 

termos etários parecem ser 

mais favoráveis (MCWILLIAM; 

BAILEY, 1995).

 As famílias das 

crianças com e sem deficiências 
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que frequentam jardins de infância 

inclusivos têm, habitualmente, 

atitudes positivas relativamente 

à inclusão 

  Quanto às atitudes 

dos educadores relativamente 

à inclusão, Nutbrown e Clough 

(2004) verificaram, que embora 

o fato de muitos educadores 

apresentarem uma retórica 

política pró-inclusão, na 

verdade eles mantêm algumas 

reservas em relação a este 

processo, como por exemplo 

as necessidades das crianças; 

o seu nível de conhecimento 

profissional; o nível e a qualidade 

do apoio especializado que 

lhes é disponibilizado para 

procederem à inclusão de 

determinada criança.

 A inclusão implica 

no total envolvimento da criança 

nas rotinas da família, nas 

atividades sociais com familiares 

e com amigos, bem como 

nas diversas oportunidades 

educativas e recreativas que as 

comunidades têm a oferecer, 

mas infelizmente quando a 

criança tem uma deficiência ou 

problema de desenvolvimento, 

algumas forças podem exercer 

pressão no sentido da exclusão 

e do isolamento, sendo que 

tal pode mesmo acontecer 

no seio da própria família. 

Essa situação aumentará o 

isolamento em relação aos pares 

e às atividades comunitárias. A 

atitude dos pais frente a essa 

problemática dos seus filhos 

será, um fator determinante na 

plena inclusão social do seu filho. 

Para apoiar as famílias neste 

processo, que se pretende que 

se inicie o mais precocemente 

possível, as famílias das crianças 

com deficiência necessitam, 

frequentemente de informação 

relativamente a tópicos de 

vária ordem, nomeadamente 

sobre:

A filosofia inclusiva 

encoraja os docentes a provocarem 

ambientes de aprendizagem, 

onde a confiança e o respeito 

mútuos são essenciais para 

o desenvolvimento de um 

trabalho em equipe. Um 

dos fatores destacado para 

o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração 

entre os professores, pais e 

todos os agentes educativos; 

por outro lado, a implementação 

de parcerias e de redes com a 

comunidade, designadamente 

com os serviços sociais, de saúde 

e de reabilitação constituem 

meios imprescindíveis no 

desenvolvimento de apoios 

à inclusão de alunos com 

necessidades educativas 

especiais e o caminho que se 

deve enfatizar no futuro.
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 O presente 

trabalho traz uma reflexão 

sobre o ensino religioso no 

Brasil, especialmente em 

relação à atuação deste, no 

sistema público de ensino. 

Esta pesquisa foi realizada no 

ano de 2017 e, com base em 

análise bibliográfica, se propôs a 

refletir sobre o questionamento 

principal: a maneira de se 

propor a educação religiosa 

no país. O objetivo é sugerir 

um ensino, no qual, ao mesmo 

tempo em que haja um esforço 

ao estabelecimento do diálogo 

entre as religiões, haja também 

o respeito pela liberdade total de 

defesa do culto, dos princípios, 

das crenças e das doutrinas 

por partes dos integrantes 

das respectivas religiões. O 

trabalho traz para discussão os 

termos ecumenismo e diálogo 

inter-religioso e conclui que 

as perspectivas citadas estão 

sujeitas a contradições, uma vez 

que, em alguns casos, o próprio 

discurso que promove o diálogo 

entre as religiões, segrega-as 

ao restringir manifestações de 

aspectos importantes na defesa 

de determinada fé ou crença 

em detrimento da “unidade”. 

O culto ecumênico é um bom 

exemplo dessas contradições. 

A proposta apresentada a um 

ensino voltado não só ao diálogo, 

mas ao respeito e à liberdade, 

refere-se à adoção de uma 

postura metodológica histórico-

comparativa, antropológica e 

cultural das religiões. 
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INTRODUÇÃO
Para conceituar o termo 

ecumenismo, é necessário voltar 

às suas raízes na língua grega 

antiga, em um período remoto, 

antes da era comum atual. 

“Terra habitada pelos helênicos”, 

basicamente, tratava-se de uma 

expressão político-ideológica 

ou, talvez, cultural da época, 

se é que podemos utilizar 

tais atributos em decorrência 

das circunstâncias de tempo 

descritas. O termo é tratado 

como ideológico, à medida 

que nascera de uma política 

imperialista introduzida por 

Alexandre – o grande e que 

buscava unificar pacificamente 

várias culturas em um vasto 

império, mas com predomínio 

da cultura grega, como nos 

informam as descobertas 

de anfiteatros construídos 

por toda aquela região, por 

exemplo. Podemos dizer que 

das origens do termo tratado 

até os dias atuais, passaram-se 

três fases distintas, as quais 

as significações e esferas 

de circulação da expressão 

mudaram muito em cada fase.

 Primeiramente, 

como já citado, o termo era 

utilizado no período helênico 

para expressar uma suposta 

unidade cultural em meio à 

diversidade, isto é, existia uma 

cultura padrão, porém com 

certo respeito às demais. No 

período do império romano, 

com sua “pax romana” o termo 

continuou sendo utilizado nos 

mesmos moldes que antes. 

Com o declínio deste sistema 

governamental, ele deixa de ser 

usado com conotações políticas 

e passa a ser empregado em 

sentido eclesiástico, nos escritos 

referentes à proposta redentora 

de Jesus Cristo e na promessa 

de uma nova oikoumene – terra 

habitada, gerida por Cristo. 

Após algumas discussões, foi 

oficialmente criado, já no século 

XX, o movimento ecumênico, 

terceira fase de utilização da 

expressão, com o preceito de 

unificar as, tão fragmentadas 

igrejas cristãs em todo o 

mundo. O movimento também 

abarca um objetivo maior que 

busca estabelecer um diálogo 

inter-religioso, para o qual, as 

religiões deveriam despojar-se 

da defesa de suas “verdades 

absolutas” para inserir-se em 

um processo de diálogo entre 

ambas.

 A Wikipédia, 

biblioteca virtual, assim conceitua 

o termo ecumenismo:

No mundo grego, 

ecumenismo significava 

“mundo habitado”, e tinha o 

sentido de “povo civilizado”, 

de cultura aberta, tanto com 

uma perspectiva geográfica, 

como de civilização. Com as 

conquistas do Império Romano, 

o termo ganha mais uma 

conotação, a conotação política. 

Já no cristianismo, a palavra 

é utilizada numa perspectiva 

espiritual: a “terra habitada” 

passa a ser considerada obra 

de Deus, tornada habitável pela 

colaboração humana. Assim, 

assume a conotação de uma 

tarefa a realizar[3].

Em 381, o Concílio de 

Constantinopla refere-se ao 

Concílio de Niceia como Concílio 

ecumênico. Neste contexto, a 
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palavra ecumênico refere-se 

tanto à reunião de pessoas 

de distintos lugares, quanto à 

doutrina e costumes eclesiásticos 

aceitos como norma para toda 

a Igreja Católica. Após o Império 

Romano, o termo ecumenismo 

deixa de ter a conotação política 

e passa a ser utilizado na 

Igreja. Por exemplo, o Credo 

niceno-constantinopolitano é 

considerado ecumênico por 

ser a profissão de fé aceita 

por todos os cristãos[3].

A raiz do ecumenismo 

moderno data do final do século 

XVIII, com as missões protestantes. 

O grande impulsionador destas 

missões, William Carey propôs 

a cooperação entre os cristãos 

para fazer frente à evangelização 

de um mundo cada vez maior 

a ser cristianizado[1]. Mas o 

termo ainda tem conotações 

geográficas, enquanto busca a 

unidade em vista da expansão 

do Evangelho.

A partir dos movimentos 

Fé, Constituição, Vida e Ação, o 

termo ecumenismo espalhou-se 

nos ambientes eclesiais como o 

relacionamento entre as igrejas 

cristãs divididas na direção 

de superar as divergências 

teológicas, de aproximar 

os cristãos das diversas 

denominações e cooperar 

com a paz mundial[3]...  Nos 

ambientes cristãos, a relação 

com outras religiões costuma-

se denominar diálogo inter-

religioso (WIKIPEDIA, acesso 

em: 26 mai. 2017).

 

 Outro termo 

muito pertinente à discussão 

aqui proposta é: Diálogo inter-

religioso. É possível inferir, a 

partir da citação acima que 

a expressão tem uma classe 

de significações no sentido 

do respeito e da tolerância 

religiosa. Trata-se de algo muito 

nobre, uma vez que o mundo se 

encontra marcado por guerras, 

conflitos, derramamentos de 

sangue causados por quem 

se diz defensores da paz, da 

justiça, do amor, do perdão, etc. 

Todos esses acontecimentos, 

portanto, se configuram em 

uma contradição enorme, 

motivo pelo qual se justifica a 

criação de um diálogo, nada 

mais razoável. Sendo assim, o 

trabalho recorrerá mais uma 

vez à Wikipédia para definir o 

termo em questão:

Diálogo inter-religioso 

é a ideia de que as diferentes 

religiões do mundo devem 

evitar a busca pela supremacia 

mundial e, ao invés disso, 

devem dialogar e se respeitar 

mutuamente, procurando evitar 

as guerras com motivação 

religiosa.[1][2][3] Algumas 

instâncias isoladas e notáveis, 

como a do imperador mogol 

Akbar, abriram caminho para 

o estabelecimento de fóruns 

permanentes de diálogo religioso, 

como o Parlamento Mundial 

de Religiões, fundado em 1893. 

Na década de 1960, a Igreja 

Católica iniciou uma política de 

diálogo inter-religioso, através 

de iniciativas como o Concílio 

Vaticano II (WIKIPEDIA, acesso 

em: 23 mai. 2017).   

 

Relacionando-se às 

breves citações acima, definir-

se-á como objetivo geral do 

trabalho, proporcionar uma 

maneira adequada de se 

ensinar temas religiosos sem 

desrespeitar sua diversidade. 

Analisar aspectos das religiões 
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tendo como base a maior 

imparcialidade possível, com 

compromisso de introduzi-los 

em sala de aula, assim como 

construir um ambiente que 

possibilite o diálogo em meio 

a posições contrárias, sem, 

por um lado, desvalorizar ou 

menosprezá-las, por outro, 

sem propor o abdicar-se de 

convicções próprias para o 

alcance de possíveis consensos, 

se configuram como objetivos 

específicos.

A convivência humana 

no planeta Terra, ao longo de 

milênios de civilização, vem 

sendo marcada pela barbárie, 

na qual o ser humano, em 

nome das justificativas mais 

contraditórias, tortura, mata 

seu semelhante com os 

mais elevados requintes de 

crueldades e a religião tem sido 

uma das maiores “desculpas” 

para a expressão de tamanha 

brutalidade. Por outro lado, 

as religiões desempenham 

um papel, sem o qual a 

humanidade não subsistiria: 

a criação e a manutenção de 

princípios e valores morais. 

O problema que surge diante 

desta afirmativa é: como manter 

uma instituição tão importante 

para as sociedades e ao mesmo 

tempo combater a barbárie 

cometida em nome desta 

instituição? Como eternizar, 

por meio do ensino, conceitos 

de valores e princípios que são 

utilizados como justificativa 

à guerra, ao preconceito, à 

alienação e ao conflito? 

A escola é o mais 

importante meio para divulgação 

do acervo intelectual-prático 

construído pela humanidade 

e conhecimentos religiosos 

certamente fazem parte deste rol, 

embora muitos desconsiderem 

esta verdade. No Brasil, o 

conhecimento religioso é 

legalizado e pode ser ensinado 

na rede de instituições escolares, 

conforme diz artigo 33º da 

LDBEN, N. 9394/96 e por vários 

pareceres que o regulamentam. 

É amparado pelo FONAPER – 

Fórum Nacional Permanente 

de Ensino Religioso, entidade 

formada por educadores 

clérigos e leigos, responsável 

pela criação e manutenção do 

PCNEN – Parâmetro Curricular 

Nacional de Ensino Religioso, 

documento, portanto, não oficial. 

Por isso, discutir uma forma 

de se trabalhar conhecimentos 

tão polêmicos, delicados, mas 

pertinentes, se faz necessário, 

ao contrário do que expressa o 

ditado popular quando coloca 

que “religião não se discute”.

Portanto, não se pode 

negligenciar a responsabilidade 

em construir um diálogo, no 

qual seja garantida a liberdade 

de pensamento e expressão, 

ao mesmo tempo em que essa 

liberdade não ultrapasse, em 

hipótese alguma, o nível do 

respeito e da legitimidade e da 

particularidade, sendo firmado 

o compromisso do combate 

ao preconceito, à arrogância 

e à intolerância. Trata-se de 

um desafio, visto que, a todo 

o momento, a mídia noticia 

casos de terrorismos, na maioria 

das vezes, com conotações 

religiosas. Porém o papel de 

uma educação verdadeiramente 

comprometida com a formação 

de uma sociedade mais justa, 

melhor, mais humana não é 

optar pelo desprezo aos valores 

e princípios que regem a tal, 

pelo fato destes provir de 
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contextos religiosos, nos quais 

a violência é notadamente 

marcante, mas preservar tais 

valores e princípios, lutando 

contra todas essas formas de 

violência.

É POSSÍVEL ENSINAR RELIGIÃO SEM 
PROSELITISMO?

O ensino religioso é muito 

importante na formação cultural 

do aluno e pode ser entendido 

de forma interdisciplinar, 

uma vez que a religião, como 

fenômeno humano, é abrangente 

e traz consigo uma gama de 

conhecimentos indiscutíveis.

Sendo a religião um 

fenômeno humano abrangente, 

que está entranhado em todas 

as áreas da cultura, suas diversas 

facetas permitem perfeitamente 

a interdisciplinaridade no seu 

tratamento. Assim, ao mesmo 

tempo que o ensino religioso 

serve para ampliar o universo 

cultural do aluno, este ensino se 

torna muito mais consistente, 

enraizando-se nas múltiplas áreas 

do conhecimento (INCONTRI E 

BIGHETO, 2002, P. 1-7).

A questão, no entanto, 

não é tão simples como parece. 

Muitos autores propõem 

uma abordagem genérica, 

indicando a possibilidade 

de discutir imparcialmente a 

diversidade religiosa em meio 

a um grupo heterogêneo, 

no qual haja pessoas com 

manifestação de diferentes 

credos, sem prejuízo algum. A 

proposta é tentadora e exprime 

um gral de intelectualidade 

elevado, ao passo que, como já 

mencionado anteriormente, é 

nitidamente notório, os abusos 

e crimes cometidos em nome 

da convicção religiosa, como 

o caso relativamente recente 

da inquisição, por exemplo, 

sem contar as manobras de 

poder, o estabelecimento de 

cativeiros ideológicos e do 

preconceito por argumentos 

tirânico-doutrinários a serviço 

de alguma estrutura dominante 

disfarçada de religião. O grande 

entrave aqui, no entanto, está na 

questão da imparcialidade, visto 

que o conhecimento não pode 

ser ensinado ou aprendido, em 

nenhuma hipótese, de forma 

neutra. Sendo assim, o ponto 

de partida para se abordar o 

assunto, deve ser o respeito 

ao pensamento antagônico, 

à particularidade de cada 

profissão de fé sem abrir mão 

da própria de cada indivíduo 

ou gupo, numa perspectiva de 

valorização e estima ao outro, 

acima de qualquer convicção.

Por exemplo, no 

artigo: “ensino religioso sem 

proselitismo, é possível?” os 

autores colocam que:

...nada mais nocivo 

e injusto do que dizer: “fora 

da minha religião, não há 

salvação”. Quem pensa assim 

se arroga uma competência de 

julgamento, que só pertence a 

Deus e não está muito longe 

da mentalidade inquisitorial 

do passado. Partindo-se desse 

princípio, não há diálogo possível 

(INCONTRI E BIGHETO, 2002, 

P. 1-7).
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Certamente a colocação 

dos autores é pertinente, quem 

pensa da maneira como os 

autores expressam, ou seja, 

julgando-se salvos por causa da 

religião, no mínimo corre sério 

risco de cair na controvérsia do 

preconceito. Por outro lado, a 

Bíblia Sagrada relata que fora 

de Cristo não há salvação (At, 4: 

12). Mesmo não admitindo que 

Jesus possa ser resumido apenas 

como “criador” de uma religião, 

portanto relacionado à esfera 

minimamente denominacional, 

como ficaria o posicionamento 

dos cristãos diante da afirmativa 

citada? Para os mulçumanos, 

a salvação provém de Allah e 

Muhammad é seu mensageiro 

maior (Wikipédia, acesso em: 

23. Jun. 2017). Sendo assim, 

desconsiderar tal princípio 

não seria igual desrespeito 

para com os islamitas? Não 

se configuraria, no entanto, 

empecilho algum aos espíritas, 

por exemplo, partirem desta 

premissa, porque para tal religião 

a salvação é conquistada por 

meio da reencarnação. Por 

isso, o trabalho relacionará três 

perspectivas que tratam do 

tema, apontando um caminho 

para o ensino religioso pautado, 

não somente na liberdade, 

no diálogo, mas também no 

respeito e na conservação 

de posições primárias da fé, 

de princípios ou convicções 

religiosas: 

Primeira: O cenário 

educacional brasileiro está 

impregnado de uma análise tola 

e ingênua quando conclui que 

por ser o Estado, laico, deve ser 

imparcial, portanto não se deve 

ensinar nas escolas nenhum 

tipo de religião, salvo menções 

críticas em literaturas ou textos 

didáticos. O fato é que esta 

análise não considera que isto 

é uma proposta do ateísmo e, 

ao adotar concepções ateístas, 

apenas, a laicidade do Estado 

se corrompe. É uma questão 

de ética. Argumentam também 

que o sistema de doutrinação 

religiosa é incompatível com 

o pensamento livre. Ora, esta 

fala é por si só, preconceituosa, 

nem todo sistema de doutrina 

religiosa se presta a esse fim, 

muitas servem de base para 

comparações e confrontações 

de perspectivas ou visões 

distintas, a doutrina do livre 

arbítrio é um excelente exemplo 

nesta questão.

Para essa corrente de 

pensamento, o conhecimento 

religioso, entendido como 

metafísico e transcendental, não 

oferece nenhuma contribuição 

à formação humana, mas tal 

conclusão é comprovadamente 

equivocada. Isso explica, em 

partes, é claro, a decadência 

ético-moral, a qual permeia 

não só nas dependências das 

instituições escolares, mas 

também em toda sociedade, de 

uma forma geral e, se a moral 

não procede do transcendente, 

quais são, então, suas origens, a 

soberania popular?  A realidade 

comprova o óbvio. 

...a religião repousa 

sobre os valores dos homens 

e não sobre     a verdade da 

Ciência. A ciência relata-nos 

fatos, as coisas como elas são; 

mas a religião pesa os fatos e 

valoriza mais alguns do que 

outros. “O grande fato relativo 

ao homem é que, embora ele 

seja produto da natureza e da 

evolução, ele tem um senso 

de valores”. Isso só pode ser 
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explicado se reconhecermos 

que o universo criou não 

apenas átomos e moléculas, 

mas também valores. “Deus 

é postulado necessário para 

explicar esse senso de valor 

no homem”. (SHELLEY, 2004, 

P. 450).

Portanto essa perspectiva 

não se sustenta por dois motivos: 

Primeiro por não admitirem 

os conhecimentos religiosos 

como pertinentes à formação 

humana: a respeito desta 

questão, sabe-se realmente que 

a religião, mais especificamente, 

a esfera denominacional ou 

ministerial, tem sido merecedora 

de profundas críticas por 

desvios de conduta moral 

e de caráter, segundo suas 

respectivas éticas, em algumas 

ações. Mas, parte das demais 

instituições, por acaso, têm se 

portado de forma diferente? 

Além do mais, generalizações 

a esse respeito nunca são 

bem vindas, mediante o risco 

do preconceito. O fato de se 

ter uma religião não torna o 

indivíduo melhor, mas este não 

poderá se queixar, desde que 

faça parte de uma instituição 

séria e compromissada, de lhe 

ser negado o acesso a valores 

e princípios norteadores da 

vida decente humana, altruísta, 

eticamente solidificada. 

Segundo por tentar justificar 

com a laicidade do Estado uma 

questão injustificável, sem 

mencionar que Estado laico, 

neste caso está configurado 

como totalmente diferente 

de Estado imparcial, como já 

colocado anteriormente.

Segunda: ainda no 

século XVIII, o grande educador 

Pestalozzi já mencionava a 

necessidade de um processo 

educacional inter-religioso 

na busca da formação do 

caráter, por meio da faceta 

piedosa natural da criança. 

Não só este grande educador, 

como, ainda antes, o mestre 

conhecido como o “pai da 

didática” moderna, John Amos 

Comenius, em sua obra Orbis 

Sensualium Pictus, também 

dedica capítulos à Educação 

Religiosa, na qual ele deixa a 

entender a importância de tal 

conhecimento na formação 

do ser humano. Não só esses 

famosos educadores, mas 

muitos outros têm dedicado 

tempo aos estudos referente 

a esta questão. Sendo assim, a 

religião, desde que não usada 

como pretexto para a prática 

da barbárie, seja ela velada ou 

desvelada, é pertinente e seus 

conhecimentos, de profunda 

importância para a humanidade. 

As personalidades citadas 

acima defendiam, no entanto, 

o estabelecimento de uma 

espécie de “ecumenismo, ou 

diálogo inter-religioso” na busca 

de um processo educacional 

que não negligenciasse tal 

componente curricular. 

Conservação dos 

sentimentos piedosos da 

criança; elevação à Religião e à 

virtude com plena consciência 

e conhecimento de seus 

deveres; estímulo a uma alegre 

atividade autônoma da criança; 

estímulo à pesquisa e à reflexão 

pessoal e através de tudo isso, 

promover a aprendizagem do 

conhecimento e das qualidades 

que a vida exige. (PESTALOZZI, 

1980, P. 59 apud INCONTRI E 

BIGHETO, 2002, Pg. 1-7). 
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          A proposta 

adotada propõe uma pura e 

simples reflexão ecumênica, 

com o objetivo de haver um 

diálogo tolerante, respeitoso 

e desprovido de preconceitos. 

No entanto, partindo-se do 

pressuposto do sincretismo, ou 

seja, do abandono de preceitos, 

princípios ou crenças, ou ainda 

parte destes quesitos, em 

nome de um suposto diálogo, 

sem pensar no prejuízo que 

isso trará às convicções das 

pessoas, tornar-se-á, por 

si só, um ato de repressão, 

uma vez que a integralidade 

de toda confissão de fé, está, 

justamente arraigada a essas 

particularidades. Portanto não é 

possível conceber o ecumenismo 

nesses moldes, desde que 

o discurso seja baseado na 

liberdade de pensamento, fé 

e expressão. 

Terceira: esta abordagem 

deve se dar no sentido do 

estabelecimento do respeito às 

diversas crenças, seus princípios, 

valores e a suas particularidades. 

Não há possibilidade de haver 

diálogo, se o ser humano 

com quem se dialoga não 

for visto com humildade, 

respeito em detrimento do 

senso de superioridade, da 

arrogância e do preconceito, 

ou seja, parte-se do princípio 

da humildade. Por isso, não 

há possibilidade de propor 

àlguém que abra mão de sua 

fé, ou de requisitos dela, a não 

ser que estes causem danos á 

vida dos demais membros da 

sociedade. Por isso, inviabiliza-

se a proposta de um culto 

ecumênico, por exemplo. Como 

disse Jesus Cristo: “Ninguém 

pode servir a dois senhores, 

porque ou há de odiar um e 

amar o outro ou se abdicará 

a um e desprezará o outro” 

(MT, 5: 24). Sendo assim, a 

crença genuína em Cristo é 

totalmente incompatível com 

a crença politeísta indiana 

e vice-versa, por exemplo. 

Porém é perfeitamente 

possível a convivência pacífica 

e a manutenção do diálogo 

envolvendo não só estas 

crenças em uma determinada 

sociedade, mas diversas outras, 

desde que haja compreensão, 

respeito, tolerância, amor ao 

próximo, independentemente 

de quem ele seja, e que o ser 

humano seja concebido por 

meio de uma visão altruísta, 

na qual a consideração ao bem 

estar do outro esteja acima 

de qualquer posicionamento 

religioso ou filosófico.  

Nada façais por contenda 

ou por vanglória, mas por 

humildade; cada um considere 

os outros superiores a si mesmo. 

Não atente cada um para o 

que é propriamente seu, mas 

cada qual também para o que 

é dos outros. De sorte que haja 

em vós o mesmo sentimento 

que houve também em Cristo 

Jesus, texto encontrado em 

Filipenses 2: 3-5 (BIBLIA, 2009).

Assim, quanto ao ensino, 

é perfeitamente possível adotar 

uma educação religiosa sem o 

perigo do proselitismo, como 

estabelece a legislação e, ao 

mesmo tempo, sem propor 

uma espécie de sincretismo 

da fé. Pode-se adotar uma 

metodologia o mais imparcial 

possível de apresentação 

e estudo comparativo, 

antropológico e cultural das 

religiões: Características 
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principais, declarações de 

fé, pontos divergentes e até 

pontos convergentes. Mas 

sem menosprezar uma em 

detrimento da outra nem 

tampouco, propor qualquer 

forma de abdicar-se de princípios 

e valores em nome de suposto 

diálogo inter-religioso, ao 

passo que isso destruiria, ao 

longo do tempo, a estrutura 

primeira, genuína ou primitiva 

que formam os sistemas de 

crenças.

PROPOSTA EPISTEMOLÓGICA E 
METODOLÓGICA PARA O ENSINO 
RELIGIOSO NO SISTEMA EDUCACIONAL 
BRASILEIRO

O artigo 33º da LDBEN 

N. 9394/96, Redigido pela Lei 

N. 9475. de 22.7.1997, dispõe 

que o ensino religioso deva ser 

oferecido de maneira facultativa, 

não incluso na carga horária 

de 800 horas anuais, mas 

entende-o como integrante à 

formação básica do cidadão 

e exige que se respeite a 

diversidade religiosa existente 

no país, vedadas quaisquer 

formas de proselitismos. Além 

do aparato legal citado acima, 

Há uma instituição, como citada 

anteriormente, responsável 

primeira pelo embasamento 

pedagógico do ensino religioso 

no Brasil, o FONAPER. Este órgão 

foi criado em 1995 e, ao longo 

desses anos vem buscando 

subsidiar metodológico, didático 

e epistemologicamente os 

profissionais que escolheram 

essa área de conhecimento por 

meio de pesquisas, discussões, 

congressos, seminários de 

formações, etc. O fórum 

também teve participação 

fundamental na elaboração 

da Lei de Diretrizes e Base, 

e é responsável pela criação 

e atualizações do Parâmetro 

Curricular Nacional de Ensino 

Religioso. 

Em 1997, o Ministério 

da Educação apresenta aos 

professores os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), 

salientando que eles são o 

norteamento para a escola, 

porém, com a autonomia da 

escola assegurada pela LDB 

(9394/96), leva à construção 

de uma proposta pedagógica 

própria. Ao definir a proposta 

pedagógica, deve explicitar o 

reconhecimento da identidade 

pessoal e social da escola, dos 

professores e dos alunos. A 

identidade religiosa também 

necessita ser respeitada na 

escola, na medida em que, 

ao definir a cara da escola, 

deve-se colocar na proposta 

pedagógica a identidade religiosa 

a partir dos educandos. Não 

se deve usar o discurso de 

obrigatoriedade de religião 

para todos, mas sim uma 

compreensão de pluralidade 

de religiões. (RODRIGUES, 

MACHADO, JUNQUEIRA, [2004], 

P.8).

O ensino religioso, 
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neste caso, apesar de suas 

regulamentações, poderá, 

obviamente em conformidade 

com as tais, ter uma proposta 

pedagógica própria. Quanto 

à questão epistemológica, 

pode ser realizado de maneira 

interdisciplinar ou transversal 

por meio da história, da 

arte, da língua materna, 

mas o principal componente 

curricular responsável por 

esse campo é o estudo próprio 

da disciplina e o FONAPER 

indica epistemologicamente, 

o transcendente como 

objeto de estudo. Há, no 

campo educacional, diversas 

perspectivas que dissertam 

sobre o “como ensinar” neste 

campo de conhecimento. 

 O Ensino Religioso, como 

um componente curricular, 

passa a ser concebido em um 

terceiro modelo para a prática 

do Ensino Religioso em sala de 

aula, o modelo fenomenológico. 

O novo modelo foi estruturado 

a partir das orientações do 

Conselho Nacional de Educação 

para estruturação das diretrizes 

curriculares: ter um objeto e 

objetivos. O Objeto do Ensino 

Religioso é o fenômeno religioso, 

assumindo a conceituação de 

religião (lat.) “religio” como 

(lat.) “relegere”, (port) “reler”, 

organizado por Cícero (823-

1900) (RODRIGUES, MACHADO, 

JUNQUEIRA, 2004, P.9).

Diante da epistemologia 

proposta, sugerir-se-á neste artigo, 

uma vertente metodológica, a 

qual abarca o campo disciplinar 

tratado, propondo os conteúdos, 

especialmente os valorativos, 

como meio não como fins em 

si mesmos. Esta vertente é:

...a História das Religiões, 

esta, uma subdisciplina já bem 

consolidada no meio acadêmico, 

construída e teorizada desde 

o Séc. XIX. A principal postura 

metodológica da História das 

Religiões é a de ser comparativa 

e classificatória, trabalhando com 

diversas religiões e sistemas de 

crenças, buscando semelhanças 

e diferenças. Segundo M. Eliade, 

em O Sagrado e o Profano13, a 

História das Religiões, na fase 

de seu surgimento, final dos 

anos 1890, chegou a confundir-

se com outra disciplina nova, 

a Ciência da Religião, defendia 

pelo filólogo, orientalista, 

mitólogo e culturalista alemão 

Max Muller (823-1900) (PRADO, 

JUNIOR, 2014, P. 11).

Por causa da necessidade 

de uma epistemologia que 

propicie o Ensino Religioso 

desprovido de proselitismos 

e preconceitos, tratando 

a diversidade religiosa e 

valendo-se de uma perspectiva 

fenomenológica, como sugerida 

pelo CNE, a vertente História 

das religiões se apresenta 

como uma ótima base para 

se formular uma perspectiva 

metodológica que trate da 

diversidade religiosa deste 

país, salvo indispensáveis 

reformulações, adotando o 

método comparativo e histórico, 

e perspectivas antropológicas 

e culturais das religiões, sem 

privilegiar uma em detrimento 

da outra nem desrespeitar 

a fé, propondo abdicar-se 

de convicções na busca de 

um ponto em comum, como 

propõe alguns postulados 

ecumênicos. Portanto, a 

perspectiva epistemológica aqui 

idealizada, partira dos princípios 
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da liberdade de expressão e 

pensamento e, por conseguinte, 

de manifestações religiosas, 

assim como do diálogo entre 

as diversas religiões.

O foco principal que 

torna esta perspectiva plausível 

á um processo educacional 

comprometido com aspectos 

indispensáveis, porém 

antagônicos em alguns casos, 

como: diálogo; tolerância, por 

um lado e respeito a convicções 

e princípios; respeito à fé oposta, 

por outro, está na postura 

metodológica baseada na 

comparação e na apresentação 

de características peculiares 

de cada sistema religioso, 

a qual esta epistemologia 

adota. Por meio do processo 

comparativo, desde que seguida 

uma postura o mais imparcial 

possível, viabiliza-se apresentar 

o conhecimento religioso ou 

sobre as religiões, de maneira 

que possibilite ao educando se 

posicionar e tomar sua própria 

decisão referente à qual religião 

adotar ou a optar por nenhuma. 

Portanto, se configura como 

a única maneira de abarcar 

aspectos tão divergentes, porém 

indispensáveis à conjuntura 

idealizada, afinal, o ensino 

de um país não pode ficar 

refém da falsa laicidade que 

serve ao ateísmo; não pode 

admitir uma educação restrita, 

a qual, em nome de supostos 

ambientes possíveis ao diálogo 

e à tolerância, recomenda-se o 

afastamento de manifestações 

particulares da fé e apegos a 

princípios e convicções, abrindo 

caminho ao sincretismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fato é que o tratamento 

dado ao ensino religioso no 

Brasil tem sido negligenciado, 

secundarizado, tem sua 

importância questionada, 

ao passo que foi, ao longo 

do tempo, elaborada, uma 

conclusão preconceituosa 

de que a religião que prega a 

paz é a mesma que promove 

a violência e a alienação do 

pensamento. Portanto com 

paradoxo insolúvel que se 

apresenta, não poderia contribuir 

com o avanço intelectual da 

humanidade. Está mais que 

comprovado, no entanto, que 

este pensamento não procede; 

primeiro por ser preconceituoso, 

segundo porque o conhecimento 

religioso é construído ou aceito 

e reconhecido pela humanidade; 

é sistematizado e validado 

por parcelas significativas 

da sociedade e contribui sim 

para o desenvolvimento e o 

bem comum do ser humano. 

As manifestações contrárias a 

essa esfera de conhecimento, 

por outro lado, em nome de 

uma suposta imparcialidade, 

serve a concepções céticas 

que permeiam o mundo 

acadêmico contemporâneo, 

ou seja, surge neste contexto, 

uma “imparcialidade parcial”.  

            Conceber esse 

ensino, no entanto, com base 

em uma visão ecumênica, ou 

como propõe aqueles que 

defendem o diálogo inter-

religioso, não será viável, à 
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medida que manifestações 

particulares de cada religião, 

nestas esferas de pensamento 

são, geralmente, desvalorizadas 

em detrimento da unificação 

dialogal. A busca pela paz e a 

tolerância tem levado alguns 

pensadores a propor a criação 

de um ambiente, no qual paira 

a unificação ou, ao menos, a 

aceitação de princípios gerais 

para convivência mútua. Mesmo 

louvável, tal iniciativa se torna 

incoerente, ao passo que segrega, 

restringe a liberdade de crença 

e a prática em seus princípios. 

Por isso esta proposta não se 

configura como algo totalmente 

recomendável a um espaço 

que promove, justamente, o 

respeito e a tolerância. Por 

conseguinte, o ensino religioso 

se encontra em meio a um 

desafio epistemológico, no 

qual a proposta de algumas 

vertentes do pensamento 

ecumênico se revela, no mínimo, 

contraditória.  

A urgência em se 

proporcionar um ensino de 

qualidade no Brasil é uma 

realidade e as reflexões a esse 

respeito não é recorrente apenas 

ao campo, no qual o ensino 

religioso protagoniza, pelo 

contrário, não há protagonismo 

desta esfera de conhecimento 

no sistema público de ensino. 

Porém uma sociedade sem 

valores e princípios morais 

está fadada ao caos e a religião, 

salvo respectivas exceções 

é a guardiã primeira destes 

aspectos pouco valorizados, 

mas que são imensamente 

importantes à vivência coletiva. 

Por isso, as sociedades, até os 

dias atuais não conseguiram 

manter-se por longo tempo 

sem tais aspectos e afirmativa 

de que livre pensamento é 

incompatível com doutrina 

religiosa não se sustenta, ao 

passo que nem todo sistema 

de doutrinação religiosa é 

tirânico, muitos respeitam o 

livre arbítrio, por exemplo. 

 É notório, por conseguinte, 

que tendo ciência da importância 

da religião e, portanto, de seus 

conhecimentos, não é sábio 

negligenciar este ensino ao 

sistema educacional brasileiro, 

e uma vertente epistemológica 

voltada ao ensino histórico-

comparativo, antropológico 

e cultural das religiões e, o 

mais imparcial possível, é 

recomendável porque é capaz 

de abarcar tanto o diálogo 

entre as religiões quanto o 

respeito às suas manifestações 

e crenças particulares no trato 

pedagógico. No entanto, a 

busca por um ensino religioso 

desprovido de preconceitos 

e restrições não se encerra 

com essas reflexões, o tema 

é complexo e está aberto a 

discussões e propostas.
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Neste artigo visamos analisar 

a importância das brincadeiras 

para o desenvolvimento e a 

aprendizagem na educação 

infantil. Temos como objetivo 

conhecer o verdadeiro significado 

do brincar e o universo do 

lúdico e da fantasia, no qual a 

criança comunica-se consigo 

mesma e com o mundo, no 

qual aceita a existência do 

outro, cria vínculos e estabelece 

relações sociais e reconstrói 

conhecimentos, desenvolvendo-

se por completo. Este artigo 

também fala sobre como 

as brincadeiras tem grande 

influência na socialização das 

crianças e como por meio das 

brincadeiras a criança cria 

momentos de aprendizagem 

que carregam para o resto 

da vida.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO
Brincar é muito 

importante para a comunicação 

da criança para com o mundo, 

por intermédio do brincar a 

criança reproduz o seu cotidiano, 

mas em um mundo de fantasia 

e imaginação. Brincar é um 

grande facilitador no processo 

de aprendizagem da criança, 

gerador de autonomia, reflexão, 

dentre tantas outras coisas 

que a brincadeira é capaz de 

desenvolver.

 A brincadeira infantil 

é de suma importância para 

que haja o desenvolvimento 

integral do ser humano, 

dentre eles, os aspectos físicos, 

culturais, afetivos, emocionais 

e cognitivos, e para que esse 

desenvolvimento seja efetivo 

é importante e necessário que 

os pais, familiares, educadores 

e a sociedade como um todo 

sejam conscientizados de 

que o brincar faz parte da 

aprendizagem na infância 

e que a brincadeira torna a 

aprendizagem e as atividades 

do dia-a-dia prazerosas. É 

importante incentivar as 

criações das crianças durante 

o ato de brincar, pois é nesse 

momento em que as crianças 

recriam a lógica do mundo em 

que vivem e a história de sua 

infância.

 O principal 

objetivo deste artigo é fazer 

uma analise da verdadeira 

importância da brincadeira na 

educação infantil, pois este é 

o principal momento da vida 

humana, é o momento em que 

são construídos os alicerces 

da vida humana, os quais a 

criança vive os seus primeiros 

momentos significativos.

 O espaço escolar 

não é apenas um espaço para 

aprendizado de maneira formal, 

mas também um espaço, no 

qual se vive a verdadeira infância 

que é o brincar. Temos muitas 

dúvidas sobre a verdadeira 

importância do brincar na 

educação infantil, tais como: 

realmente a criança aprende 

quando esta brincando? 

Qual o papel do brincar no 

desenvolvimento infantil? Essas 

questões serão respondidas no 

decorrer de nosso artigo, a fim 

de colocar um ponto final nas 

informações equivocadas de 

que o brincar na educação é 

apenas uma forma de passar o 

tempo ou distrair as crianças.

DEFININDO O QUE É O BRINCAR
Segundo o Dicionário 

(Ferreira, 2003), brincar é 

“Divertir-se, recriar-se, entreter-

se, distrair-se, folgar”, também 

pode ser “entreter-se com 

jogos infantis”, sendo assim 

o brincar é muito presente na 

vida de nossas crianças.

 De acordo com 

Oliveira (2000) o brincar não 

é apenas uma recreação, mas 

também uma forma da criança 

desenvolver-se integralmente é 

uma das formas mais complexas 

que a criança encontra para 

comunicar-se consigo mesma 

e com o mundo, sendo assim, 

o desenvolvimento infantil 
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acontece mediante ao trocar 

recíprocas que estabelecem 

durante toda sua vida. É brincando 

que a criança desenvolve 

capacidades importantes, 

como atenção, memória, 

imitação, imaginação e também 

favorece o desenvolvimento 

das áreas como afetividade, 

personalidade, inteligência, 

sociabilidade e a criatividade.

 Segundo Kishimoto 

(2002) o brinquedo é diferente 

do jogo. O brinquedo tem uma 

ligação intima com a criança, 

que na ausência de um sistema 

de regras que organizam a 

sua utilização. O brinquedo é 

um objeto destinado a divertir 

uma criança e é um suporte 

para a brincadeira, ele é o que 

estimula a representação, a 

expressão para os aspectos 

entre realidade e fantasia.

 O brinquedo tem 

muita influencia na vida da criança 

e em seu desenvolvimento, ele 

é o que promove a transição 

entre a ação da criança com o 

objeto concreto e suas ações 

sobre ele e o significado que 

ele lhe trás.

O PAPEL DO BRINCAR NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O ato de brincar é 

como se fosse um processo 

de humanização, no qual a 

criança concilia a brincadeira 

de forma afetiva, criando 

assim vínculos de longa 

duração. Por meio do brincar 

as crianças desenvolvem a sua 

capacidade de raciocinar, julgar, 

argumentar, de como chegar a 

um consenso. Por intermédio 

da brincadeira que a criança 

aprende a respeitar regras, 

ampliar seu relacionamento 

social, respeitar a si mesmo 

e a o outro. É mediante ao 

universo lúdico que a criança 

começa a se expressar com 

maior facilidade ouvir, respeitar 

e também discordar de opiniões 

e ideias.

 Em Zanluchi 

(2005) temos a afirmação 

que “A criança brinca daquilo 

que vive, extrai a imaginação 

lúdica no seu dia-a-dia”, ou 

seja, quando as crianças têm 

diversas oportunidades de 

brincar com certeza, estarão 

com preparo emocional melhor, 

para controlar suas atitudes e 

emoções dentro da sociedade.

 A brincadeira e o 

jogo são atividades específicas 

da infância, é nesta situação 

que a criança recria a sua 

realidade, usando sistemas 

simbólicos.

 O aprender e 

o desenvolvimento estão 

conectados desde o primeiro 

dia de vida. O aprendizado da 

criança começa muito antes 

desta começar a frequentar a 

escola, elas chegam a escola 

com uma história prévia, ou 

seja, a criança já teve uma 

experiência com alguma outra 

situação, que pode tirar um 

aprendizado.

 Quando falamos 

sobre brinquedo e seu papel, 

referimo-nos a brincadeira 

de faz de conta, tais como: 

a brincadeira de casinha, 

brincadeira de escolinha, 

brincadeira de cabo de vassoura, 
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brincadeiras diversas com 

bolas e bambolês, e tantas 

outras brincadeiras, porém a 

brincadeira de faz-de-conta é 

privilegiada quando falamos 

em papel do brinquedo e 

brincadeira no desenvolvimento 

infantil.

 É por meio do 

brincar que a criança exercita 

as suas potencialidades e 

se desenvolve; as crianças 

passam a agir e esforçar-se 

sem sentirem-se cansadas ou 

estressadas, até porque estão 

livres de cobranças, sendo assim, 

avançam, ousam, descobrem, 

realizam com alegria, sentem-

se capazes de mais confiantes.

 O brincar para 

o desenvolvimento infantil 

é um importante processo 

psicológico, no qual a criança 

aprende todo o tempo.

 A brincadeira é a 

representação daquilo que a 

criança vive em seu dia-a-dia, 

nas relações com seus pares 

e especialmente nas relações 

com adultos.

EDUCAÇÃO E LUDICIDADE
Na educação infantil o 

brincar é um grande veículo para 

experiências de aprendizagem, 

pois, por intermédio do lúdico a 

criança vivência a aprendizagem 

como processo social.

 Aprender por meio 

do lúdico é significativo, além 

de favorece o conhecimento, 

desenvolve a oralidade, o 

pensamento e os sentidos. 

Compreender a importância do 

brincar faz com que o professor 

possa intervir de maneira a 

não descaracterizar o prazer 

que o lúdico proporciona. A 

incorporação das brincadeiras, 

jogos e brinquedos na prática 

podem desenvolver diferentes 

atividades que contribuem 

para inúmeras aprendizagens 

e para ampliação da rede de 

significados construtivos.

 De acordo com 

Vygotsky (1998), o educador deve 

fazer uso de jogos, brincadeiras, 

histórias e outros, para que a 

criança seja desafiada a pensar 

que imite e recrie estratégias 

e regras usadas pelo adulto.

 O brincar é um 

grande auxiliar no processo 

de ensino – aprendizagem 

é por intermédio dele que é 

proporcionada as crianças, 

situações imaginarias nas quais 

ocorre o desenvolvimento 

cognitivo.

 A brincadeira deve 

ser uma grande aliada aos 

recursos pedagógicos, a qual 

contribui para o desenvolvimento 

infantil e para o desenvolvimento 

sociocultural da criança. Brincar 

na educação infantil não é 

apenas ter um momento para 

deixar as crianças a vontade, 

com ou sem brinquedos, mas 

sim um momento de ensiná-las, 

bem como, aprender com elas. 

O lúdico permite que a criança 

se prepare para a vida, tanto 

para o mundo físico quanto 

para o social.

 A vida da criança, 

especialmente das menores gira 

em torno do brincar, por isso 

a brincadeira é tão usada na 

educação infantil, pois é uma 

forma importante, para que as 
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crianças consigam assimilar e 

construir conhecimentos.

 O jogo e a brincadeira 

infantil transforma a criança 

e isso ocorre em virtude da 

imaginação, com a brincadeira 

é uma oportunidade de utilizar 

a criatividade o domínio de si, 

a firmação da personalidade, 

etc.

 Educar significa 

oferecer situações de cuidado, 

brincadeiras e aprendizagem, 

orientadas de forma integrada 

e que contribuam para o 

desenvolvimento das capacidades 

infantis de relação interpessoal. 

Nesse processo o educador 

é uma peça chave, elemento 

essencial, pois educar vai além 

de repassar informações ou 

mostrar um caminho, é oferecer 

ferramentas para que a criança 

possa escolher caminhos. 

O educador é um mediador 

entre as crianças e os objetos 

de conhecimento, o qual deve 

fornecer espaço e situações de 

aprendizagem que articulem 

os recursos e capacidades 

afetivas, emocionais, sociais e 

cognitivas de cada criança aos 

seus conhecimentos prévios, 

etc., pois educar não se limita 

ao repasse de informações ou 

mostrar apenas o caminho que 

o educador acha certo, mas sim, 

auxiliar ao educando a tomar 

consciência de si mesmo, do 

outro e da sociedade na qual 

esta inserida.

 O brinquedo é 

essencial na infância e permite 

que o trabalho pedagógico 

possibilite a produção de 

conhecimento da criança por 

meio dele. A criança estabelece 

com o brinquedo uma relação 

natural, na qual consegue colocar 

para fora seus sentimentos, 

como: angustias, entusiasmos, 

tristezas, alegrias, agressividade, 

euforia, dentre tantos outros 

sentimentos.

 Brincar é uma 

experiência fundamental para 

as crianças de educação infantil, 

fase a qual a brincadeira não 

deverá ser usada apenas para 

recreação, mas uma atividade 

na qual esteja dentro do projeto 

da escola. A escola juntamente 

com seus educadores deve estar 

atenta aos brinquedos os quais 

são oferecidos aos alunos, estes 

devem ser adequados a faixa 

etária, bem como proporcionar 

algum objetivo com relação a 

aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento físico, 

motor, psicomotor, afetivo, 

relacionamento com si mesmo 

e com o outro, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por intermédio deste 

artigo podemos ter reflexões 

sobre a importância do brincar 

na educação infantil, e como 

tem sido possível mostrar a 

relevância da ludicidade na 

infância e como esta favorece 

o desenvolvimento integral da 

criança.

 A criança estabelece 

com os jogos e brincadeiras 

uma relação de naturalidade, 

em que extravasa sua tristeza, 

angustia, medos, alegrias, 

agressividade, dentre tantos 

outros sentimentos os quais 

ela vivência no seu dia a dia. 

Por meio da brincadeira a 
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criança aprende a partilhar com 

o outro o que favorece o não 

aparecimento de problemas 

de aprendizagens futuros, pois 

a criança ao brincar vivência 

a sua realidade.

 A brincadeira 

favorece o desenvolvimento 

da linguagem, da memória, da 

atenção, percepção, criatividade, 

habilidade para aprender 

coisas novas. As brincadeiras 

e os brinquedos tem o papel 

fundamental de desenvolver 

estruturas psicológicas e 

cognitivas nas crianças, por 

isso ela é tão necessária na 

infância.

 A ludicidade na 

infância não deve ser vista 

ou vivida apenas como um 

momento de distração ou 

diversão, mas sim como algo 

que tem o principal objetivo de 

desenvolver potencialidades 

da criança, uma vez que o 

conhecimento é construído 

por intermédio das relações 

interpessoais e das trocas 

de experiências que são 

estabelecidas durante toda a 

formação integral da criança.

 A introdução de 

atividades lúdicas no ambiente 

escolar é de suma importância, 

em virtude da influencia que esta 

tem perante aos alunos, pois 

quando eles estão envolvidos 

com a emoção na ação, torna-se 

mais fácil e dinâmico o processo 

de ensino – aprendizagem.

 O lúdico no processo 

de ensino – aprendizagem deve 

ser encarada de forma séria 

e respeitosa, pois utilizado 

desta forma poderá favorecer 

importantes momentos de 

aprendizagem em vários aspectos. 

Na visão psicopedagógica 

o lúdico favorece de forma 

eficaz o desenvolvimento das 

potencialidades criativas das 

crianças, cabendo ao profissional 

fazer as intervenções de forma 

adequada, sem atrapalhar a 

criatividade da criança.

 Assim sendo, 

o brincar tem destaque 

importante na infância e nos 

revela os esquemas que a 

criança utiliza para organizar 

as suas brincadeiras, jogos, os 

brinquedos são os mesmos 

que ela utiliza para lidar com 

o conhecimento.
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O presente estudo enfoca 

o desenvolvimento infantil nas 

idades de 4 a 6 anos, durante 

esses anos as crianças aprendem 

os requisitos necessários para 

aprender a ler e escrever. 

Trata-se de uma pesquisa 

baseada na obra de autores 

que se dedicaram ao estudo 

do desenvolvimento infantil, 

Jean Piaget, Jean Le Boulch, 

Henri Wallon e Ajuriaguerra. 

Foca também a importância 

do conhecimento do professor 

sobre o desenvolvimento infantil 

e também da sua habilidade em 

lidar com as crianças, fazendo 

com que tenham confiança 

em si mesmas e acreditem em 

suas capacidades, tornando-se 

adultos capazes de escrever, 

interpretar e compreender 

textos, além de bons cidadãos, 

sabendo o quanto a sala de aula 

é complexa e rica, o quanto o 

professor é fundamental, neste 

desafio. A pesquisa conclui 

que a criança é fruto do meio 

em que vive, que ela vai se 

transformando de acordo com 

os estímulos oferecidos pelo 

meio e que a presença de um 

professor ativo, compreensivo e 

competente, um ambiente seguro 

e estimulante podem favorecer 

muito seu desenvolvimento.

SUSI ELAINE PEREIRA
Graduação em Pedagogia pela Faculdades Integradas “NOVE DE JULHO” (1993); Especialista em 
NEUROPSICOPEDAGOGIA pela UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES (2015) ; Professor de Educação  Inf. e 
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Palavras-chave: : Criança; Leitura; Escrita; Aprendizagem.

A TRAJETÓRIA NA BUSCA PELO 
CONHECIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA
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INTRODUÇÃO
Como professora da 

pré-escola, me senti motivada a 

pesquisar, buscando em minha 

experiência diária, compreender 

como é processada pela 

criança a aprendizagem da 

leitura e da escrita, quais são 

as dificuldades apresentadas 

e o que é esperado para cada 

idade, percebo o grande número 

de dificuldades enfrentadas 

pelas crianças na aquisição 

da escrita, neste período de 

alfabetização em que todas 

as habilidades são requeridas 

para a aprendizagem da leitura 

e da escrita, vejo também os 

vários problemas de educação 

enfrentadas tanto pela escola 

pública quanto pela privada.

Fica claro que esta não 

é uma situação irreversível mas 

exige do professor clareza e 

determinação para contornar 

essa situação, realizando os 

ajustes necessários e assim 

promover a aquisição da leitura 

e da escrita, compreendendo e 

diferenciando a dificuldades de 

aprendizagem, para apresentar 

uma proposta educacional 

eficiente. Entendendo que a 

criança entre 4 a 6 anos está 

no início de sua vida acadêmica 

propriamente dita e que seu 

potencial para aprender é 

infinito. 

Este estudo tem como 

objetivo pesquisar o que essa 

criança está apta a aprender e 

o que é esperado nesta idade, 

suscitando nos professores o 

comprometimento necessário 

para ensiná-las. Afinal elas estão 

ingressando na escola, onde a 

maioria das atividades giram em 

torno do ensino da leitura e da 

escrita e as preocupações são 

em desenvolver os pré-requisitos 

para a alfabetização.É durante a 

pré escola que a criança passa 

por várias mudanças em seu 

desenvolvimento global e na 

sua capacidade manipulativa, 

até chegar a escrita.

O trabalho é uma pesquisa 

sobre o desenvolvimento infantil, 

de 4 a 6 anos, onde apresento 

as fases do desenvolvimento 

infantil segundo Guia Portage 

(desenvolvimento social, 

desenvolvimento da linguagem, 

cuidados próprios, cognição e 

desenvolvimento motor), Piaget, 

Jean Le Boulch e Ajuriaguerra. 

Esta pesquisa destina-se a 

professores e pais de crianças 

na pré-escola, que buscam 

conhecer as possibilidades de 

uma criança entre 4e 6 anos e 

também a identificar possíveis 

dificuldades de aprendizagem 

e/ou deficiências que dificultem 

a aprendizagem da criança na 

escola e em casa.

Primeiramente 

apresento o que é esperado 

no desenvolvimento infantil em 

cada etapa e o comportamento 

nas diferentes idades, pois 

através desta observação, 

pode-se estabelecer as 

condutas educativas que serão 

realizadas para favorecer o 

desenvolvimento da criança.

“Os primeiros anos 

de vida tem uma importância 

capital: o desenvolvimento da 

inteligência, da afetividade, 

das relações sociais é tão 

rápido que sua realização 

determinará em grande parte as 

capacidades futuras. Qualquer 
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perturbação poderá também, 

se não foi detectada a tempo e 

tratada de maneira adequada, 

diminuir consideravelmente as 

capacidades futuras.” (ALVES, 

p.18, 2008).

Em seguida busco mostrar, 

alguns fatores que influenciam 

na aprendizagem, muitas 

crianças irão aprender a ler e 

escrever sem dificuldade alguma, 

enquanto outras precisarão de 

um olhar especial, dou ênfase, 

nos distúrbios sensoriais e 

incapacidades físicas, nas 

alterações psicomotoras e nas 

dificuldades de relacionamento 

pessoal, social e emocional. 

Entre as deficiências sensoriais, 

pesquisei sobre deficiência 

visual e deficiência auditiva por 

serem as mais encontradas em 

sala de aula; as incapacidades 

físicas, escrevo sobre a paralisia 

cerebral, distrofia muscular 

e hidrocefalia; as alterações 

psicomotoras e as dificuldades 

de relacionamento pessoal, 

social e emocional.

Relato também como se 

dá o processo de aprendizado 

da leitura e da escrita na fase 

pesquisada, levando em conta 

que esse aprendizado deve 

sempre pensar na criança de 

acordo com sua idade, suas 

necessidades e seus interesses. 

O futuro acadêmico dessas 

crianças está nas mãos das 

pessoas próximas a elas as 

quais irão incentivá-la, capacitá-

las e ajuda-las a adquirir as 

habilidades necessárias para 

a leitura e a escrita.

 Pude perceber que é 

fundamental que o professor 

conheça o processo de 

elaboração mental da criança na 

construção do conhecimento, 

as fases do desenvolvimento 

infantil, as dificuldades que 

podem atrapalhar seu pleno 

desenvolvimento e que tenha 

um estreito relacionamento 

com os pais para que a criança 

desenvolva o máximo do seu 

potencial.

Quanto aos pais, 

procuro alertá-los da extrema 

importância da participação deles 

no processo de crescimento 

intelectual de seus filhos, 

eles devem fazer parte da 

educação acadêmica de seus 

filhos também, não devem 

delegar esta função apenas a 

escola, é preciso estabelecer 

relações de confiança com 

os filhos, com a escola e com 

os professores e assumir seu 

verdadeiro papel na educação 

de seus filhos.

A CRIANÇA DE 4 A 6 ANOS
O professor como agente 

de transmissão de cultura e um 

dos responsáveis pelo processo 

de aprendizagem, deve se 

qualificar e conhecer a dimensão 

biológica, emocional e social 

do processo de aprendizagem, 

para que possa perceber 

desvios do quadro esperado 

para a idade e contribuir para 

a aprendizagem do aluno, 

referimo-nos nesta pesquisa, 

as dimensões biológica e 

social, principalmente à teoria 

piagetiana e a psicogênese da 

língua escrita e a dimensão 

social do ensino-aprendizagem 

como parte do processo 
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educativo “Educar consiste 

então em ensinar, no sentido 

de mostrar, de estabelecer 

sinais, de marcar como se 

faz o que pode ser feito.” 

(PAIN,1992,p.18)Na intenção de 

conhecer a evolução da criança 

foram pesquisados diferentes 

autores e suas classificações, 

do desenvolvimento da criança 

entre 4 e 6 anos.

GUIA PORTAGE, SEGUNDO KOVÁCS
Kovács (1978), mostra as 

referências que o Guia Portage 

tráz sobre o desenvolvimento da 

criança.Esse guia foi traduzido 

e adaptado do original Portage 

Guide to Early Education, que 

foi criado em 1969 pelo “Bureau 

of Education for Handicapped”, 

nele estão várias áreas do 

desenvolvimento: cognitiva, 

motora, linguagem, social e 

cuidados próprios, nas idades 

de 0-6 anos.

Segundo Kovács (1978), a 

área social é aquela que envolve 

a convivência e a interação 

com outras pessoas; a área da 

linguagem focaliza o conteúdo 

da fala e da compreensão do 

que é ouvido  e a expressão  

da criança ao verbalizar; a 

área de cuidados próprios 

envolvem as habilidades para 

que ela se torne independente 

na alimentação, vestuário, 

higiene e treino de toalete e 

na área cognitiva encontra-se 

o processo de pensamento da 

criança, incluindo memória, 

compreensão de fatos que 

ocorrem a sua volta, percepção 

de semelhanças e diferenças, 

aquisição de conceitos e o 

estabelecimento de relações 

entre fatos e conceitos e a 

área motora se relaciona a 

coordenação dos movimentos 

amplos e finos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
a) 4-5 anos: pede 

ajuda verbal quando está 

em dificuldade, repete rimas, 

danças ou canções para outras 

pessoas, trabalha sozinho numa 

tarefa mais de 10 minutos, pede 

desculpas sem ser lembrado na 

maioria das vezes, brinca com 

duas ou tres crianças durante 

vinte minutos em atividades 

cooperativas, apresenta uma 

conduta socialmente aceitável 

em público, pede licença para 

usar objetos pertencentes a 

outras pessoas e diz por favor 

e obrigado, sem precisar ser 

lembrado;

b) 5-6anos:expressa 

seus sentimentos: zanga, 

carinho e satisfação, brinca 

com 4-5 crianças em atividades 

cooperativas sem supervisão 

constante, explica regras de jogo 

ou atividades a outra pessoa,imita 

papéis de adulto, segue regras 

de jogo de raciocínio verbal, 

conforta companheiros de 

brinquedo quando estão tristes, 

escolhe seus próprios amigos 

e representa partes de uma 

história, desempenhando um 

papel ou utilizando fantoches.
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DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
a) 4-5 anos: executa 

uma série de três instruções  

relacionadas; é capaz de achar 

um par de objetos e gravuras, 

a pedido; capaz de achar: 

parte de cima, parte de baixo, 

de objetos a pedido; capaz 

de apontar absurdos numa 

gravura;combina símbolos 

(números e letras); coloca 

objetos: atrás, do lado de, 

próximo de e aponta parte que 

falta em objetos, representados 

em gravuras.

b) 5-6 anos: segue 

regras de raciocinio verbal; 

representa partes de uma história 

dramatizando ou utilizando 

fantoches ou gestos; pode 

apontar para alguns, muitos, 

vários; capaz de apontar para 

a maioria, menos de todos, 

poucos; aponta objetos pela 

metade ou inteiros e conhece 

o nome de dez numerais.

EMISSÃO
a) 4-5 anos: pede 

ajuda enquanto está tendo 

dificuldades; contribui para a 

conversa adulta; repete rimas, 

canções em danças para outras 

pessoas; pede desculpas, sem 

precisar ser lembrado 75% do 

tempo; pede licença para usar 

objetos pertencentes a outras 

pessoas 75% do tempo; usa o 

condicional ( se + verbo); usa 

sentença composta, vou no 

banheiro e tomar água; usa 

contrações;diz antonimos de 

palavras conhecidas; conta 

história familiar sem gravuras, 

como pistas; designa gravura 

que não pertence a uma 

classe específica; usa sentença 

complexa, capaz de dizer se um 

som é alto ou baixo;nomeia 

duas texturas; lembra de quatro 

objetos vistos em gravuras;repete 

rimas familiares; diz o que está 

faltando, quando um objeto 

é removido de um grupo de 

três; designa oito cores e dá 

a cor de objetos designados;

b) 5-6 anos: nomeia 

posição de objetos: 1º, 2º e 

ultimo; associa-se a conversa 

na hora das refeições; diz seu 

endereço; diz seu número 

de telefone; conta piadas 

simples; relata experiências 

diárias; descreve localização 

ou movimento, por meiode: 

para longe de, para, em cima; 

responde a uma pergunta, 

por que com explicação; faz 

um conjunto e relata três a 

cinco partes de uma história 

de sequencia; responde a 

pergunta o que acontece 

se...; usa ontem e amanha 

com significado e pergunta o 

significado de palavras novas 

ou pouco familiares.
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CUIDADOS PRÓPRIOS
a) 4-5 anos: limpa 

coisas derramadas usando um 

pano; evita venenos e todas as 

substâncias perigosas; desabotoa 

a própria roupa; limpa seu 

lugar na mesa, tirando todos os 

utensílios; encaixa o s terminais 

de zíper; lava as mãos eo rosto 

sem auxílio; reconhece e usa 

adequadamente os talheres; 

acorda durante a noite para 

usar o banheiro, ou fica seco 

durante a noite toda; limpa 

e assoa o nariz, na maioria 

das vezs, sem precisar ser 

lembrada; inicia o abotoar na 

prancha; toma banho sozinha 

com exceção das costas, 

pescoço e orelhas; usa facas 

para espalhar substâncias 

moles no pão; desafivela e 

afivela cintos em vestidos ou 

calças e fivelas em sapatos; 

abotoa botões grandes na 

prancha ou jaqueta colocada 

em frente à criança; veste-se 

por completo incluindo todos 

os fechos da parte da frente 

da roupa, excetuando-se os 

laços; serve-se sozinha à mesa 

com o adulto segurando a 

travessa; ajuda a arrumar a 

mesa, colocando corretamente 

os pratos, guardanapos e 

talheres com auxílio verbal; 

escovas os dentes; vai ao 

banheiro a tempo, despe-e, 

puxa a descarga e veste-se 

sem ajuda; penteia ou escova 

seu próprio cabelo; pendura 

roupa no cabide; anda pela 

vizinhança, sem necessitar de 

supervisão constante, passa o 

cordão nos sapatos; dá nó e 

dá laços;

b) 5-6 anos: executa 

facilmente uma tarefa quando 

lhe pedem; veste ou despe 

agasalho conforme a temperatura 

ambiental; para na guia da 

calçada, olha para os dois lados 

e atravessa a rua sem necessitar 

de aviso; serve-se sozinha à 

mesa e passa a travessa com o 

alimento; prepara seu próprio 

toddy; executa uma tarefa sob 

sua responsabilidade, sem ser 

lembrada; ajusta a temperatura 

da água, ao lavar as mãos; 

prepara seu próprio sanduiche; 

vai até a escola, playground ou 

loja a dois quarteirões da casa, 

sozinho; encontra o banheiro 

correto; abre envelopes de 

carta; confere frente e avesso; 

apanha, carrega e coloca no 

lugar bandeja de refeitório e 

amarra laços na própria roupa.

ÁREA COGNITIVA
a) 4-5 anos: pegao 

número especificado de objetos 

quando lhe pedem; copia um 

triangulo a pedido; empilha 

cinco ou mais argolas numa 

estaca por ordem de tamanho; 

demonstra compreensçao se 

um objeto é pesado ou leve; 

separa objetos por categoria e 

desenha uma linha em diagonal 

de canto a canto de um papel 

quadrado em imitação;

b) 5-6 anos: desenha 

círculo de 20 cm; desenha 

gravuras simples reconhecíveis 

tais como: casa, homem e arvore; 

recorta e cola formas simples; 

copia letras maiusculas, grandes 
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isoladas em qualquer lugar 

do papel; colore, obedecendo 

contornos; capaz de cortar 

gravuras de revista sem sair 

muito do contorno; copia 

desenhos complexos; rasga 

formas simples de papel; 

dobra quadrado de papel duas 

vezes em diagonal e imprime 

o nome.

ÁREA MOTORA
a) 4-5 anos: fica 

apoiada num pé só sem ajuda 

4/5 segundos; corre mudando 

a direção; caminha por sobre 

a tábua de equilibrio; pula 

sobre fio a duas polegadas 

acima do chão; pula para trás 

seis vezes; bate e agarra bola 

grande; faz formas de argila 

composta de duas a três partes; 

recorta curva; parafusa objeto 

rosqueado; desce escadas 

com pés alternados; pedala 

triciclo, virando esquina e pula 

sobre um dos pés cinco vezes 

sucessivas;

b) 5-6 anos: caminha 

sobre a barra de equilibrio 

para a frente, para trás e para 

o lado; salta rapidamente; 

balança em balanço, começano 

e sustentando o movimento; 

abre bem os dedos, tocando 

o polegar em cada dedo; sobe 

degraus de escada ingreme; 

bate com martelo em prego; 

dribla bola com direção; usa 

apontador de lápis; segura bola 

macia ou saco com areia com 

uma das mãos; capaz de pular 

corda sozinha; bate na bola 

com bastão ou vareta; apanha 

objeto do chão enquanto corre; 

patina para a frente cerca de 

dez pés; anda de bicicleta; 

caminha ou brinca na água 

até a cintura na piscina; dirige 

vagão dando impulso com o 

pé; pula e gira em cima de 

um pé; pula de altura de doze 

polegadas e cai sobre a ponta 

dos pés; permanece num pé só 

sem apoio, com olhos fechados 

durante dez segundos e segura-

se por dez segundos a uma 

barra horizontal, apoiando o 

próprio peso nos braços.

ESTELA MORA
Mora (2008), 

psicopedagoga que estudou o 

desenvolvimento  da criança 

sob vários aspectos, nos fala 

sobre o desenvolvimento do 

pensamento, da linguagem, da 

inteligência, do psicomotor, do 

grafismo, sugere brincadeiras  

apropriadas para cada idade e 

sobre os objetivos da educação 

pré-escolar. Quanto ao 

pensamento, a autora  relata 

que nesta fase a criança ainda 

se guia principalmente pela sua 

intuição, é egocêntrica e seu 

pensamento é unidimensional 

e estático. “Dos quatro aos 

seis aos, tomando-se como 

modelo para imterpretar 

tuo o que existe ao redor, a 

criança considera os objetos 

dotados de vida e consciência.” 

( MORA, 2008,p.261). Já a sua 

linguagem lhe permite a partir 

dos quatro anos expressar-se 

verbalmente quanto aos seus 

desejos, estruturando-se entre 
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cinco e seis anos. A escola, o 

professor e os colegas de classe,  

tem papel fundamental  no 

amadurecimento verbal, levando 

as crianças a comunicarem-

se entre si e com as outras 

pessoas. Quanto ao grafismo, 

relata que aos 4 anos a criança 

passa a desenhar objetos e 

ações evocados por um vínculo 

afetivo, nesta idade  o desenho 

da figura humana apresenta 

grandes desproporções. Aos 

cinco anos,a figura humana se 

apresenta com algum objeto na 

mão e pela primeira vez aparecem 

duas figuras juntas.No plano do 

desenvolvimento psicomotor, 

há um amadurecimento do 

sistema nervoso, a flexibilidade 

vai diminuindo e o estatismo 

muscular, que é a base do 

equilibrio, a independência 

dos grupos musculares e a 

coordenação de movimentos 

tornam-se cada vez mais 

desenvolvidos.

“ A importância das 

funções motoras na primeira 

infância caracteriza-se e se 

torna maior ao se levar em 

conta que os aprendizados 

escolares básicos, a leitura e 

a escrita, são em si mesmos e 

fundamentalmente exercícios 

psicomotores” (MORA,2008,p.247). 

Neste contexto, o conhecimento 

de como se dá o desenvolvimento 

infantil, para detectar possíveis 

atrasos e procurar  desenvolver 

o máximo do potencial de 

seus alunos, facilitando a 

educação destes e estimulando 

o aprendizado, é um diferencial 

na atuação do professor, 

cabe a este, incitar a criança a 

expressar-se, a movimentar-se, 

a desenvolver-se, explorando as 

várias possibilidades de seu corpo 

e a se tornarem protagonistas 

de seu aprendizado.

A autora  sugere  

brincadeiras para facilitar o 

desenvolvimento infantil, aos 

quatro anos, a criança começa 

a se interessar em brincar com 

outras crianças abandonando 

os jogos solitários. Por volta 

de cinco a seis anos entra em 

cena o jogo dramatico, numa 

mistura de fantasia e cenas 

da vida real.

 Seguem brincadeiras 

sugeridas pela a autora, que 

podem ser trabalhados na 

escola:

a) brincar com 

massinha de modelar;

b) desenhar, pintar;

c) brinquedos de 

construção;

d) enroscar e 

desenroscar porcas;

e) quebra-cabeças;

f) jogos com bolas;

g) jogos de pontaria, 

de recortar;

h) fazer colares;

i) pular corda, 

elástico;

j) corridas.
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JEAN LE BOULCH
Boulch (1985), relata 

que a criança a partir dos 

quatro anos entra na “idade 

da comédia”, tendo consciência 

de que sua atitude provoca um 

efeito no outro, tendo marcado 

sua socialização. No plano 

motor a criança entre 4 e 5 anos 

alcança certa perfeição em seus 

movimentos, aperfeiçoando sua 

motricidade. Sobre a importância 

dos jogos simbólicos, ele traz 

o quanto estes auxiliam no 

desenvolvimento psicomotor. 

Sobre o grafismo, coloca que, 

aos 4 anos, a criança desenhará 

um círculo para representar a 

cabeça com os olhos, o nariz e 

a boca, as orelhas e as vezes 

os cabelos, tendo um segundo 

círculo que representará o 

tronco de onde partem os 

membros. Aos 5 anos aparece 

mãos e pés, com dedos em 

forma de traços e aos 6/7 anos 

o corpo humano apresente-se 

com mais precisão e riqueza 

de detalhes.

JEAN PIAGET NA VISÃO DE IRIS BARBOSA 
GOULART

Goulart (1984), ao 

discorrer sobre a criança e o 

ensino,nos fala que, segundo 

a teoria piagetiana, a criança 

constrói o seu próprio modelo 

de mundo e as chaves do 

desenvolvimento mental desta 

são:

a) a ação do sujeito;

b) a formação interna 

do mundo exterior.

ESTÁTIOS DE DESENVOLVIMENTO 
PROPOSTOS PELA TEORIA PIAGETIANA

• estádio sensório-

motor;

• estádio objetivo- 

simbólico (2-7 anos);

• estádio operacional-

concreto (7-11 anos);

• estádio operacional-

abstrato (a partir de 11-12 anos)

O segundo estádio do 

desenvolvimento lógico,estádio 

objetivo-simbolico, vai de 2 a 7 

anos e também é denominado de 

pré- operacional, é o estádio de 

interesse desta pesquisa. Nele, 

segundo a teoria piagetiana, a 

criança começa a pensar na 

sequência de suas ações, tem 

a capacidade de representar 

objetos e eventos, esse estádio 

divide-se em três subestádios:

a )  2-4 anos, aparecimento 

da função simbólica e início 

das representações. 

b) 4-5 anos, 

aparecimento de organizações 

representativas;

c) 5-7anos, regulações 

representativas articuladas, 

fase intermediária entre a não 

conservação e a conservação.

Nesta fase, segundo 

WADSWORTH(1997), a criança 

passa do pensamento através 
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de ações, para um pensamento 

cada vez mais conceitual, 

inicia-se o jogo simbólico, o 

desenho, a imagem mental, 

porém, o comportamento 

cognitivo ainda é influenciado 

pelas atividades perceptivas.O 

papel do professor na teoria 

piagetiana é de encorajar, 

estimular e apoiar a exploração 

e a invenção, sendo este 

indispensável para criar as 

situações de aprendizagem.

A criança irá aprender 

aquilo para o qual está preparada 

para aprender naquele momento 

de sua vida de acordo com 

suas experiências prévias e 

cabe ao professor conhecer 

profundamente como esse 

processo ocorre, respeitando 

assim, as diferenças e a 

autonomia de cada criança. “ 

A mensagem é traduzida de 

acordo com a compreensão 

que dela tem o receptor” 

(GOULART,1984,p.11).

É preciso ter em mente 

que cada criança se desenvolve 

sob um ritmo próprio, porém 

todas seguem os estágios do 

desenvolvimento, os quais 

precisam ser de conhecimento 

do professor, para que 

sabendo o que se espera em 

cada etapa e respeitando as 

diferenças, possa desenvolver 

metas de aprendizagem, para  

potencializar o desenvolvimento 

infantil, “... compreender 

como o conhecimento evolui 

na criança, pois, sem uma 

referência teórica, as decisões 

tomadas correm o risco de ser 

muito mais afetivas do que 

efetivas.” (SEBER,1989, p.44)

DESENVOLVIMENTO DO GRAFISMO POR 
AJURIAGUERRA

Segundo Alves (2008), 

características comuns aparecem 

no grafismo de todas as crianças 

apesar de cada uma delas ter 

seu próprio ritmo. Descrevo a 

classificação(Ajuriaguerraapud 

Alves, p.81, 2008).

• Fase pré-caligráfica 

(5-6 a 8-9 anos);

• Fase caligráfica 

(10-12 anos);

• Fase pós-caligráfica 

(11 anos em diante).

Para essa pesquisa 

o que nos interessa é a fase 

pré-caligrafica, onde temos 

as seguintes características:

a) a criança não 

possui domínio motor para 

os traçados gráficos, com 

perfeição;

b)  não tem controle 

na inclinação e dimensão das 

letras;

c) não faz margens 

ou as apresenta de forma 

desordenada;

d) tem postura errada 

de tronco, cabeça e braços ao 

escrever;

e) copia as palavras 

letra por letra.

O desenho da criança 

entre 4 e 6 anos, mostra uma 

figura com cabeça, braços e 

pernas, conforme ela vai se 

conhecendo, outras partes do 

corpo vão sendo desenhadas, 

aos 4 anos iniciam-se as 

garatujas, aos 5 aumentam os 
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detalhes até que por volta dos 

6 anos a criança já consegue 

desenhar uma cena completa. O 

professor deve estar consciente 

que não se deve ensinar uma 

criança a desenhar pessoas 

e bonecos, já que o desenho 

mostra como a criança enxerga 

seu próprio corpo, como está 

seu amadurecimento, que 

vai influenciar diretamente 

na aprendizagem da leitura 

e escrita.

WALLON, POR ISABEL GALVÃO
Segundo a autora, 

Wallon, (contemporâneo de 

Piaget), estuda a criança no seu 

desenvolvimento integrado, 

afetividade, motricidade 

e inteligência, buscando 

contribuir para a educação 

e considera a infância como 

uma idade única e fecunda, 

cujo atendimento é tarefa da 

educação. Porém ele não divide 

o desenvolvimento infantil em 

etapas e processos da evolução 

psíquica, investiga a criança nos 

vários campos de sua atividade 

e nos vários momentos de sua 

evolução psíquica, enfocando 

o desenvolvimento em seus 

domínios afetivo, cognitivo e 

motor, procurando mostrar 

quais são, nas diferentes etapas, 

os vínculos entre cada campo 

e suas implicações com o todo 

representado pela personalidade. 

Ele via na escola um contexto 

privilegiado para o estudo 

da criança e sua atividade na 

escola. Wallon pretendia realizar 

uma psicogênese da pessoa 

e Piaget uma psicogênese da 

inteligência. 

No estudo da criança ele 

procura estudar as interações 

entre o sujeito e seu ambiente, 

(aspectos físicos do espaço, 

as pessoas próximas, a 

linguagem e os conhecimentos 

próprios a cada cultura)do 

qual ela retira os recursos 

para o seu desenvolvimento. 

Wallon (2010)nos fala sobre 

o desenvolvimento infantil 

comoum processo resultante 

do ambiente exterior e da 

maturação nervosa, sua obra 

apresenta o desenvolvimento 

da personalidade, como uma 

integração da afetividade e da 

inteligência, esse desenvolvimento 

não é uma sucessão de 

progressos, ele apresenta 

oscilações, regressões e conflitos 

até que seja consolidado.

Há cinco estágios 

propostos pela psicogenética 

walloniana:

• estágio impulsivo-

emocional: (impulsivo de 0a 

3meses, emocional de 3 meses 

a 1 ano)

•  estágio sensório-

motor e projetivo: (sensório-

motor de 1ano a 18 meses e 

projetivo 3 anos)

• estágio do 

personalismo: (3 a 6 anos),

• estágio categorial: 

(6 anos), 

• estágio da 

adolescência

 O estágio que 

interessa para esta pesquisa 

é o do personalismo, processo 

de formação da personalidade, 
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que está inacabada, da 

construção da consciência de si, 

de afirmação do eu, que se dá 

por meio das interações sociais, 

esta é a principal tarefa deste 

estágio, ele é caracterizado pela 

afetividade simbólica ( já que 

a pessoa não necessita estar 

presente para ser evocada 

afetivamente), pela cognição 

e pela linguagem que foram 

se desenvolvendo ao longo 

dos períodos anteriores, que 

Wallon trata como o principio 

da integração funcional, um 

princípio extraído do processo 

de maturação do sistema 

nervoso, no qual as funções mais 

evoluídas, de amadurecimento 

mais recente, não suprimem 

as mais arcaicas, mas exercem 

sobre elas o controle. 

Como o seu eu ainda 

não está se afirmando, ela 

confunde o meu com o eu, 

por isso é possível ver na sala 

de aula e principalmente no 

intervalo das aulas, a disputa por 

objetos que são abandonados 

tão logo são obtidos. Este 

também é considerado a idade 

da graça, a criança se empenha 

em obter a admiração dos 

outros, imita as pessoas que 

lhe agradam. Os conflitos deste 

estágio estão marcados pela 

oposição, pelos movimentos 

em relação ao outro, tanto 

de aproximação, como de 

exclusão que cooperam para 

a formação do seu eu.

EMÍLIA FERREIRO, POR ELIAS (...)
Segundo a autora a 

trajetória da alfabetização na 

idade estudada é a seguinte: 

aos 4 anos a criança encontra-se 

na fase pré-silábica de escrita, 

que é dividida em:

a) grafismo primitivo, 

onde há predomínio de garatujas 

e pseudo-letras;

b) escrita sem controle 

de qualidade, a escrita ocupa 

toda a largura do espaço 

disponível;

c) escrita unigráfica, 

é utilizada somente uma letra 

para representar a  palavra.

 Aos 5 anos, ainda 

há predomínio da escrita 

pré-silábica, num nível mais 

avançado, são divididas em:

a) escrita fixa,  a 

criança usa a mesma série de 

letras numa mesma ordem 

serve para diferenciar nomes;

b) quantidade variável 

com repertório fixo/parcial, 

algumas letras aparecem na 

mesma ordem e lugar, outras 

letras de forma diferente;

c) quantidade 

constante com repertorio 

variável, quantidade constante 

para todas as escritas. Porém 

usa-se o recurso da diferenciação 

qualitativa: as letras mudam 

ou muda a ordem das letras;

d) quantidade 

variável com repertório variado, 

expressam máxima diferenciação 

controlada para diferenciar 

uma escrita da outra;

e) quantidade e 

repertorio variáveis, variedade 

na quantidade e no repertório 

de letras, com a preocupação em 

utilizar letras que correspondem 

ao som inicial e final.

 Nesta idade há 

crianças que já se encontram 

no nível silábico de escrita, que 

também é dividido.
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a) sem valor sonoro, 

escreve uma letra para 

representar uma sílaba sem se 

preocupar com o valor sonoro 

correspondente;

b) iniciando uma 

correspondência sonora, 

escreve uma letra para cada 

sílaba, e começa a utilizar letras 

que correspondem ao som da 

sílaba;

c) com valor sonoro, 

escreve uma letra para cada 

sílaba, utilizando letras que 

correspondem ao som da 

sílaba;

d) Silábico em conflito 

ou hipótese falsa necessária, 

momento de conflito cognitivo 

relacionado a quantidade mínima 

de letras e a contradição entre 

a interpretação silábica e as 

escritas alfabéticas que tem 

sempre mais letras;

  Aos 6 anos, a 

maioria já apresenta a escrita 

silábica-alfabética, neste nível de 

escrita a criança ora escreve uma 

letra, ora uma sílaba completa; 

no nível de escrita alfabética, a 

criança já entende o sistema de 

escrita, necessitando apenas 

apropriar-se das convenções 

ortográficas.

APRENDIZADO DA LEITURA
Para aprender a ler a 

criança precisa ter adquirido 

certo grau de maturidade 

fisiológica, emocional, 

neurológica, intelectual e social, 

com o aumento do domínio 

da linguagem oral propicia o 

processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita, para ler a 

criança precisa não apenas 

conhecer os sinais mais sim 

seus significados, é preciso 

reconhecer e diferenciar as 

letras. “... o analfabetismo se 

caracteriza pela incapacidade 

ou extrema dificuldade de 

utilizar os recursos do sistema 

alfabético para estabelecer 

uma correspondência entre 

um encadeamento oral e 

um encadeamento escrito.” 

(FOUCAMBERT, 2002, p.12)

A criança inicia sua vida 

experimentando as sensações 

e as brincadeiras, a leitura 

entra na vida da criança, com 

as primeiras letras por volta dos 

4 anos de idade, iniciando com 

o aprendizado das primeiras 

vogais, com a estimulação 

dos professores e dos pais. A 

leitura deve ser apresentada 

como um objeto de prazer e 

cabe ao professor encontrar a 

melhor maneira possível de as 

tornarem leitoras, sugerimos a 

leitura de livros para as crianças, 

jogos com letras e palavras e a 

participação em casa dos pais 

que desde bebê devem inserir 

a leitura no mundo dos filhos, 

o meio familiar e social é muito 

importante para despertar na 

criança o incentivo para a leitura 

e escrita. É preciso transmitir 

o gosto pela leitura, mostrar a 

criança que ler é divertido, que 

é gostoso escrever. Incitá-la a 

descobrir novas possibilidades.

“Os professores e 

professoras que recebem as 

crianças na escola deveriam 

poder pensar no sistema 

da língua escrita como algo 

complexo, que vai exigir 

esforços deles mesmos e das 

crianças que vão abordar sua 
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aprendizagem. Entretanto, isso 

não deverá ser provocar uma 

subestimação da capacidade 

das crianças para abordá-la, 

nem tentar reduzir o que 

constitui um sistema complexo 

a uma série de pretensas 

subabilidades e pré-requisitos 

que pouco tem a ver - se nos 

ativermos aos resultados de 

numerosas pesquisas- com esse 

sistema. Aprende-se a ler e a 

escrever lendo e escrevendo, 

vendo outras pessoas lerem 

e escreverem, tentando e 

errando, sempre guiados pela 

busca do significado ou pela 

necessidade de produzir algo 

que tenha sentido.” (SOLÉ, 

1998,p.61)

Um dos distúrbios 

da leitura muito conhecido 

é a dislexia, dificuldade em 

identificar, compreender e 

interpretar símbolos gráficos 

apesar da criança possuir 

uma inteligência normal. As 

dificuldades apresentadas 

pelas crianças são segundo 

a Associação Brasileira de 

Dislexia:

a) demora em 

aprender a falar, a fazer laços 

de sapato, a reconhecer as 

horas, a pegar e chutar a bola, 

pular corda etc.;

b) tem dificuldade 

para escrever números e letras 

corretamente, ordenar as letras 

do alfabeto, meses do ano e 

sílabas de palavras compridas;

c) distinguir esquerda 

e direita;

d) necessita usar 

blocos, dedos ou anotações 

para fazer cálculos;

e) apresenta 

dificuldade incomum para 

lembrar a tabuada;

f) sua compreensão 

da leitura é mais lenta do que 

o esperado para a idade;

g) o tempo que leva 

para fazer as quatro operações 

aritméticas parece ser mais 

lento do que se espera para 

a sua idade;

h) demonstra 

insegurança e baixa apreciação 

sobre si mesma;

i) confunde-se as 

vezes com instruções, números 

de telefones, lugares, horários 

e datas;

j) atrapalha-se ao 

pronunciar palavras longas;

k) tem dificuldade 

em planejar e fazer redações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que o ato educativo 

aconteça faz-se necessário 

a participação do aluno, 

dos professores, dos pais e 

muitas vezes de profissionais 

especializados, buscando 

junto, avançar na produção do 

conhecimento. É preciso que 

pais e professores confiem 

um nos outros, confiem na 

criança e esta nos seus pais e 

professores, desta relação de 

confiança irá surgir uma base 

sólida para a educação, pois a 

criança, sofre transformações ao 

longo de seu desenvolvimento 

e estas estão intimamente 

ligada ao meio em que vive. Há 

uma ligação entre o meio em 

que a criança está inserida e o 

que a família espera que essa 

criança aprenda, os sonhos da 

família para a criança.

A tarefa de ler não é 
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fácil, é preciso compreender, 

ter interesse no que está sendo 

ensinado e ter motivação, 

escrever então é uma tarefa 

muito difícil,pois a escrita é 

considerada como um meio 

de comunicação, informação e 

expressão, mas é preciso mostrá-

la as crianças como um objeto 

de prazer. Cabe ao professor, 

transformar o aprendizado 

numa atividade prazerosa, 

para que a aprendizagem não 

seja inibida.

A criança é um ser em 

formação, que aprende a viver 

em sociedade e a assimilar a 

cultura na qual está inserida, 

desenvolvendo assim novas 

capacidades, transformando-

se continuamente. A escola é 

o local em que o aluno além 

de aprender vai passar por 

experiências criativas valiosas 

para o seu desenvolvimento, 

há produção de conhecimento 

acadêmico e de habilidades 

sociais, motoras, entre outras.
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 A importância 

de se constituir um sujeito 

que advém de uma estrutura 

primaria qual antecede a 

oralidade (convencional) e que 

se transforma, na dinâmica de 

ser sujeito ao outro dentro de 

um panorama de se construir, 

das inter-relações, conduziram 

o ser humano ao estado de 

sujeito racional. Partindo desta 

observação, a construção ou a 

reformulação de pensamentos 

no processo de evolução física 

e psicológica, passa por uma 

experiência comunicativa 

não oral que é transmitida 

quando se experimenta ação 

de representar o objeto ou o 

condicionamento social, afetivo, 

temporal por meio do gestual 

caracterizado pelas formas 

desenhadas, desde os tempos 

mais remotos da humanidade. 

Desmistificar a postura da 

elaboração do fazer artístico 

como “irrelevante” dentro de 

uma projeção educacional 

ou que ainda seja submetida 

ao pensamento de “fazer por 

fazer” sem uma justificativa 

plausível dentro da dinâmica 

de aprendizagem cientifica. 

Atentando ao fato de que desde 

a formação artística dentro 

da perspectiva educacional é 

lei condizente de uma pratica 

constante dentro da formação 

educativa, o que possibilita 

traduzir a ideia de “artes” a 

uma manifestação cultural, 

social, ideológica em constante 

transformação, ou seja, 

atemporal no desenvolvimento 

da humanidade e por tanto 

instrumento de evolução. Mas 

com tal importância, será que 

o educador dentro da sala de 

aula, esta apito a aplicação desse 

conceito de desenvolvimento 

das capacidades humanas? 

O que discutiremos é até 

onde o que conhecemos no 

senso comum como matéria 

escolarizada provenientes 

de estudos e artigos que 

justifiquem tal abordagem está 

sendo de fato compreendidos 

por alunos, e planejados 

de maneira consciente pelo 

educador junto a sua prática 

pedagógica especificamente 

a arte contemporânea como 

eixo de um diálogo formal 

trazido da informalidade.
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INTRODUÇÃO
Devo confessar, 

preliminarmente, que eu não 

sei o que é belo e nem sei o 

que é arte. (Mário de Andrade, 

1938).

O desenvolvimento 

o ser humano por meio de 

abordagens artísticas que 

estimule a criatividade e a 

reflexão do homem e o seu 

meio. Assim como a formação 

por etapas, ciclos, ou seja, quais 

forem às nomenclaturas que se 

atualizam constantemente, o que 

denota sentido de superação, 

transposição, maturidade ou 

desenvolvimento, acaba por ser, 

mero critério de avaliação que 

quando não bem constituído 

dentro de uma amplitude 

maior do observador, torna-se 

ferramenta inercie a inutilidade. 

Não existe a pretensão de 

se conduzir este trabalho a 

uma visão de ineficiência ou 

estigmatizar o educador a uma 

incapacidade de aplicação do 

processo de educação artística, 

mas discutir o seu real enfoque, 

sua preparação e sua atuação 

dentro de um campo cientifico 

muito maior do que é apresentado 

quando se aborda conteúdos 

programáticos desconecto de 

uma discussão ou um conceito 

multidisciplinar que deve 

estar constante processo de 

planejamento das instituições 

escolares.  

“As crianças desenham 

o que veem, mas veem mais 

do que desenham. Todavia, 

elas podem se representar por 

meio de círculos, ovais e linhas 

retas. Podem fazê-lo não por 

ser isto tudo o que vê, e não 

por ser incapaz de produzir 

um desenho mais fiel, mas 

porque o simples desenho 

preenche todas as condições 

que espera encontrar em um 

retrato”.

(Ribeiro de Souza. 

Revista HISTEDBR, p.03).

Denotar sentido ao que 

se pretende traduzir. Ferramenta 

que temos a disposição de 

um ato voluntario consciente 

de uma ação, mas que por 

vezes na involuntariedade, 

este intimamente ligado à ideia 

de produzir, acaba por atingir 

um estágio subconsciente de 

expor mais do que se pretendia 

inicialmente. 

Perceber o sujeito, 

como “sujeito de atuação”, 

movido, perceptivo e reflexivo 

dentro de uma formulação de 

capacidades e provocativas 

sociais. Este artigo tem como 

objetivo discutir O que se espera 

da dinâmica do professor ao 

expor ou conceituar dentro 

de uma atividade de arte 

contemporânea, a reflexão 

do alunado acerca do tema. 

Levantar questionamentos 

e a identificação do alunado 

com as varias formas de se 

vivenciar arte, assim como 

os diferentes materiais que a 

conduzem, saindo das propostas 

conservadoristas empregadas 

nas salas de aula convencionais. 

Diferenciar, identificar, interpretar 

e compreender as diferentes 

linguagens artísticas.

Resgatando a introdução 

conceitual de “escolarização” do 

ensino da arte para as classes 

predominantes, podemos 
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dizer que: 

“A concepção de arte 

e de ensino de arte, no país, é 

fruto de um processo histórico, 

cuja origem data de nossa 

colonização. Perpassando 

todo o processo histórico até 

os dias atuais. No entanto, a 

grande renovação metodológica 

no campo da arte se deve ao 

movimento de arte moderna 

de 1922, pois, se por um lado, 

o patriotismo e a educação 

dos sentimentos cívicos era 

algo apregoado por Mário 

de Andrade (para ele, deveria 

se estudar o folclore musical 

brasileiro, propagar a música 

como elemento de cultura 

cívica e desenvolver a música 

erudita nacional)”.

(Ribeiro de Souza. 

Revista HISTEDBR, p.10).

A Arte Contemporânea 

ou Arte Pós-Moderna surgiu 

na segunda metade do século 

XX, mais precisamente, após 

a Segunda Guerra Mundial. É 

uma tendência artística que 

seconserva até os dias atuais, 

pois os artistas conseguiram 

ter uma liberdade no processo 

de criação, abrangendo 

várias linguagens artísticas, 

esse processo se fez diante a 

globalização fazendo com que 

o objetivo não apenas seja de 

produzir “arte”, mais sim se fazer 

– se refletir sobre ela. Assim o 

homem muda a sua forma de 

ver o mundo e, mudando a sua 

forma de representação com o 

surgimento de um novo conceito 

de Arte, e foi aí que houve 

essa ruptura do modernismo, 

pela busca do novo, surgindo 

à individualidade, na busca de 

algo novo e original. 

Dalva Soares Bolognini, 

Marcia Tiburi (2009) entre 

outros estudiosos, possuem 

uma visão ampla em relação 

a tal questionamento, afinal, 

o que é arte contemporânea? 

Como podemos explicar tal 

movimento que se faz presente 

em uma realidade de quase 40 

anos? Pois bem, assim se faz 

necessário à compreensão dos 

aspectos relevantes a educação 

e por partida ao conceito de 

se ensinar arte dentro da 

educação institucionalizada 

de alfabetização e letramento 

como proposta curricular do 

Estado e da demanda sócio 

educativa que precede a 

organização dos parâmetros 

curriculares Nacional (PCN’S), 

articulado entre apontamentos 

multidisciplinares, mas também 

em conteúdo especifico em 

formação acadêmica.

A contemporaneidade 

ultrapassa as telas, os pinéis, 

a arquitetura ou a concepção 

de arte originaria de um molde 

do fazer artístico pertinente 

aos teatros, ou espetáculos 

par grandes públicos. O que se 

percebe dentro do diálogo com 

diferentes observadores sobre 

a temática, é a fidelidade como 

tratam questões de atualidade 

que em interface se relacionam 

e se correspondem com um 

modelo que erroneamente 

ousamos chamar de modernismo, 

mas que se atrela dentro dessa 

perspectiva de tempo-espaço a 

uma fusão de pós-modernismo 

que já não corresponde à 

nova geração. Sendo assim a 

ideia se completa a uma nova 

nomenclatura que nada mais 

é do que a objetiva relação do 

presente. 

 “Decifra-me ou te 
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devoro. É o que parece dizer 

a arte contemporânea a 

qualquer pobre mortal que 

ousa encará-la.” (Micheliny 

Verunchk, itaucultura, 2009).

Assim parece a primeira 

vista a ideia de contemporaneidade, 

onde logo o que impacta, 

também articula com o modo 

de uma sociedade viver e se 

resguardar das tensões e 

lesões de um tempo-espaço 

que articulam entre si num 

eixo que provem de uma 

ruptura de ideais. Dentro do 

imaginário de uma sociedade, 

sua busca incessante pela 

descoberta do “novo” sempre 

esta de alguma forma dentro 

da perspectiva do passado, 

assim, se faz nesta proposta, a 

investigação consciente do que 

de fato pode ser considerado 

arte contemporânea, quando 

a ideia é explicitada como por 

Ivôn Rabelo (mestrando em 

literatura e interculturalidade 

pela Universidade Estadual da 

Paraíba).

“(...) A arte na 

contemporaneidade não foi 

vanguarda, mas torna-se agora, 

em nossa pós-contemporaneidade: 

um atributo da velocidade 

com que (es) corre a areia fina 

da ampulheta do século XXI, 

passagem instantânea que a 

deixa (es) correndo pelas frestas 

da litania [ladainha] de paz e 

paciência pela qual oramos 

diariamente nessa grande 

sala babélica de exibições em 

que se transformou a internet, 

a TV digital, a parafernália 

musical, audiovisual e literária 

das celebridades instantâneas 

de Warhol. Nada precisa fazer 

ou dizer fazer um sentido, 

mas, sim, vários (além dos 

triviais e exauridos cinco que 

desde sempre disseram que 

possuímos), em qualquer forma 

de expressão dita artística, 

pós-contemporaneamente 

falando...” (trecho do artigo de 

Micheliny Verunchk, itaucultura, 

2009l).

 

A resposta para 

tal questionamento se faz 

simbolicamente presente ao 

redor de todos os conceitos 

sobre a arte. Seja nas artes 

plásticas, arte cênica, na 

música, ou no trajeto de casa 

para a escola, onde a presença 

marcante do grafismo nos 

muros e murais pela cidade 

oscilam entre a arquitetura 

urbanística e o vai e vem dos 

designers automotivos. 

Explicitamente, 

conduzindo tal pensamento, 

é pertinente a observação do 

sujeito que é sujeito ao meio.

 “Em uma palavra: 

enquanto a coação fornece 

um modelo (um conteúdo) 

a ser seguido, a cooperação 

fornece um método (uma 

forma). O bem não é definido 

de antemão, mas poderá 

nascer ou se renovar a cada 

experiência de cooperação.” 

(TAILLE, 1992, p.61).

Embora as vertentes 

artísticas articulem dentro de um 

processo natural de maturação 

em relação ao desempenho 

e as novas vertentes que 

conduzem a sociedade a uma 

pluralidade de valores, não é 

difícil perceber entre as atuais 

tecnologias a consagração de 

indivíduos e mecanismos que 

colaboram para a projeção de 
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“autodidatismo. Quem nunca 

quis ser um blogueiro, por 

exemplo? A arte de se fazer 

visto e consequentemente ter 

“poder” na opinião popular, torna 

o que antes seria considerado 

um entretenimento dentro 

dos mecanismos tecnológicos, 

a formação de uma geração 

encapsulada pela volúpia gana 

de estar dentro de um padrão 

de dinamismo ao mesmo 

tempo em que se propõe a 

estagnação que muitas vezes 

pode provocar alienação de 

um padrão social. 

A proposta de identificar 

o trabalho pedagógico nas 

instituições escolares, dentro 

do panorama do conteúdo 

de Arte, especificamente, 

arte contemporânea, vem de 

encontro a questionamentos 

da compreensão do alunado 

e relação as suas vivências e 

experimentações introduzidas 

dentro do aspecto metodológico 

e cientifico do planejamento do 

educador. Mediante consultas 

bibliográficas e conversas 

informais, não caracterizadas 

a procedimentos vinculados a 

uma unidade especifica, mas 

por intermédio da informalidade 

dialogada entre pesquisador, 

aluno e professores, tenhamos 

um senso sobre a conscientização 

da arte no processo educacional 

e de formação do sujeito. 

“Em muitas propostas 

a pratica de artes Visuais 

são entendidas como meros 

passatempos (...) destituídas 

de significado”. (Parâmetros 

Curriculares Nacionais (2001) 

p.61).

 A escolarização é um 

dos conceitos mais importantes 

do individuo se localizar dentro 

de uma perspectiva maior, 

que engloba não somente o 

meio no qual esta habituado 

da família, dos amigos da 

igreja ou clubes, mas que se 

amplia dentro da paisagem 

que reforça a sua participação 

dentro de um grupo que esta 

em desenvolvimento. Sendo ele 

sujeito passivo ao mesmo tempo 

em que articula na formação 

de uma sociedade. Tendo esta 

simbologia de constituição, a arte 

possui relevância histórica, na 

longínqua reflexão do homem 

e o coletivo. Assim também 

se desempenha dentro de 

tal proposta, a formação de 

cidadão crítico e participativo 

na sociedade em que habita. 

Não se trata de articular os 

diferentes estágios ou projeções 

de aprendizagem diretivas das 

unidades escolares dentro 

dos parâmetros curriculares. 

Mas de desmistificar a atuação 

docente no ensino da arte, 

vulnerável a uma compreensão 

de passatempo ou ainda pelo 

sentido de que artes não 

tem o intuito de ser matéria 

reprovativa do sujeito, mas 

que permeia uma formação 

das suas capacidades tão 

importantes quanto qualquer 

outra matéria escolarizada. A 

atuação do professor desde o seu 

planejamento deve ser condizente 

a um resgate de identidade 

no qual consequentemente 

visara à expansão deste sujeito 

ao olhar de maneira critica a 

sociedade, as politicas publicas, 

a expressão que advém das 

diversas manifestações de 

preconceituosas e ideologias 

estagnadas a padrões sociais. 

Compreendendo a 
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transição e a efetiva ligação 

que o homem tem com os 

aspectos da natureza desde 

sua observação do mundo e 

suas manifestações dialogadas 

dentro de uma estrutura 

de linguagem, é possível 

perceber o condicionamento 

sensorial do ser como agente 

de transformação natural da 

paisagem e por ela meio de 

reflexão do próprio ser. Para 

exprimir de modo a denotar 

o espaço, o tempo e o modo 

de vida de um grupo ou de 

uma projeção articulada de 

elementos condizentes ao seu 

redor. O conceito ou a forma 

como se conceitua um adjetivo 

qualitativo do que seria boa ou 

ruim esta intimamente ligada 

ao olhar do observador e por 

tanto denota a perspectiva de 

analise. 

Ao manifestar as emoções 

ou critérios de constituição dos 

traços a serem desenvolvidos 

dentro da projeção de um ato 

artístico seja ele, condizente 

a uma situação técnica de 

um profissional graduado 

ou conhecedor dos vários 

estilos artísticos ou simplórios 

dentro da preparação de um 

desenho de criança, ela é 

por si uma manifestação não 

verbalizada, mas que denota 

uma transmissão de ideia.  

Segundo D’Aquino (1980, p. 

3): Artes Plásticas antes de 

tudo é criação ou recriação 

de sentimentos expressos na 

natureza, condizente a formação 

de imagens (linhas, formas, 

cores, etc.) bem compostas.

Segundo as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 

- LEI 9394-96 LEI Nº 9.394, DE 

20 DE DEZEMBRO DE 1996 

(DOU 23.12.96).

 “Art. 1º. A educação abrange 

os processos formativos que se                                      

desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações 

culturais.”

Mais do que o ato de 

deslizar sobre o papel ou a tela, 

o pincel ou lápis, a condição 

humana nos impulsiona a 

transmitir dentro de uma 

possibilidade argumentativa 

expressar o pensamento que 

sobrepõe o sentido estético 

dentro de uma delimitação. Das 

diferentes e complementares 

manifestações das linguagens 

artísticas, podemos falar das 

danças, Artes-visuais, teatro, 

música, como mecanismos de 

expressão da realidade. Em 

um panorama muito maior do 

que o que originalmente nos 

é apresentado dentro de um 

circulo de fundamentação arcaica 

das instituições escolares, mas 

que provenientes de atuações 

de educadores e pesquisadores 

comprometidos com a evolução 

social, nos permitem em dias 

atuais expandir com uma 

dialética multissensorial. 

Os conteúdos 

programáticos que direcionam 

o desenvolvimento da arte 

possuem critérios que tendem 

a ser seletivos dentro de um 

determinado campo de atuação, 

sendo ferramenta de organização 

para o planejamento docente 

como, por exemplo, os de:

 a) Conteúdos compatíveis 

com as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos. 

b) Valorização dos 
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conteúdos (culturas dos povos).

 c) Especificidades 

de conhecimentos e da ação 

artística.

Assim como os materiais 

que remetem a produção 

do fazer artístico dentro de 

um conjunto metodológico 

que pode vir a se utilizar de 

metodologias com expressão 

e comunicação e técnica na 

reprodução de materiais como 

elementos básicos.

O que se observa 

constantemente dentro de um 

processo escolar a utilização 

de imagens que por vezes são 

impressas de diferentes formas: 

Linoleogravuras, xilogravuras, 

carimbos de batata, águas 

fortes e outros tipos de gravura 

em metal. 

O que não se trata, 

dentro dessa abordagem, 

constatar o que se pensa 

sobre a utilização de materiais 

que descaracterizam ou são 

provenientes de uma figura 

estilística, estigmatizada por um 

fator ou uma “acomodação” de 

imagem previamente proposta. 

O que remete o uso 

de tais ferramentas vai além 

de uma metodologia que cai 

por desuso, mas que deve 

ser fonte de investigação, 

reflexão e percepção do que se 

“pretende” com tal material.  É 

Importante ter a observação do 

alunado referente às diversas 

formas e materiais a serem 

explorados ao longo da sua 

formação. Isto é fato. O que 

não poderia haver é a ruptura 

de ideias ou uma proposta que 

inicialmente venha a sugerir 

um olhar individualizado, 

quando na verdade o que lhe é 

oferecido são representações 

de um determinado panorama 

estagnado pela convencional 

manifestação visual. 

Conforme Iavelberg 

(2006) cabe ao educador 

promover situações onde a 

criança estabeleça relações 

entre a sua produção e 

desenhos de crianças e artistas. 

Esses modelos utilizados para 

apreciação devem possuir 

qualidade artística. 

O tratamento dialogado 

entre o planejar medidas que 

conduzam a compreensão do 

alunado, esta intrinsicamente 

relacionado à formulação das 

atividades e a perspectiva do 

educador na relação imediatista 

da aprendizagem direcionada do 

professor para fazê-lo técnico. 

Na percepção da abordagem 

diretiva, assumindo um papel 

fundamental na dinâmica 

dos fatos, observa-se que 

a transmissão de imagens 

estereotipadas dentro da 

construção do desenho, seja 

ele na elaboração infantil ou já 

na maturação de educandos 

de maior faixa etária, tanto o 

nível cognitivo quanto a relação 

sócio cultural das diferentes 

perspectivas se relacionam 

dentro da exposição de modelos 

conscientes ou não de uma 

transmissão conteúdista, 

previamente marcada ao 

longo da formação social por 

modelos. 

A prática pedagógica 

tende a ter significados que 

advenham de uma projeção que 

engloba diferentes observações 

dentro de um mesmo processo, 

para tanto, é necessário 

características que estejam 

facilmente compreendidas 

tanto na formulação do “pensar 

sobre” quanto na condução do 
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“para quê”. Quando observamos 

dentro da abordagem docente 

uma determinada formulação 

“pronta” seja de uma obra de 

arte conhecida, ou seja, ela um 

esquema social representativo de 

um objeto inanimado como, por 

exemplo: casa, árvore, sol, etc. 

Observamos que a animação, a 

existencialidade de um objetivo 

em recriar vida, personagem 

ou sentido de estereótipo, 

conduz uma simbologia 

imagética que determina por 

vários anos um pensamento 

estático, que nada se associa a 

realidade, e que introduz uma 

mensagem subliminar dentro 

da formação do sujeito. Desta 

forma, o condicionamento a 

padrões esta associado desde 

a infância , quando o docente 

que deveria numa relação 

dialética, formar, conduzir ao 

pensamento livre, estimulando 

a reflexão e questionando o 

sujeito para que seu processo 

educacional tenha significado e 

relevância, torna-se agente de 

um mecanismo que bloqueia a 

liberdade e o condicionamento 

do fazer livre e espontâneo. 

Questionamentos 

ou observações como essas, 

são facilmente temáticas 

relevantes em todos os setores 

educacionais. O que ocorre é 

que quando falamos do ensino 

da “arte”, essa provocativa 

torna-se evidentemente a mais 

escancarada, principalmente 

quando o acesso à cultura e as 

diversas manifestações sociais 

são recorrentes a estereótipos 

que muitas vezes associam 

personagens ou ideologias 

afixonadas. Um exemplo forte 

de tal pensamento, é o “matuto” 

ou o personagem “caipira”. 

Dentro da perspectiva de se 

ensinar a cultura folclórica de 

uma sociedade, antes humilde 

ou ainda com alguma reverencia 

ao trabalhador do campo 

nas manifestações de festas 

juninas no Brasil, acabamos por 

vezes associando o “caipira”, 

ao sujeito de vestes rasgadas 

e remendadas, de aparência 

suja, que fala um português 

mais arrastado e com “erros 

linguísticos” convencionais aos 

padrões sociais “adequados”, 

além de colocá-lo como figura 

engraçada, quase como um 

palhaço. Será mesmo que o 

“caipira” ou o homem do campo 

tem tais características que 

denotem exacerbado contexto 

de “palhaçada”? . Esta é uma 

das diversas imposições que 

ainda em dias atuais (SEC.

XXI), insistimos em preservar 

o personagem característico 

de uma cultura. O que não 

provoca infelizmente dentro 

de um contexto educacional 

é o questionamento se de 

fato esse personagem é uma 

identidade popular ou uma 

caricatura estereotipada 

de um momento histórico. 

Esse deveria ser o processo 

de reflexão dentro de uma 

abordagem que é pertinente 

a formação do educando que 

não deve ser alienada somente 

ao condicionamento de uma 

manifestação social sem 

argumentação. Ainda dentro 

desse panorama, é de relevância 

histórica conduzir o alunado a 

pensar, por exemplo, se tal festa 

popularmente brasileira de fato 

teve origem no Brasil e porque 

se associa a tantos elementos 

culinários. Obviamente que 

neste trabalho, a projeção do 

educador vai além de conduzir 
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a confecção de bandeirinhas 

ou bandeirolas no trabalho 

geralmente associado ao 

professor de Artes, mas que 

advém de uma compreensão do 

sujeito e da sociedade em que 

habita numa intencionalidade 

de debater sobre os diversos 

condicionamentos sociais e 

suas relativas associações. 

Assim como, não se 

nega a história, nem mesmo 

o homem e sua influência 

na natureza, mas é preciso 

construir um cidadão pensante 

que reconheça a sua identidade 

e sua influência no meio.    

Vianna, 2010, explica 

que conhecemos e utilizamos 

muitas “matrizes” mentais e 

manuais. As matrizes manuais 

são as reproduções que se 

utilizam de elementos dos 

mais diferentes mecanismos 

de marcações sobre papéis e 

que com o passar dos anos se 

tornam premissas de novas 

tecnologias na sua formulação.   

Em um de seus estudos, a 

pesquisadora denota quão 

difícil é estarmos ao longo de 

uma formação acadêmica, 

desestruturando padrões e 

estímulos que muitas vezes são 

intimamente lacunados dentro 

de uma projeção estática de 

beleza ou perfeição. Com isso a 

observação que se faz é sobre 

o papel do educador dentro da 

atuação escolarizada que se 

torna repetitivo e desestimula 

questionamentos em relação 

apo processo, mas que, conduz 

uma aprendizagem metódica 

dentro de uma objetividade 

pré-estabelecida de “certo 

ou errado”. ” Sabemos que, o 

desenho, em geral, representa 

uma grande dificuldade, 

especialmente, entre os adultos 

(Vianna, 2010) e, que a leitura 

de obras de arte é um desafio 

constante para os professores 

de arte (Barbosa, 1991; PCNs-

Arte, 1997).” 

A apreciação da arte , 

assim como sua compreensão 

, só pode ser denotativa de 

aprendizagem quando estes 

dois eixos se unificam, em uma 

pressuposta compreensão 

do fazer dentro da relativa 

observação do momento 

histórico e o contexto em que 

se relacionam.  

      Processo pronto, 

produto delivery, assim é 

que muitas vezes a ideia de 

consumo rápido, pensamento 

instantâneo, permeia o 

imaginário daquele á quem 

lhe é proposto à articulação 

tecnológica com abordagens 

especificas de entretenimento, 

muitas vezes utilizada de 

maneira equivocada.

Em Pensamento e 

linguagem, Vygotsky (1979) 

afirma que os nossos signos são 

construídos culturalmente e que 

é através da interação social que 

a criança passa da inteligência 

prática à simbólica. A função 

do professor seria estimular o 

aluno em sua potencialidade, 

não lançando a ele propostas 

inalcançáveis e nem tampouco 

outras que apenas reforcem 

um conhecimento que lhe seja 

redundante. (IAVELBERG,p.661 

apud VYGOTSKY, Lev. Pensamento 

e linguagem. Lisboa: Antídoto, 

1979.).

Conceitos e medidas são 

dialéticos que se reformulam 

dentro de uma conjuntura de 

tempo e espaço. Na criação 

filosófica de construir e 

desconstrução a fim de se 
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organizar um objetivo a ser 

alcançado. A projeção de 

se estudar artes, pensando 

sempre em uma atuação 

filosófica e existencialista do 

homem dentro do seu papel 

social, permite desvencilhar o 

primeiro pensamento , quando 

nos referimos à temática “artes”, 

num panorama estático de 

visualidade. O que permeia este 

trabalho em desenvolvimento 

é a analogia em constituir 

significados aos padrões pré-

estabelecidos do professor e 

sua metodologia ao planejar 

e desenvolver atividades que 

em contraproposta advém de 

uma cultura a ser explorada, 

porém que muitas vezes esta 

estagnada dentro de um processo 

pessoal de conhecimento ou 

ainda de acomodação com a 

prática.

O fazer ou ainda a 

compreensão de arte, nesta 

conjuntura de valores e sentidos 

vai além das artes plásticas, 

queremos abranger uma busca 

maior de expor, influenciar, 

estimular e questionar o 

processo educacional numa 

perspectiva maior do que a 

apresentada em dias atuais 

principalmente em instituições 

educacionais publica. Não que 

tais formulações não estejam 

amparadas por documentos 

oficiais como no caso os PCN´s 

de Arte (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), que são claros ao 

expor conceitos metodológicos 

do desenvolvimento, como o 

cita:

(...) explicitando conteúdos, 

objetivos e especificidades, 

tanto no que se refere ao 

ensino e à aprendizagem, 

quanto no que se refere à arte 

como manifestação humana. A 

primeira parte do documento 

contém o histórico da área no 

ensino fundamental e suas 

correlações com a produção 

em arte no campo educacional; 

foi elaborada para que o 

professor possa conhecer a 

área na sua contextualização 

histórica e ter contato com os 

conceitos relativos à natureza 

do conhecimento artístico. A 

segunda parte busca circunscrever 

as artes no ensino fundamental, 

destacando quatro linguagens: 

Artes Visuais, Dança, Música e 

Teatro (...)(PCN de arte,p.15).

 Uma tática diferenciada 

de abordagens reflexivas dentro 

de uma projeção artística 

conhecida por diferentes níveis 

de faixas etárias é o áudio visual. 

Com ele a representação de 

mundo e questionamentos 

sobre a natureza humana, 

suas contradições e seu 

aspecto provocativo dentro de 

uma realidade que advenha 

de diferentes influências , 

são oportunas a ampliação 

de vocábulo dentro de uma 

intencionalidade multidisciplinar 

. Assim como esta obra que 

demonstra intencionalidade 

de discutir sobre a sociedade 

em que vivemos e os diversos 

modos e questionamentos 

sociais que devemos fazer 

em relação a  si próprio e ao 

outro , o professor possui 

infinitas  fontes de viabilizar um 

conceito artístico dentro de uma 

abordagem que transcreve ao 

papel ou ainda amplia um novo 

olhar que conceitua de maneira 

mais significativa uma ideia ou 

proposta .Obviamente que    o 

planejamento é fundamental 

para que não haja encargo ou 

reconfiguração temática de uma 
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dialética que não seja ou não 

esteja de acordo com o nível 

de maturação do sujeito no 

qual se deseja atingir . 

Por meio da diversidade 

metodológica e da parceria 

entre os docentes em expandir 

o olhar dos jovens na relação 

do seu tempo e espaço com a 

introdução da observação de 

um conceito de questionamento 

social .Pode se observar a 

relevância em tratar a arte 

não somente na concepção 

estagnada das gravuras em 

materiais concretos, mas que 

estão inter-relacionadas a uma 

vivencia de mundo, a fontes 

inesgotáveis.

O que se percebe é que 

para os  anos iniciais , são os 

desenhos ,exemplo de uma 

metáfora poética ou ainda 

estigma de investigação . Um  

dos temas que são relevantes 

e devem ser abordados dentro 

da sala de aula é o preconceito 

racial .Nesta projeção o filme 

“A Princesa e o Sapo”   baseado 

no conto do Príncipe Sapo. O 

enredo conta com a história 

de uma princesa negra. Fonte 

de reflexão , questionamentos 

sobre principio racial ou de 

beleza são oportunos , já que 

até então temos habitualmente 

estímulos de caracterizar as 

moças mais bonitas como 

“princesas” , dentro de uma 

características físicas como a 

cor dos olhos, do cabelo, a cor 

da pele, o grau de magreza 

,enfim , padrões que advém 

de uma estética programada 

e afixadas por um sentido 

de beleza que não retrata a 

realidade. 

          Apresentar um 

novo olhar, que resgate a 

autoestima dentro da formação 

educacional que esta cada 

vez mais sendo dirigida a 

identidade do educador, 

como  valores de resgate  e 

constituição educacional que 

antes eram dirigidos a família 

, torna o educador mutável  

a uma dinâmica cada vez 

mais  próxima nas relações 

interpessoais. 

Os elementos audiovisuais 

são importantes ferramentas 

de estímulos e concepções 

significativas de didáticas que 

tendem a subsidiar elementos 

importantes no discurso 

imagético inserido dentro de 

um contexto tecnológico que 

não pode ser ignorado pelo 

educador. Pires, estabelece 

um dialogo entre autores 

que considera bakhtiniano , 

conceito este que relaciona 

a educação e comunicação 

na dialética instrumental 

para reduzir ou ampliar a 

percepção de estratégia no 

desenvolvimento educacional. A 

escola que conhecemos afixada 

aos padrões centralizados do 

professor esta se modificando, 

e seria inoportuno a um 

momento de transição como 

o que vivenciamos tentar 

ignorar a importância das novas 

tecnologias. O discente que hoje 

conhecemos, não esta preso a 

um processo de aprendizagem 

estagnado pelas instituições 

escolares, pelo contrario, 

muitas vezes, observa-se que 

esse processo se constitui  das 

varias oportunidades vivenciadas 

dentro do contexto da família. 

O sujeito aprende em casa a 

manipular o celular, o tablete, 

o computador, o vídeo game 

de ultima geração, enfim, são 

muitos os recursos que são 
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facilmente manuseados pelo 

educando e que ao frequentar a 

escola se depara com métodos e 

fontes estáticas, representativas 

a lápis e papel. Esta visão de 

mundo deve ser amparada, 

acumulativa e condizente a 

um padrão já ultrapassado 

de aprendizagem.  

O surgimento do vídeo 

nos anos 1960 provocou uma 

ruptura sem precedentes no 

universo das imagens técnicas 

pelas experimentações e 

formas de apropriação que 

esse meio possibilitou. A escrita 

eletrônica do vídeo instaurou 

novas formas de linguagens, 

estéticas próprias das imagens 

híbridas, pós-cinematográficas 

(eletrônicas e digitais). Trata-se 

de uma imagem tecnológica 

que sempre teve problemas 

de identidade, pois surge 

entre o cinema e a imagem 

infográfica, transitória e marginal 

entre universos de imagens 

fortes e bem definidas.( Eloiza 

PIRES,p.284)

Enfoque global. Esta é 

a mensagem que o professor 

deve ter clara dentro da sua 

projeção educativa de ensinar 

e aprender na conjuntura de 

valores a serem transpostos 

e que se relacionam entre si. 

O conhecimento formal e o 

não formal se correlacionam 

no processo de ensino x 

aprendizagem, e a escola de 

uma sociedade contemporânea 

não podem ser independentes 

desta relação.

É fato que essa inter-

relação já existe dentro do 

panorama educacional, basta 

nos atentar as representações 

de EAD (Ensino a Distância), 

ou outras intervenções que 

casualmente o educador 

pode se apropriar dentro das 

instituições escolares como os 

laboratórios de informática, 

ou do acesso a sala de vídeo. 

No entanto, o que se propõe 

discutir nesse trabalho é a 

prática docente. As relações 

que se atribuem ao papel do 

professor como mediador, 

seja no ato de planejar ou no 

desenvolvimento a ser conduzido 

da proposta por ele, devem 

estar atrelados a significados 

que sejam capazes de fazer 

que seu alunado seja envolvido 

na dinâmica de aprendizagem 

com significância. Infelizmente 

o que pode ser observado 

dentro de uma proposta de 

ensino de arte nas instituições 

é um professor estereotipado 

por métodos que se traduzem 

ao lápis e ao caderno de artes. 

Sem questionamentos, sem 

discussão, apenas um discurso 

pautado no livro didático de 

que o aluno precisa fazer ou ter 

no seu componente curricular 

esta ou aquela atividade. 

Saber que ensinar não 

é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua 

construção. Quando entro em 

sala da aula, devo estar sendo 

um ser aberto a indagações, à 

curiosidade, às perguntas dos 

alunos, às suas inibições; um 

ser crítico e inquiridor, inquieto 

em face da tarefa que tenho a 

de ensinar, e não a de transferir 

conhecimento. (FREIRE, 1996 

apud FELDEN, CUNHA, 2001, 

p. 226.).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Questionamentos 

sempre serão receios de uma 

ideia inacabada, por tanto, o 

objetivo do trabalho se traduz 

em uma linguagem que visa 

interagir com tais apontamentos 

que articulam com o tempo e 

espaço dentro de observações 

sobre o processo de criação, 

principalmente dentro das 

salas de aula REGULAR do 

ensino  fundamental  II (  6º ao 

9º anos), por meio de exposição 

áudio visual, apresentação e 

releituras de imagens e rodas de 

conversas informais , mas que 

permitam o diálogo verdadeiro 

sem compromisso com qualquer 

tipo de julgamento técnico.

A arte contemporânea, 

muitas vezes não é explicitada 

ou consciente no fazer do 

educador , que ao trazer para 

a sala de aula recursos ou 

ferramentas que venham a 

propor a interação com uma 

ideologia modernista ou pós-

modernista,  não compreende 

a sua própria prática. Em 

pesquisas  que relacionam 

ou que tentam apresentar o 

conceito de Contemporaneidade 

aos educadores , fica visível 

tal resistência em se permitir 

muitas vezes olhar para a  

sua  própria prática a fim de 

se perceber inserido dentro 

de um contexto atual , que 

indiferente da nomenclatura 

que ele aceite , a prática e a 

instrumentalização são eixo 

e não pontos estáticos pelo 

rótulo.   

Tal visão é abordada no 

trabalho de  Josiane Cardoso 

Tesch  e Clóvis Vergara (2012), 

quando por diferentes estratégias 

são feitos questionamentos 

aos educadores e diferentes 

formações em relação a 

se apropriar do concito de 

“contemporâneo” e sua 

discriminação no envolvimento 

introduzido ao conceito de 

formação do sujeito. Espantoso 

o desenvolvimento do trabalho 

á percepção que embora a 

sociedade viva em determinado 

tempo cronológico, o que se 

pode observar era a resistência 

em trabalhar a realidade e 

os paradigmas que com ela 

permeiam questionamentos 

atuais,  em  contrapartida 

, a insistência em trazer a 

ideia de “arte”, atrelada ao 

diferente, inusitado, confuso 

ao primeiro aspecto em que 

não deveria ser compreendido 

, mas deslumbrado. 

Conforme este  trabalho  

, a arte contemporânea dentro 

das instituições escolares 

esta mais presente do que se 

supunha. No entanto, o que 

sutilmente é trabalhado, são 

questionamentos sociais , 

muitas vezes como mecanismo 

atemporais como é o caso das 

ilustrações por desenhos e 

audiovisuais. O que torna quase 

que inconsciente a proposta 

de veicular a nomenclatura 

“contemporânea”, a um estilo 

ou uma vivência de atualidade 

, quando estigmatizada a arte 

é vista como algo inacessível 

ou de difícil compreensão, 

tornando se quase que um 

mito nos trabalhos que muitas 

vezes sugere que, pra ter valor 

e ser valorizado, deve estar em 

busca constante e intrinca no 
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passado.

O que se compreende 

por contemporaneidade, é a 

forte tendência tecnológica 

quando saindo do conceito 

“modernista”, nosso anseio 

social vislumbra a informação 

rápida, instantânea, dentro 

de um inicio de globalização 

imediatista. Valores  em que 

se voltava à informação, de 

modo  como a comunicação 

entre o ser estava caracterizado 

no rompimento de fronteiras. 

Em uma identidade multimídia, 

que não se submete a politicas 

de resguarda ou de tradições 

marcadas por um único estilo, 

mas que inova pela inovação 

de aproximar o observador em 

um novo conceito de interação 

entre a obra, o criador e seu 

espectador.
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Este artigo trata das 

concepções e conceitos que 

envolvem o tema Educação 

Ambiental. Dentro desse tema, o 

objetivo deste trabalho é apresentar 

os aspectos fundamentais do 

trabalho com este tema na 

Educação Infantil, abordando 

as questões fundamentais e a 

sua abordagem no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Torna-se necessário encontrar 

meios para o trabalho com a 

Educação Ambiental na Escola na 

perspectiva da ludicidade e com 

o objetivo de conscientização 

e melhoria nas práticas que 

permeiam a nosso convívio em 

sociedade. A criança pequena 

é capaz de compreender tais 

conceitos e ampliar tais práticas 

por meio das experiências 

que vivenciam na educação 

infantil, contribuindo desta 

maneira para a formação de 

um aluno crítico e participativo 

nas questões relacionadas ao 

meio ambiente e a educação 

ambiental.
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INTRODUÇÃO
O tema central deste 

trabalho versará sobre o trabalho 

com Educação Ambiental na 

Educação Infantil. Esta pesquisa 

justifica-se a medida que, com 

os problemas ambientais 

enfrentados hoje em nossa 

sociedade, o estudo deste 

tema torna-se extremamente 

relevante e a sua relação com 

a Educação Infantil, primeira 

etapa da Educação Básica, é 

de fundamental importância 

para a Educação.

 Diante do exposto 

pode-se traçar os seguintes 

questionamentos: Quais são 

os conceitos que envolvem a 

Educação Ambiental na escola? 

Como o tema pode ser abordado 

na Educação Infantil?

Na educação infantil, o 

trabalho no sentido de propiciar 

a criança o contato com o mundo 

letrado e a oportunidade de 

participar de situações que 

sejam mediadas pela escrita 

e leitura, é fundamental, 

especialmente para aquelas 

crianças que demonstram ter 

menos oportunidade de acesso 

à estes materiais e situações.

A educação voltada a 

primeira infância surge com 

Froebel na Alemanha, onde 

foram fundados os jardins de 

infância, que privilegiava as 

atividades lúdicas e o jogo como 

elemento de aprendizagem 

e desenvolvimento. Segundo 

CONRAD (2000) o jardim de 

infância de Froebel enfatizava 

que as relações entre as crianças 

auxiliaria no desenvolvimento 

educacional e que a educação 

deveria preocupar-se com as 

forças mentais da criança.

Segundo Carvalho (2001) 

é preciso incentivar, na escola, o 

discussões que possam ampliar 

o debate sobre as questões 

ambientais, para um contexto 

além daqueles relacionados 

a biologia, química e física, 

abarcando questionamentos 

de natureza política e social.  

A Educação Ambiental 

pode ser entendida como um 

processo de reconhecimento 

de valores e conceitos, cujo 

objetivo principal é desenvolver 

habilidades e conhecimentos 

e novas atitudes ao relacionar-

se com o ambiente. O papel 

da escola é contribuir para 

o entendimento sobre a 

temática ambiental e promover 

aprendizagens significativas 

neste sentido, estimulando o 

envolvimento de todos. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Segundo Dias (2003) 

o Brasil é o único país da 

América Latina que possui 

uma lei nacional voltada para 

Educação Ambiental, esta lei 

teve fundamento por meio 

das ações de ambientalistas 

e de outros representantes 

de organizações voltadas as 

questões ambientais. 

Embora recomendada 

por todas as conferências 

internacionais e exigida pela 

Constituição a Educação 

Ambiental está longe de ser 

uma atividade tranquilamente 

aceita e desenvolvida, porque 

ela implica em mudanças 

profundas e nada inócuas. Ao 

contrário, quando bem realizada, 

a Educação Ambiental leva a 

mudanças de comportamento 

pessoal e a atitudes e valores 

de cidadania que podem ter 

fortes consequências sociais.

Conceituar meio ambiente 

é tarefa árdua, uma vez que 

existe diversidade de conceitos, 

iniciando com o entendimento 

da própria morada do homem, 

o que inevitavelmente contribui 

com a Educação Ambiental. As 

concepções de meio ambiente 

já percorreram vários caminhos, 

passando desde a noção 

simplista baseada apenas em 

aspectos biológicos e físicos, 

até chegar a um entendimento 

mais complexo considerando 

também os aspectos sociais, 

culturais, econômicos e éticos. 

É preciso contextualizá-lo no 

tempo e no espaço, juntamente 

com a história do homem e 

da natureza, e não somente 

o meio físico; porque o 

homem é natureza e agente 

transformador da mesma e, 

consequentemente, intervém 

de forma decisiva no meio 

ambiente, em especial, no qual 

ele está diretamente inserido. 

(PRUDENTE, 2013, p.27).

A construção do 

pensamento se desenvolve 

desde os primeiros anos de 

existência do ser humano, 

desta maneira, a Educação 

Infantil tem uma fundamental 

importância no sentido de 

propiciar aprendizagens 

significativas. Quanto mais a 

criança tem a oportunidade de 

interagir com os seus pares e 

com o meio que a cerca, melhor 

será a sua compreensão de 

todo o processo que envolve 

as questões ambientais, que 

interferem diretamente na 

qualidade de vida das pessoas 

em determinado contexto 

ou sociedade. A realização 

de projetos que abarquem 

tal temática contribui para a 

problematização do assunto 

e para o processo de ensino 

e aprendizagem. 

As crianças geralmente 

estão mais abertas para 

mudanças de atitudes, e acredito 

que podem ser porta-voz de 

bons exemplos para oferecer 

ferramentas para outras pessoas 

se conscientizarem. Relacionar 

a Educação Ambiental com a 

Educação Infantil se justifica por 

acreditar ser o caminho mais fácil 
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e rápido de transformação social 

relacionada ao meio ambiente. 

Os adultos, normalmente já 

estão cheios de vícios, penso 

ser mais difícil sensibilizá-los. 

Vejo no meu filho de seis anos 

um desejo inerente de cuidar 

das plantas, dos bichos e dos 

seus pares, me inspirei nele 

para fazer essa pesquisa. 

(PRUDENTE, 2013, p.13)

Toda prática pedagógica 

só terá sucesso se for bem 

planejada e com propostas 

bem definidas, englobando as 

diferentes áreas de conhecimento, 

trabalhando a interdisciplinaridade 

e multidisciplinaridade, e 

desenvolvendo ações em 

que as crianças possam ser 

protagonistas, envolvendo 

todas as pessoas presentes no 

contexto escolar, funcionários, 

pais e comunidade. 

A Educação Ambiental 

pode ser entendida como um 

processo de reconhecimento 

de valores e conceitos, cujo 

objetivo principal é desenvolver 

habilidades e conhecimentos 

e novas atitudes ao relacionar-

se com o ambiente. O papel 

da escola é contribuir para 

o entendimento sobre a 

temática ambiental e promover 

aprendizagens significativas 

neste sentido, estimulando o 

envolvimento de todos. 

Propostas e práticas 

escolares diversas que partem 

fundamentalmente da ideia 

de que falar da diversidade 

cultural, social, geográfica e 

histórica significa ir além da 

capacidade de compreensão 

das crianças têm predominado 

na educação infantil. São 

negadas informações valiosas 

para que as crianças reflitam 

sobre paisagens variadas, 

modos distintos de ser, viver e 

trabalhar dos povos, histórias 

de outros tempos que fazem 

parte do seu cotidiano (BRASIL, 

1998, p. 165). 

O papel da Educação 

Ambiental é importante para 

o trabalho com valores e 

atitudes, desenvolvendo na 

criança a criticidade, em um 

contexto no qual a criança 

sinta-se pertencente ao meio 

e perceba que as suas atitudes 

tem influência direta para a 

construção de um mundo 

melhor. 

Torna-se necessário 

encontrar meios para o trabalho 

com a Educação Ambiental 

na Escola na perspectiva da 

ludicidade e com o objetivo 

de conscientização e melhoria 

nas práticas que permeiam a 

nosso convívio em sociedade. 

A criança pequena é capaz de 

compreender tais conceitos 

e ampliar tais práticas por 

meio das experiências que 

vivenciam na educação 

infantil, contribuindo desta 

maneira para a formação de 

um aluno crítico e participativo 

nas questões relacionadas ao 

meio ambiente e a educação 

ambiental.

A Educação Infantil 

promove o desenvolvimento da 

criança de uma maneira global 

e nesta fase da escolaridade a 

criança está sempre disposta 

a novas aprendizagens, neste 

sentido o trabalho com a 

conscientização ambiental, 

trazendo temas que abordem 

a formação de valores e o 

respeito é fundamental para 
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uma aprendizagem significativa, 

desenvolvendo práticas de 

preservação e cuidado com 

o meio ambiente. 

No trabalho com 

os conteúdos referentes às 

Ciências Naturais, por sua 

vez, algumas instituições 

limitam-se à transmissão de 

certas noções relacionadas 

aos seres vivos e ao corpo 

humano. Desconsiderando o 

conhecimento e as ideias que as 

crianças já possuem, valorizam 

a utilização de terminologia 

técnica, o que pode constituir 

uma formalização de conteúdos 

não significativa para as 

crianças. Um exemplo disso 

são as definições ensinadas 

de forma descontextualizadas 

sobre os diversos animais: 

“são mamíferos” ou “são 

anfíbios” etc., e as atividades 

de classificar animais e plantas 

segundo categorias definidas 

pela Zoologia e pela Biologia. 

Desconsidera-se assim a 

possibilidade de as crianças 

exporem suas formulações 

para posteriormente compará-

las com aquelas que a ciência 

propõe. (BRASIL, 1998, p.166)

A escola é um dos 

primeiros espaços de socialização 

do conhecimento e de interação 

outras crianças e adultos, no 

qual a criança se depara quando 

está longe do ambiente familiar, 

nestas relações a criança é 

capaz de dividir experiências 

e aprendizagens com seus 

pares, ampliando os seus 

conhecimentos e realizando 

novas descobertas. 

De acordo com Rodrigues 

(2007) o trabalho da educação 

ambiental na educação infantil 

é importante, sendo a escola 

responsável em formar alunos 

críticos e atuantes e neste 

período escolar, os valores estão 

sendo formados na criança 

e ela é capaz de estabelecer 

relações significativas com 

o conhecimento que lhe é 

proporcionado e que tenha uma 

ligação com a realidade a sua 

volta. As atividades trabalhadas 

para este fim, necessitam de 

planejamento e ter os objetivos 

bem definidos. 

Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI, 1998) 

o trabalho a ser desenvolvido 

com crianças de zero a 

três anos, inicia-se com a 

observação e a exploração do 

meio, neste contexto a criança 

passa a adquirir os primeiros 

conhecimentos sobre respeito 

as pessoas e ao grupo social 

no qual está inserida. 

Outra situação didática 

proposta no Referencial, 

aborda a valorização da vida 

e o contato com pequenos 

animais e plantas, segundo 

o documento, essas práticas 

podem ser organizadas pelo 

professor de forma a contribuir 

para que a criança construa as 

principais noções sobre esse 

assunto. 

Para a faixa etária de 

quatro a cinco anos, o documento 

estabelece a organização de 

blocos de conteúdos para o 

trabalho com a Natureza e 

Sociedade, estes conteúdos 

devem ser trabalhados de 

forma ordenada e em conjunto, 

sem fragmentações, evitando a 

descontextualização, de modo 

a aprofundar os conhecimentos 

dos quais a criança já teve 



921OUTUBRO | 2017

contato e ampliando a 

aprendizagem com a inserção 

de novos conhecimentos. Ainda 

com base no Referencial, as 

práticas pedagógicas devem 

estar centradas, em buscar 

aprendizagens significativas 

e relevantes para os alunos, 

o professor deve prever tais 

práticas a fim de propiciar 

ao aluno atividades que 

contribuam para a sua formação 

e conscientização neste sentido. 

Nesse contexto, nada 

mais importante que iniciar um 

trabalho de conscientização 

ambiental na Educação Infantil, 

por meio de práticas diferenciadas 

previstas no currículo e no 

Projeto Político Pedagógico 

da escola. As crianças, desde 

bem pequenas, são capazes de 

construir relações de respeito 

e conscientização sobre o 

meio ambiente e propagar 

tais práticas em seu meio. Na 

infância devem ser abordados 

tais assuntos no sentido de 

propiciar novos conhecimentos 

e garantira a formação de 

futuros cidadãos conscientes 

de seu papel diante dos novos 

desafios da sociedade atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término 

desta pesquisa e análise dos 

elementos apresentados foi 

possível constatar que o mais 

importante na questão da 

Educação Ambiental na escola é 

perceber que esse processo de 

sensibilização da comunidade 

escolar é um fator de extrema 

importância, pois atinge grande 

parte da comunidade, além 

dos profissionais envolvidos 

nesta ação, neste sentido é 

fundamental que os conteúdos 

ambientais devem estar presente 

em todas as disciplinas do 

currículo. 

Dessa forma, a escola 

contribuirá para que a criança 

possa estabelecer relações com 

os fatos cotidianos e o meio no 

qual está inserida, neste sentido 

a Educação Ambiental deve ser 

abordada em todos os níveis 

de ensino, permeando todas as 

áreas do currículo de maneira 

a assegurar os conhecimentos 

necessários para a construção 

de conhecimentos significativos.

A presença da Educação 

Ambiental na Educação Infantil, 

atua no sentido de que os 

conceitos ligados a esta temática 

precisam ser apresentados nos 

primeiros níveis da educação, 

permitindo que tais conceitos 

sejam divulgados, transmitindo 

valores que serão aprendidos e 

resultarão em futuras práticas 

de conscientização sobre o 

meio ambiente. 

As práticas pedagógicas 

relacionadas ao tema, assim 

como a atuação do professor 

precisam ser revistas, cabendo ao 

professor, a realização de práticas 

pedagógicas fundamentadas em 

bibliografias e documentos que 

contribuam para o planejamento, 

organização e desenvolvimento 

das aulas vinculadas ao conceito 

de Educação Ambiental, na 

perspectiva de contribuir na 

formação de indivíduos com 

habilidades e atitudes voltadas 

para a preservação do meio 

ambiente e valores sociais.
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Quanto mais cedo o tema 

for abordado com as crianças, 

maiores serão as chances 

para uma mudança de atitude 

em relação à preservação do 

meio ambiente e a educação 

ambiental, as crianças precisam 

ter contato com experiências 

enriquecedoras e a escola 

deve contar com o apoio 

da família e da comunidade 

para a ampliação de ações 

e a construção de um meio 

ambiente mais agradável para 

a vida.
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O autismo ultimamente 

vem sendo foco de pesquisa 

central, principalmente quando 

inserido em um ambiente 

escolar. O presente trabalho 

apresenta o tema Autismo na 

Educação Infantil, mostrando 

a importância da inclusão de 

crianças autistas no ambiente 

escolar e a capacitação do 

professor para lidar com essa 

síndrome. A partir da diferenciação 

entre integração e inclusão, 

estudou-se como incluir a 

criança autista na escola. Os 

fatores pesquisados vêm com o 

objetivo de verificar e contribuir 

nas pratica pedagógicas para 

o trabalho especificamente 

com a criança com autismo, 

que mesmo havendo maior 

dificuldade de diagnostico nessa 

faixa etária, é onde a criança 

apresenta maiores sinais da 

presença do transtorno devido 

à ausência de afetividade e do 

demonstrar interesses pelas 

brincadeiras e o faz-de-conta, 

assim como a baixa socialização, 

sendo os pontos mais comuns 

encontrados nesse publico. 

No embasamento teórico, 

destacam-se autores como 

Peeters, Prieto, Glat e Nogueira. 

Neste estudo percebesse a 

necessidade de a escola, os 

pais e os professores estarem 

preparados para receber essas 

crianças em um ambiente 

acolhedor, de aprendizagem 

e sociabilidade.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, nosso 

país vive um período de 

reestruturação nos métodos 

de ensino para as crianças e 

abre portas para a inclusão 

daquelas com necessidades 

educacionais especiais. Escolas 

particulares e instituições 

públicas vêm desenvolvendo 

possibilidades para que essas 

crianças possam fazer uso de 

seus direitos.

 O autista, foco desta 

pesquisa, possui um “mundo 

diferente” e precisa estar envolvido 

com profissionais habilitados 

para que possa ocorrer um 

trabalho pedagógico eficiente, 

pois se o mesmo estiver em 

contato com pessoas que não 

entendem a realidade desta 

síndrome, não terá possibilidade 

de avanços em sua interação 

e aprendizagem.

O Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), uma síndrome 

comportamental que possui 

etiologias diferentes e algumas 

características como incapacidade 

de se relacionarem com outras 

pessoas, distúrbios de linguagem, 

resistência ao aprendizado e 

não aceitar mudanças de rotina. 

As crianças com TEA possuem 

dificuldades funcionais que 

comprometem sua interação 

social. A aprendizagem da 

criança com TEA requer uma 

grande responsabilidade não 

só profissional, mas também 

pessoal, assim registrando o 

desenvolvimento, e é necessário 

que o professor tenha o desejo 

de fazer diferença na vida da 

criança com TEA. 

O autismo é uma 

síndrome complexa que afeta 

três importantes áreas do 

desenvolvimento humano que 

é a comunicação, a socialização 

e o comportamento. Ainda 

não se sabe a causa ao certo, 

nem se há cura, até o presente 

momento apresenta apenas 

tratamento.

Diante desses dados, 

neste trabalho iremos mostrar 

o resultado da pesquisa, que 

tem como um dos principais 

objetivos, em compreender como 

ocorrem as relações sociais, 

didáticas e metodológicas para 

inclusão da criança autista a 

partir da educação infantil, 

analisando do ponto de vista 

do desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e histórico-cultural.

Por essas características, 

percebemos o quão são diferentes 

aos pais, à escola e a todos a 

sua volta interagir com uma 

criança autista, pois por muitas 

vezes esta se torna agressiva, 

com hábitos repetitivos e ate 

chega a não reconhecer o seu 

nome, entre outros sintomas. 

Assim é necessário que se tenha 

uma abordagem adequada e 

eficiente, para que a criança 

consiga se desenvolver durante 

sua vida escolar e social.

Assim sendo, a escolha 

deste tema se distingue pela 

necessidade de possibilitar novos 

conhecimentos e informações 

sobre o sutismo. Esse trabalho 

tem como objetivo: compreender 

a inclusão escolar de um aluno 

autista na ótica de educadores. 

Identificar os procedimentos 

pedagógicos que facilitam a 

inclusão escolar de crianças 

autistas na educação infantil 
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e averiguar se os educadores 

da educação infantil estão 

recebendo uma formação em 

área de educação inclusiva.

A inclusão em sua grande 

maioria hoje é mal posicionada 

e interpretada aos olhos de 

uma demanda significativa 

de instituições escolares, o 

que acaba prejudicando no 

desenvolvimento integrativo, 

psicológico e cognitivo da 

criança especial. O professor 

não busca recursos necessários 

e que tenham um significado 

relevante na construção de 

conhecimento dessa criança, 

a escola não se prepara, por 

parte dos gestores pedagógicos, 

a instituição como um todo, seja 

ela física ou profissionalmente 

para a recepção dessa criança.

A Inclusão é uma prática 

relativamente recente e talvez 

por isso ainda não totalmente 

difundida junto dos profissionais 

da educação. Atualmente está 

contemplada no decreto - lei 

nº 3/2008 de 7 de Janeiro. Este 

documento legislativo refere 

que a escola inclusiva deve 

ser orientada para o sucesso 

educativo de todas as crianças 

e jovens independentemente 

das suas características.

Um aspecto muito 

importante e revelador neste 

documento é que as crianças 

e jovens com necessidades 

educativas especiais de 

carácter permanente gozam de 

prioridade na matricula, tendo 

o igual direito de frequentar as 

creches, jardins-de-infância ou 

escolas nos mesmos termos 

que as restantes crianças. Neste 

sentido, as escolas, não podem 

rejeitar a matrícula ou inscrição 

de qualquer criança ou jovem 

com base na incapacidade 

ou necessidades educativas 

especiais que manifestem.

O autista, foco desta 

pesquisa, possui um “mundo 

diferente” e precisa estar envolvido 

com profissionais habilitados 

para que possa ocorrer um 

trabalho pedagógico eficiente, 

pois se o mesmo estiver em 

contato com pessoas que não 

entendem a realidade desta 

síndrome, não terá possibilidade 

de avanços em sua interação 

e aprendizagem.

 No que se refere à 

inserção do autista na educação 

infantil, deve-se considerar que 

ao criar um “mundo próprio” no 

qual se isolam completamente 

do grupo, tais crianças podem 

apresentar agressividade em 

certos momentos por não 

quererem fazer o que se 

espera delas, ou por motivos 

não facilmente identificados 

pelo professor.

Assim, este trabalho tem 

como respaldo compreender 

se as necessidades das crianças 

com tais necessidades tenham 

as mesmas respondidas 

independente das suas 

dificuldades, entendendo o 

funcionamento da socialização 

como um todo através do 

relacionamento professor-

aluno e aluno-professor.
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INCLUSÃO DO AUTISTA AGORA É LEI
Durante os séculos 

XVIII e XIX, as pessoas com 

necessidades especiais eram 

tratadas como doentes, “anormais” 

e eram então descartadas da 

sociedade. A partir do século 

XX é que se passou a aceitar 

essas pessoas na sociedade 

e as mesmas passaram a ter 

direitos, assim como qualquer 

ser humano. Com a Conferência 

Mundial sobre Educação para 

todos, realizada na Tailândia 

em 1990, onde participaram 

educadores de todo o mundo, 

foi aprovado a Declaração 

Mundial sobre Educação para 

Todos que nos mostra.

Que no início da década 

de 1990 países pobres apontavam 

que mais de 100 milhões de 

crianças e jovens não tinham 

acesso à escolarização básica; 

e que apenas 2% de uma 

população com deficiência, 

estimada em 600 milhões de 

pessoas, recebia qualquer 

modalidade de educação. 

Tais evidências estimularam o 

consenso sobre a necessidade 

de concentrar esforços para 

atender as necessidades 

educacionais de inúmeros 

alunos até então privados de 

direito de acesso, ingresso, 

permanência e sucesso na 

escola básica. (Declaração 

Mundial sobre Educação para 

Todos, 1990).

Em 1994 surge a Declaração 

de Salamanca, promovida 

pelo governo da Espanha e 

pela UNESCO, realizada na 

Conferência Mundial sobre as 

Necessidades Especiais, onde 

reconheceram a obrigação 

de o ensino chegar a todas 

as crianças, jovens e adultos 

com necessidades especiais, 

em ensino regular.

Nas últimas semanas, 

um tema não muito frequente 

tem tomado às manchetes de 

jornais e revistas: o autismo. 

As polêmicas giram em torno 

da Lei nº 12.764, que institui a 

“Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista”.

Pode parecer estranho criar 

uma lei voltada especificamente 

ao autismo, sabendo que já 

existem no Brasil diretrizes gerais 

para a inclusão. A medida, no 

entanto, faz sentido. Segundo a 

deputada Mara Gabrilli, relatora 

do substitutivo do projeto que 

foi aprovado pela Câmara, “por 

não haver um texto específico 

que dissesse que os autistas 

são deficientes, muitos deles 

não podiam usufruir dos 

benefícios que já existem na 

legislação brasileira”.

O texto estabelece que o 

autista tenha direito de estudar 

em escolas regulares, tanto na 

Educação Básica quanto no 

Ensino Profissionalizante, e, 

se preciso, pode solicitar um 

acompanhante especializado. 

Ficam definidas, também, sanções 

aos gestores que negarem a 

matrícula a estudantes com 

deficiência.

 Entre os argumentos 

de quem é contra a inclusão de 

autistas, aparecem sempre o 

receio com relação à adaptação 

deles e a preocupação em 

não forçá-los a conviver com 

outros alunos.
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O parágrafo deixado 

de lado dizia que “ficam 

ressalvados os casos em que, 

comprovadamente, o serviço 

educacional fora da rede regular 

de ensino for mais benéfico 

ao aluno com transtorno do 

espectro autista”. “A ideia dessa 

ressalva era respeitar a decisão 

da família de levar ou não a 

criança à escola”. Abria-se, no 

entanto, uma brecha para que 

as instituições recusassem a 

matrícula. “Não havia nada 

na lei que explicasse qual 

profissional iria avaliar o aluno 

e afirmar se ele estava apto ou 

não. A decisão ficaria a cargo 

do diretor, o que daria margem 

à exclusão”. Há alguns casos 

mais extremos de autismo, 

que devem ser tratados como 

exceções. A grande maioria das 

crianças, no entanto, consegue 

frequentar escolas regulares 

e precisa desse contato com 

outros alunos. “A Educação 

Especial pode até acolher melhor 

e ter métodos interessantes, 

mas o deficiente só convive 

com semelhantes”.

 O autista tem 

problemas com a socialização 

e a convivência. Ao colocá-lo 

em contato com outros alunos, 

é possível puxá-lo da zona de 

conforto e ajudá-lo a conviver 

em sociedade.

Rossana Ramos, 

professora da Universidade 

de Pernambuco (UPE) e autora 

do livro Inclusão na Prática: 

Estratégias Eficazes para a 

Educação Inclusiva, afirma 

que: “o que faz o deficiente 

se desenvolver é a interação 

com pares diferentes dele. A 

criança aprende por imitação. 

Colocá-la em um lugar em que 

só há pessoas com o mesmo 

problema não adianta”. a 

inclusão não é simples e não 

se torna realidade apenas com 

a aprovação de uma lei. 

Por trás da discussão 

sobre matricular ou não 

crianças autistas em escolas 

regulares, escondem-se a 

falta de conhecimento sobre o 

problema e as dificuldades que 

as instituições enfrentam para 

lidar com a diversidade como 

um todo. “Leis não vão resolver 

nada, a menos que existam 

ações voltadas à capacitação 

do professor e à mudança da 

escola”, defende Rossana. É 

preciso rever a formação de 

modo a ajudar os docentes 

a lidar com as limitações e as 

dificuldades de cada aluno, 

com ou sem necessidades 

especiais. “A consciência é o 

que nos ajuda a incluir, e só 

se chega a ela por meio do 

conhecimento”.

A inclusão não deve 

ser apenas um desafio do 

professor, mas sim de toda a 

escola e da rede de ensino. “Os 

autistas têm gestos e atitudes 

diferentes, e incluí-los dá 

trabalho”, comenta Andréa. “Os 

educadores têm de entender 

o autismo, compreender 

que aquele aluno processa 

as informações de maneira 

diferente, tem resistência a 

mudanças, pode ser mais 

sensível ao barulho. Cada 

uma dessas especificidades 

exige adaptações na rotina”, 

complementa. É preciso, então, 

criar uma rede de apoio em que 

o professor da turma regular, 

o profissional do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) 

e o coordenador pedagógico 

atuem em conjunto.
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 Há que se mobilizar, 

também, diretores, funcionários, 

pais e alunos, de modo a envolvê-

los em um projeto de escola 

inclusiva, na qual as diferenças 

são respeitadas e utilizadas 

em prol da aprendizagem. 

Para que a inclusão ocorra, 

portanto, é preciso mais do 

que a aprovação de uma lei.

 Devem-se rever as 

políticas públicas atuais de 

modo a garantir aos educadores 

os conhecimentos, o tempo e 

a formação necessária para 

que os alunos não só sejam 

matriculados, mas também 

tenham garantido seu direito 

de aprender.

CONCEITUANDO O AUTISMO: BREVES 
CONSIDERAÇÕ ES

O termo Autismo tem 

origem grega (autos), que 

significa: por si mesmo. Termo 

utilizado pela psiquiatria, 

para nomear comportamento 

humano que se se concentram 

em si mesmo, retornado para 

o próprio individuo.

Criada por Eugene 

Bleuler, em 1911 a palavra 

“autismo”, faz referencia a um 

sintoma da esquizofrenia, um 

dos traços da psicose. Segundo 

Rodriguez:

[...] Bleuler que 

propõe uma “ausência da 

realidade”, com o mundo 

exterior e, consequentemente, 

impedimento ou impossibilidade 

de comunicar-se com o mundo 

externo, demostrando atos de 

um proceder mais reservado. 

(2010, p. 19).

Porem os primeiros 

estudos sobre o assunto deu 

inicio em 1943, pelo psiquiatra 

americano Leo Kanner quando 

descreveu por meio de um 

artigo, um estudo baseado em 

11 crianças que apresentavam 

características individualizadas 

em relação às demais síndromes. 

Kanner nomeou inicialmente 

como “distúrbio autístico de 

contato afetivo”, analisando 

no comportamento um 

“afastamento social” desde o 

nascimento. Também observou 

alguns sintomas que surgem 

precocemente

Kanner, em 1949, 

refere-se ao quadro com o 

nome de Autismo Infantil. 

Precoce, evidenciando serias 

dificuldades de contatos com 

pessoas, ideia fixa em manter 

os objetos e as situações sem 

varia-los, fisionomia inteligente, 

alterações na linguagem do 

tipo inversão pronominal, 

neologismo e metáforas. 

(RODRIGUEZ, 2010, p. 18).

Portanto, outros 

pesquisadores desenvolveram 

estudos partindo da concepção 

de Kanner com algumas 

transformações, assim como, 

relacionando o autismo a 

um déficit cognitivo e social, 

considerando-o não uma 

psicose e sim um distúrbio do 

desenvolvimento, apresentando 

mais sintomas e não concluindo 

o conceito do autismo.

O autismo é definido pela 
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Organização de Saúde como um 

disturbo do desenvolvimento, 

sem cura e ser severamente 

incapacitante. Sua incidência é 

de cinco casos em cada 10.000 

nascimentos caso se adote 

um critério de classificação 

rigorosa, e três vezes maior se 

considerar casos correlatados, 

isto é, que necessitem do 

mesmo tipo de atendimento. 

(MANTOAN, 1997, P. 13).

O s primeiros sintomas 

do autismo aparecem em geral 

os três primeiros anos da vida, 

já que é uma síndrome que se 

caracteriza por apresentar um 

agrupamento de sintomas que 

envolvem o comprometimento 

de três aéreas básicas, o 

comportamento, a interação 

social e comunicação. Mas, por 

outro lado, podem apresentar 

incríveis habilidades motoras, 

musicais, de memoria e outras, 

que muitas vezes, não estão 

de acordo com sua idade 

cronológica, apresentando-se 

bem mais adiantada do que 

se deveriam estar.

Jean Piaget (2007) 

estudioso do desenvolvimento 

cognitivo, principalmente em 

crianças, afirmava que o individuo 

é um componente ativo no 

processo de aprendizagem, ou 

seja, o sujeito estabelece seus 

conhecimentos através das 

suas ações, mas lembrando 

de que o mesmo não sucede 

com as crianças autistas, o 

seu desenvolvimento se da 

de uma forma diferente e não 

padronizada.

Uma criança que é 

considerada “normal”, desde 

pequena já responde aos 

estímulos internos, por exemplo, 

o choro quando esta com fome 

ou dor, já a criança autista não 

transmite essa mesma reação, 

pois ela se isola do ambiente 

social.

A ausência do 

comportamento que representa 

dor, perigo e medo nas crianças 

autistas é despercebida. O 

desenvolvimento emocional 

é confuso, surgem sorrisos 

inesperados. Parece capacidade 

restrita para exprimir afetos e 

entender emoções. (RODRIGUEZ, 

2010, p.22).

Portanto a criança 

autista não consegue ter uma 

interação social, lesando seu 

comportamento e muitas 

vezes agressivo, mas também 

inibindo a comunicação verbal.

É por meio da linguagem 

que o individuo realiza sua 

interação social e cultural, 

avançando em seu desenvolvimento 

social e definindo sua própria 

identidade. Todavia, é na 

linguagem e, portanto, na 

comunicação, que se concentra 

uma das dificuldades para as 

pessoas com autismo, uma 

vez que poucas desenvolvem 

habilidades para a conservação, 

embora muitas desenvolvam 

habilidades verbais e grande 

parte consiga desenvolver 

somente habilidades não 

verbais de comunicação. (ORRÚ, 

2012, p.15)

Assim sendo, o autismo 

é um transtorno complexo, pois 

apresenta uma variedade de 

sintomas, dificultando encontrar 

seu verdadeiro conceito. 

Podendo perceber que vem 

sendo estudado por muitos 

pesquisadores e caracterizado 

por diversas teorias  que 

tentam explica-lo.

O seu conceito foi 

ampliado, admitindo-se hoje 

que existem diferentes graus 

de autismo.
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AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O autismo caracteriza-se 

por uma tríade de anomalias 

comportamentais: limitação 

ou ausência de comunicação 

verbal, falta de interação social 

e padrões de comportamento 

restritos, estereotipados e 

ritualizados. A manifestação dos 

sintomas ocorre antes dos três 

anos de idade e persiste durante 

a vida adulta. A incidência do 

autismo é de cinco a cada 1.000 

crianças, sendo mais comum 

no sexo masculino, na razão 

de quatro homens para cada 

mulher afetada.

Os sintomas e o grau 

de comprometimento variam 

amplamente, por isso é comum 

referir-se ao autismo como 

um espectro de transtornos, 

denominados genericamente 

de transtornos invasivos do 

desenvolvimento. Foram 

estabelecidos critérios de 

classificação dos transtornos 

invasivos do desenvolvimento 

que estão formalizados no 

Manual de Diagnóstico e 

Estatístico (DSM-IV) da Associação 

Americana de Psiquiatria e na 

Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10) publicada 

pela Organização Mundial de 

Saúde.

A origem do autismo 

ainda é desconhecida, embora 

os estudos realizados apontem 

para um forte componente 

genético. Não há um padrão 

de herança característico, o 

que sugere que o autismo 

seja condicionado por um 

mecanismo multifatorial, no 

qual diferentes combinações de 

alterações genéticas associadas 

à presença de fatores ambientais 

predisponentes podem 

desencadear o aparecimento 

do distúrbio.

Com relação às suas 

atividades e interesses, os 

autistas são resistentes às 

mudanças e costumam manter 

rotinas e rituais. É comum 

insistirem em determinados 

movimentos, como abanar as 

mãos e rodopiar. Frequentemente 

preocupam-se excessivamente 

com determinados assuntos, tais 

como horários de determinadas 

atividades ou compromissos.

A síndrome do autismo 

pode ser encontrada em todo 

o mundo e em famílias de 

qualquer configuração racial, 

étnica e social. Não se conseguiu 

até agora provar nenhuma 

causa psicológica, ou no meio 

ambiente destas pessoas que 

possa causar o transtorno. 

Os sintomas, causados por 

disfunções físicas do cérebro, 

podem ser verificados pela 

anamnese ou presentes no 

exame ou entrevista com o 

indivíduo, estas características 

são: Distúrbios no ritmo de 

aparecimento de habilidades 

físicas, sociais e linguísticas; 

Reações anormais às sensações, 

ainda são observadas alterações 

na visão, audição, tato, dor, 

equilíbrio, olfato, gustação e 

maneira de manter o corpo; 

Fala ou linguagem ausentes 

ou atrasados. Certas áreas 

específicas do pensar, presentes 

ou não.

Para um diagnóstico 

clínico preciso do Transtorno 

Autista, a criança deve ser bem 

examinada, tanto fisicamente 
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quanto psico-neurologicamente. A 

avaliação deve incluir entrevistas 

com os pais e outros parentes 

interessados, observação e exame 

psico-mental e, algumas vezes, 

de exames complementares 

para doenças genéticas e ou 

hereditárias.

No início do século XX, 

a questão educacional passou 

a ser abordada, porém, ainda 

é muito contaminada pelo 

estigma do julgamento social. 

Nos dias de hoje, entre todas 

as situações da vida de uma 

pessoa com necessidades 

especiais, uma das mais 

críticas são a sua entrada e 

permanência na escola. Ainda 

hoje, embora mais sutil, pratica-

se a “eliminação” de crianças 

deficientes do ambiente escolar. 

Por tudo isso os professores 

agora estão sendo preparados 

para adaptar a criança com 

necessidades especiais para 

prolongar a sua permanência 

na escola dita normal.

Hoje, não se pensa 

mais no autismo como algo 

incurável e já é impossível se 

falar de atendimento à criança 

especial sem considerar o 

ponto de vista pedagógico. 

Essas crianças necessitam 

de instruções claras, precisas 

e o programa devem ser 

essencialmente funcionais, 

quer dizer, ligado diretamente 

ao portador da síndrome.

Abordar este tema é de 

fundamental importância e o 

maior desempenho depende 

da motivação em mostrar 

que essas crianças podem se 

relacionar com a sociedade. Do 

autismo em escolas normais 

e não a sua segregação 

ou isolamento em escolas 

especializadas. Este trabalho 

tem como objetivo mostrar a 

importância do pedagogo na 

Educação da criança autista.

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Até então, temos 

vindo a definir traços da 

escola inclusiva, mas não nos 

podemos esquecer que esta 

só se concretiza se tivermos 

uma educação inclusiva que 

a sustente, uma educação 

em que a heterogeneidade 

do grupo não é um problema, 

mas um grande desafio aos 

profissionais de educação 

(Sanches & Teodoro: 2006).

 Falar de educação 

inclusiva é também falar de 

aprendizagens dentro da sala 

de aula, em que os alunos 

aprendem uns com os outros. 

Como refere Sanchez (2003, cit. 

por Sanches & Teodoro, 2006, 

p 73) “nas escolas inclusivas, 

nenhum aluno sai da sala 

para receber ajuda, essa 

ajuda recebe-se no interior 

da classe”. De acordo com os 

mesmos autores, a educação 

inclusiva não assenta em baixas 

expectativas em relação aos 

alunos com NEE, mas sim na 

importância de criar situações 

estimulantes que desencadeiem 

aprendizagens significativas. 

Ainscow (1997, citado por 

Sanches & Teodoro, 2006) refere 

três aspectos chave que podem 

tornar o acto de ensinar mais 

inclusivo, nomeadamente: 

• planificação para a 

classe como um todo e não 

para um aluno em particular;
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• intervenção frequente 

dos próprios alunos, no sentido 

de partilharem experiências, 

conhecimentos e, desenvolverem 

trabalhos cooperativos.

• Improvisação na 

planificação face às reações 

dos alunos, encorajando-os a 

uma participação mais ativa.

 Neste sentido, uma 

das práticas da educação 

inclusiva prende-se com as 

questões curriculares, pois 

o ato educativo corresponde 

diretamente ao currículo em 

ação através dos seus elementos 

substantivos: planificação, 

objetivos, estratégias, recursos 

(materiais e humanos), conteúdos, 

atividades e avaliação (Pacheco, 

1996, cit. por Santos, 2007).

 A palavra currículo deriva 

do latim e significa “caminho, 

percurso a seguir, trajetória ou 

jornada, sustentando a ideia de 

dinamismo e de ação” (Santos, 

2007, p.29). Não existe uma 

definição exclusiva e única de 

currículo dado que este conceito 

tem sofrido evoluções ao longo 

tempo por consequência de 

vários fatores, nomeadamente 

alterações no plano social e 

político. 

De acordo com Serra 

(2004, p. 26), o currículo 

“expressa à evolução social e 

política de cada sociedade, ou 

seja, reflete as aprendizagens 

que se consideram importantes 

para um determinado grupo 

em determinada época”.

Numa perspectiva 

evolucionista, são muitas as 

divergências e pontos em 

comum encontrados nas 

diversas definições de currículo. 

As diferentes perspectivas que 

passamos a analisar corporizam-

se em duas correntes distintas 

que se programaram na 

sociedade educativa: a corrente 

francófona e a corrente anglo-

saxónica (Morgado, 2000).

A perspectiva francófona 

encara o currículo num sentido 

mais restrito, ou seja, situa-se 

no plano das intenções, das 

propostas e dos planos de 

estudo. Por outras palavras, 

nesta perspectiva, o currículo 

consiste num programa ou 

plano de estudo intencional, 

organizado e estruturado na 

base de objetivos, conteúdos 

e atividades.

 A perspectiva anglo-

saxónica encara o currículo num 

sentido mais lato dando relevo 

ao plano real, às experiências 

vividas pelos alunos no contexto 

escolar. É uma ponte de ligação 

entre a teoria e a prática, entre 

o plano intencional e o plano 

operacional. 

Segundo Santos (2007), 

o conceito de currículo está 

vinculado à ideia de currículo 

nacional, instituído pelo 

ministério da educação como 

um documento de conteúdos 

a serem transmitidos pelos 

professores. Segundo o 

autor, esta perspectiva de 

currículo revela um carácter 

limitativo, prescritivo, redutor 

e transmissivo, dando a ideia 

de que é criado de forma a 

perpetuar o conhecimento 

através do ensino tradicional, 

tido como fundamental de 

geração em geração.

 Segundo Bénard 

da Costa (2006) a educação 

inclusiva coloca maiores 

exigências e novos desafios à 

escola e particularmente aos 

professores, para programarem 

um currículo que responda às 
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características e necessidades 

de todos os alunos. 

O currículo deve ser 

acessível a todos os alunos e 

basearem-se em modelos de 

aprendizagem, eles próprios, 

inclusivos e deve acomodar-se 

a uma diversidade de estilos 

de aprendizagem.

(…) Deve organizar-se 

de forma flexível, respondendo 

à diversidade das necessidades 

individuais dos alunos (linguísticas, 

étnicas, religiosas ou outras) e 

não ser rigidamente prescrito 

a nível nacional ou central. 

Um currículo inclusivo coloca 

maiores desafios e exigências 

aos professores que devem ser 

apoiados nos seus esforços 

de planificação, organização e 

implementação dos contextos 

de aprendizagem que melhor 

asseguram a participação e 

sucesso dos alunos (Open 

File on Inclusive Education, 

UNESCO, 2001, cit. por Bénard 

da Costa, 2006, p.14)

Nesta perspectiva cada 

profissional de educação possui 

uma margem de autonomia 

curricular que lhe permite 

tomar decisões e flexibilizar 

o currículo face ao contexto, 

no sentido de dar respostas 

diversificadas às diferentes 

populações escolares (Santos 

2007).

“Qualquer percurso 

de aprendizagem intencional 

requer um programa, isto é, 

um percurso organizativo que 

permita alcançar a aprendizagem 

pretendida”. Este conjunto 

de aprendizagens constitui 

o currículo (Roldão, 2003, cit. 

por Santos, 2007, p.30).

Em creche e no Pré - 

escolar não existe um currículo 

definido pelo ministério da 

educação, mas sim um manual 

designado de Orientações 

Curriculares para a Educação 

Pré - escolar, que como o 

próprio título sugere é um 

instrumento orientador do 

educador de infância para 

a elaboração de um projeto 

pedagógico ou de um currículo 

se assim quisermos chamar, 

bem como da organização do 

ambiente educativo (Orientações 

curriculares para o Pré- escolar, 

2002). Neste sentido, como 

refere o próprio documento o 

educador é o construtor, o gestor 

do currículo e deve construi-

lo com a equipa pedagógica, 

tendo em conta os saberes 

da criança e suas famílias, 

os desejos da comunidade e, 

também as solicitações dos 

outros níveis educativos.

No entanto, como 

refere Bénard da Costa (2006), 

capacitar os professores e 

as escolas a trabalhar com 

um currículo que responda a 

estas exigências é um grande 

desafio que se coloca à própria 

escola e particularmente aos 

professores que nas suas 

práticas ainda recorrem ao 

ensino tradicional. Planificar a 

aprendizagem e a participação 

de todos os alunos dentro da 

sala sem recorrer ao ensino 

tradicional, procurar as melhores 

formas de adaptar ou alterar 

o currículo à diversidade das 

necessidades das crianças, 

trabalhar em articulação com 

outros profissionais da educação, 

dinamizar a produção de materiais 

curriculares, a observação 

mútua de aulas, incentivarem 

a experimentação e inovação 

pedagógica, são algumas das 
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tarefas fundamentais que a 

escola inclusiva impõe aos 

professores nas suas práticas.

Segundo Cortesão 

(2000) é necessário abandonar 

o «daltonismo cultural» em que 

os professores são normalmente 

formatados e na base do qual 

desenvolvem as suas práticas. 

Neste sentido, a autora aponta 

para a necessidade de atitudes 

críticas e reflexivas em face de 

processos educativos, tendo 

em conta a diversidade de 

públicos que frequentam a 

escola. 

Trata-se de um modelo 

escolar que foi criado e se 

desenvolveu para um público 

ideal, homogéneo. Foi neste 

modelo que os professores se 

formaram e reproduzem nas 

suas práticas diárias, indiferentes 

às necessidades sentidas pelos 

alunos. Nesta linha, a educação 

apresenta-se como um campo 

conflitual, onde coexistem 

“apelos desencontrados” que 

se situam, ora entre o modelo 

tradicional, seletivo, que apela 

à homogeneização e a uma 

escola meritocracia, que apela 

para uma escola onde não 

se pode estar «indiferente à 

diferença», uma escola que 

valorize a diferença, uma escola 

democrática.

Feitos os ajustes ou 

adaptações no currículo, os 

professores devem debruçar-

se sobre a metodologia que 

aplicam nas suas intervenções 

quotidianas, tentando procurar 

métodos e estratégias de ensino 

promotoras de inclusão e assim 

desenvolver nas crianças, 

o espírito da igualdade de 

oportunidades. Se houver uma 

mudança de mentalidades 

desde cedo, estamos a construir 

uma sociedade Inclusiva que 

se vai perpetuar.

CONCEPÇÕES DE INCLUSÃO E 
INTEGRAÇÃO ESCOLAR

Ainda temos muitos 

desafios a enfrentar para 

atingirmos uma educação como 

direito de todos. Um deles é 

não permitir que os alunos com 

necessidades especiais sejam 

matriculados em salas de aulas 

comuns, para estarem apenas 

matriculados. Nesse caso, eles 

estariam inseridos em seu 

contexto, mas não estariam 

sendo reconhecidos em suas 

igualdades de direitos.

 De acordo com Prieto 

(2006), a integração escolar 

tem como objetivo ajudar 

pessoas com deficiências a 

estarem inseridas em um 

ambiente cotidiano para que 

possam fazer parte de uma 

existência possível ao normal, 

disponibilizando padrões de 

vida cotidianos, proporcionando 

uma proximidade física e a 

inserção nos espaços públicos 

como a escola, usufruindo dos 

mesmos recursos educacionais 

que os demais alunos.

A integração, mediante 

a comunicação, a assimilação, 
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pela participação ativa e 

reconhecida do excepcional 

como elemento do grupo de 

crianças “normais” e, finalmente, a 

aceitação, refletida na aprovação 

da criança excepcional como 

elemento participante e aceito 

no grupo, mediante relações 

regulares e espontâneas que 

fazem com que o excepcional 

se sinta parte natural do grupo. 

(MAZZOTA, 1989, p.43-44,).

A escola para ser 

inclusiva precisa se adaptar 

a todos os alunos, não só ao 

especial, reestruturando sua 

organização escolar e pedagógica 

para que cada aluno faça parte 

da instituição, receba um 

atendimento especializado e 

de qualidade para que possa 

estudar e viver socialmente. 

Contudo, quando ocorre apenas 

o processo de integração ao 

aluno especial possibilita-se 

a inserção em uma sala de 

aula onde irá interagir com 

os demais, participando das 

aulas, cumprindo seu “dever” 

de aluno, mas a escola não 

muda a sua estrutura para que 

isso aconteça; simplesmente 

o aluno com necessidades 

especiais será tratado como 

igual a todas outras crianças. 

O processo de inclusão 

vai além do de integração. 

De acordo com Ainscow 

apud Sánchez (2005, p.15), “a 

educação inclusiva vai muito 

além de atender ao alunado 

com necessidades educacionais 

especiais, uma vez que supõe a 

melhoria das práticas educativas 

para todos os alunos e para o 

conjunto da escola”. Ou seja, 

a inclusão abrange a todos 

os alunos, proporcionando 

uma educação de qualidade. 

Promove uma reformulação 

no currículo e na capacitação 

dos professores, enquanto 

a integração visa apenas um 

individuo aquele que é “excluído” 

da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando a discussão, 

a inclusão é um tema além 

do que podemos imaginar, 

ampliando seu foco de discussão 

e abrindo, espaços para 

novas informações e praticas 

pedagógicas com objetivo de 

promovê-la adequadamente.

Conforme as teorias 

abordadas e as sugestões de 

praticas dispostas, pedem-se 

ter essas informações como 

ferramentas facilitadoras no 

processo de tal praticam, 

incentivando essa criança à 

manipulação adequada desses 

recursos de tamanha riqueza 

e, de forma que haja uma 

construção de conhecimento 

e um retorno positivo a partis 

de avaliações constantemente 

realizados do desenvolvimento 

do aluno.

A aprendizagem é 

construída de forma multa e 

compartilhada, ode professor/

aluno se relaciona e enriquece 

seus conhecimentos dia-a-dia. 

O professor precisa 

ter ousadia e criatividade e 

se tratando do autismo, o 

mesmo deve buscar transmitir 

o conhecimento de uma forma 
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concreta, visual e com significado, 

para que possa ser abstraída 

tal aprendizagem pelo aluno 

com uma maior facilidade e 

com o prazer de aprender, 

podendo também articular 

essa mesma pratica na fase 

infantil, com todos os demais 

alunos do grupo, que também 

poderão ter um aproveitamento 

significativo atreves desta pratica, 

independente de possuírem 

alguma deficiência ou não.
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O presente artigo 

enfatiza sobre a educação e 

as relações étnico-raciais no 

âmbito escolar, em especial na 

Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), mediante o desenvolvimento 

de projetos relacionados ao 

tema em questão. O ambiente 

escolar é local favorável para o 

aprimoramento de ações que 

contemplem as diferenças entre 

os educandos, promovendo 

reflexões e a criticidade dos 

mesmos, especialmente pelo 

fato de que estes já possuem 

como bagagem o cotidiano 

vivido. A pesquisa caracterizou-se 

como qualitativa e foi realizada 

entre os meses de Agosto e 

Novembro de 2016. A sequência 

didática foi integrada ao Projeto 

“Cultura Afro e Diversidade” 

de uma Escola de Ensino 

Fundamental da Rede Municipal 

da Prefeitura de São Paulo, na 

qual resultou em um trabalho 

satisfatório, demonstrando que a 

pesquisa em grupo estabeleceu 

enlaces no desenvolvimento 

da sequência didática; e dos 

interesses dos educandos pelo 

tema, possibilitando-os como 

protagonistas de suas esferas 

socioeducativas cotidianas.
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EDUCAÇÃO NO BRASIL
De acordo com Gonçalves 

et al (2014), a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) tem sido 

alvo de grandes discussões. 

Isso porque historicamente, no 

Brasil, a educação foi voltada 

para os ricos durante séculos e 

com isso a maioria da população 

era excluída desse processo. 

A educação contemplava 

a colonização e os interesses 

políticos. Visto que ensinar 

nesta época era a forma mais 

fácil de “dominar”, facilitando 

o trabalho escravo (Scussel, 

2009). 

Ainda de acordo com 

Scussel (2009), em Santos 

(2008, p. 3): 

“Os colégios de formação 

religiosa abrigavam os filhos da 

elite. Ou seja, para essa parte 

da população era dado o direito 

de acessar a escola. No caso do 

ensino de adultos, a situação 

era pior ainda quanto à mulher, 

já que estas só poderiam ser 

instruídas dentro de casa.”

A situação só começou 

a mudar a partir da década 

de 1930, mediante projetos 

governamentais que facilitaram 

o acesso à escola atingindo 

assim a maioria da população 

(Orientações Curriculares – 

SME/DOT, 2008). 

Apesar disso, muitas 

pessoas ainda continuaram fora 

da escola, sobretudo pelo fato 

de depender do trabalho para 

sua subsistência. Foi então que 

surgiu a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

Segundo Gonçalves et 

al (2014) em Porcaro (2007) no 

livro “A História da Educação 

de Jovens e Adultos no Brasil”, 

a preocupação em criar a EJA 

no país estava relacionada 

com o trabalho técnico, já que 

o país necessitava de mão de 

obra preparada e qualificada 

para o mercado de trabalho.

Já atualmente, uma 

das preocupações da EJA é 

oferecer um ensino voltado 

para a diversidade, lembrando 

que o aluno, por diferentes 

motivos, não pôde continuar 

seus estudos ou não teve 

a oportunidade de inicia-lo 

(Girotto e Lima, 2009). 

Além disso, na EJA deve-

se ultrapassar a “fase” da leitura 

e da escrita, possibilitando o 

desenvolvimento da construção/

reconstrução dos interesses do 

educando, em especial da sua 

autoestima. Atitudes reflexivas 

e participativas também devem 

estar presentes valorizando 

assim:

- Sua cultura, seus 

conhecimentos prévios, e sua 

autoestima;

-Aprendizado dos 

códigos linguísticos;

-Aprendizagem plena 

da cultura letrada;

- E o ensino de atitudes 

reflexivas e participativas no 

tocante à cidadania (Orientações 

Curriculares – SME/DOT, 2008). 
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LEGISLAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL
Como já foi mencionado 

inicialmente, a sociedade 

brasileira por vários séculos, 

foi marcada por um regime 

escravocrata e um pensamento 

eurocêntrico (Silva, 2007).

Passado esse período, 

pensando nas desigualdades 

e discriminações que até 

então a população negra 

vinha sofrendo, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) 

tentou minimizar esses efeitos 

introduzindo na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), as determinações da 

Lei n 10.639/03 (Silva, 2007).

O Parecer CNE/CP 003/04 

estabeleceu as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana”, refletindo 

a Lei n° 10.639/03 no tocante à 

obrigatoriedade do ensino da 

mesma em todas as escolas do 

país. Vários foram os movimentos 

sociais negros desde o início 

do século XX no sentido de 

chamar a atenção não só para 

as relações étnico-raciais, mas 

também para a necessidade da 

formação de cidadãos críticos 

e participantes (Verrangia e 

Silva, 2010).

Verrangia e Silva (2010) 

descrevem ainda que as relações 

étnico-raciais estão presentes 

em diferentes grupos sociais, 

e é dentro deles que ocorrem 

diferenças e semelhanças relativas 

ao pertencimento racial. A lei 

foi promulgada para que na 

Educação das Relações Étnico-

Raciais ocorram aprendizagens, 

troca de experiências, quebra 

de desconfianças e projetos 

para o desenvolvimento de uma 

nova sociedade: mais justa e 

igualitária. Este parecer deixa 

bem claro a responsabilidade 

não só da sociedade, mas em 

especial da função da escola 

neste processo. 

Ainda de acordo com 

Verrangia e Silva (2010), as 

histórias africana e afro-brasileira 

devem ser contadas de forma 

não distorcida, ressaltando a 

contribuição que eles deram 

para a construção da sociedade 

brasileira. No caso do ambiente 

escolar, este não deve ser o 

único responsável por tratar 

das relações étnico-raciais, 

já que isso também pode ser 

feito por intermédio de grupos 

sociais, da família, dos meios 

de comunicação entre outros.

No artigo 79-B, o dia 

20 de Novembro passa a 

representar o Dia Nacional 

da Consciência Negra, sendo 

incorporado no caso de muitos 

Estados brasileiros, no calendário 

escolar. Assim, várias escolas 

precisaram incluir esta data em 

seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP).

De acordo com o 

documento Orientações 

Curriculares “Expectativas 

de Aprendizagem para a 

Educação Étnico-Racial” (2008) 

da Prefeitura da Cidade de São 

Paulo, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) em parecer, 

aponta para:

 [...] A necessidade 

de diretrizes que orientem 

a formulação de projetos 

empenhados na valorização 
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da história e cultura dos afro-

brasileiros e dos africanos, 

assim como comprometidos 

com a educação das relações 

étnico-raciais positivas a que 

tais conteúdos devem conduzir 

(Parecer CNE n° 003/2004, 

p.1-2).

No caso da EJA, há 

também a necessidade da 

implementação da Lei n° 

10.639/03 (Orientações 

Curriculares – SME/DOT, 2008). 

A introdução do tema “História 

e Cultura Afro-Brasileira” deve 

servir para tentar mudar a visão 

negativa que até então era 

repassada para os educandos 

em particular nas aulas de 

História.

LEITURA E PROJETOS
Segundo Scussel 

(2009), uma das necessidades 

da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) é o letramento 

dos educandos. 

A literatura neste caso 

contempla as necessidades do 

aluno, permitindo desenvolver 

sua criticidade em relação 

ao mundo que o cerca (Silva, 

2014). O professor da EJA deve 

desafiar os educandos de 

forma prazerosa no processo 

de ensino e aprendizagem 

da leitura, já que o leitor está 

conhecendo um mundo novo.

Neste caso, o uso de 

obras literárias é de grande 

valia, para o desenvolvimento da 

competência leitora e escritora 

(Silva, 2014).

Costa et al., também é 

outro autor que relata sobre 

a importância literária na vida 

destes educandos, pois estes 

devem ser seres atuantes no 

processo de compreensão do 

texto literário tornando-se ativos 

e não meros apreciadores da 

leitura. 

Mas não é só nas aulas de 

Língua Portuguesa que isso deve 

ocorrer. De acordo com Morés 

e Silva (2013), o trabalho com 

a EJA deve funcionar de modo 

interdisciplinar, interligando os 

conteúdos, a valorização das 

práticas e os conhecimentos 

adquiridos ao longo de todo 

o processo sociocultural. 

Por isso, quando falamos 

em trabalhos interdisciplinares, 

nos remetemos aos projetos. 

A pedagogia de projetos tem 

um longo histórico nas práticas 

escolares, especialmente 

a partir do surgimento da 

Escola Nova. Esse movimento 

questionou a escola tradicional, 

ao propor um novo olhar sobre 

as práticas curriculares, ao 

tempo pedagógico, a relação 

entre professor e aluno etc. 

(Filho, 2016).

Ainda de acordo com 

Filho (2016), a prática da 

Pedagogia de Projetos revela 

um novo olhar para o processo 

ensino-aprendizagem, em 

especial na EJA, pois, muda tanto 

a visão do docente quanto a 

do educando, resultando em 

aprendizados significativos. 
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PROJETO ÉTNICO-RACIAL NA EJA
A fim de atingir os 

objetivos deste projeto, 

optamos por uma metodologia 

qualitativa. De acordo com 

Leme (2010) é adequado esse 

tipo de metodologia, uma vez 

que podem ser observadas 

as percepções, as emoções, 

as crenças e os pensamentos 

sobre um determinado tema.

A escola na qual o projeto 

foi desenvolvido encontra-se 

na região do Itaim Paulista, 

bairro da Zona Leste de São 

Paulo. Ela atende a comunidade 

local a pelo menos trinta 

anos e consta em seu Projeto 

Político Pedagógico (P.P.P)  o 

Dia da Consciência Negra. Em 

seu Projeto Especial de Ação 

(PEA) de 2016: “Resignificando 

o Currículo nas práticas 

pedagógicas cotidianas”, uma 

de suas metas foi a valorização 

da diversidade cultural, social 

e ética, incluindo as diferenças 

de etnia, gênero e deficiência. 

Além disso, a unidade 

escolar (U.E) é extremamente 

comprometida com as questões 

étnico-raciais e todo ano dá 

continuidade ao trabalho com 

diferentes projetos, valorizando 

a dança, as comidas típicas, 

as apresentações de grupos, 

as palestras, sendo não só 

voltados para os educandos, mas 

também para a comunidade, 

que é participativa e atuante.

Para 2016, a U.E. 

promoveu o Projeto “Cultura 

Afro e Diversidade”. Este foi 

dividido em três momentos: 

leituraço, desenvolvimento de 

diferentes oficinas e projetos 

e a Mostra Cultural. Todos os 

períodos estiveram envolvidos, 

desde o Ensino Fundamental 

I até a EJA. 

A ideia do leituraço 

surgiu a partir da necessidade 

de desenvolver a competência 

leitora e escritora dos 

educandos. Nesse momento, 

nós professores, escolhemos 

uma determinada leitura que 

poderia ser um conto, um 

romance, uma reportagem etc, 

abrangendo assim diferentes 

gêneros textuais. 

A turma escolhida 

cursava no momento o 6° ano, 

com uma média de 12 alunos 

frequentes. Fora desenvolvido 

o leituraço a partir de dois 

contos: “Prato que se come 

frio” e “Impressões de uma 

infância”, encontrados no livro 

Cadernos Negros, volume 36 (Fig. 

1). Após a leitura dos mesmos, 

discutiu-se e interpretou-se 

os contos em questão (Fig. 2).

Nas aulas compartilhadas 

com a informática educativa foi 

possível trabalhar com a leitura 

das obras de Arte: “Redenção de 

Cam” de Modesto Brocos e “Mãe 

Preta” de Lucília Albuquerque, 

e as músicas “Identidade” de 

Jorge Aragão e “Negro Drama” 

do Racionais MC’s.

O projeto foi desenvolvido 

entre os meses de Agosto e 

Novembro nas aulas de Ciências. 

Como produto final, houve a 

confecção de máscaras africanas, 

desenhos representando os 

contos, releitura das músicas e 

obras de Arte (Fig. 3) trabalhadas 

na Mostra Cultural do dia 19 

de Novembro de 2016.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de projetos 

para trabalhar com as questões 

étnico-raciais é uma forma 

possível de tentar modificar ações 

e gerar reflexões a respeito do 

tema. A escravidão perdurou 

por muito no Brasil e apesar de 

sermos um povo miscigenado, 

ainda há muito preconceito, 

fazendo com que o ambiente 

escolar se torne um ambiente 

favorável para promover ações 

que mobilizem a participação 

dos educandos, fazendo-os 

refletir sobre o tema e quem 

sabe refletir sobre o tema de 

forma mais natural e justa. A 

interdisciplinaridade é outra 

situação que se faz necessária, 

uma vez que quando trabalhadas 

essas questões, os docentes 
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devem falar a mesma língua, 

livre de preconceitos, e visando 

o melhor para a construção ou 

reconstrução da identidade do 

educando. É necessário ressaltar 

também, neste caso, que foi-se 

o tempo em que só a disciplina 

de História trabalhava este 

assunto. Neste caso, durante 

o desenvolvimento deste 

projeto e após a culminância 

da Mostra Cultural, muitos 

alunos comentaram sobre a 

mudança de visão em relação 

ao tema. Provavelmente, isso 

deve ter ocorrido em razão da 

Cultura Africana e Afro-brasileira 

terem sido contadas de forma 

diferente, sendo valorizadas, 

diferentemente do que já se 

encontram encenados. Dessa 

forma, a importância que foi 

dada ao tema revelou que o 

Dia da Consciência Negra não 

deve ser apenas lembrada no 

dia 20 de Novembro; e sim 

todos os dias.
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A família em a função 

de cuidar e educar a criança, 

possibilitando as maiores 

integrações, favorecendo 

agrupamentos para muitos 

relacionamentos. A instituição 

de ensino é um dos possíveis 

recursos que pode ser utilizado 

pelos pais como agente facilitador 

da educação infantil e do bem-

estar, sendo complementar 

a família, e não substituindo 

seu papel. Valendo-se do 

momento que a criança amplia 

seus relacionamentos, ela 

leva com ela um pedacinho 

de seu relacionamento com 

a mãe, fato este que marca 

sua primeira infância. Ambas 

experimentam sensações de 

prazer e desprazer, à medida 

que a criança vai crescendo. 

Muitas vezes o caminho é 

surpreendente, recebendo 

um sinal de alerta para que 

se possa conscientizar das 

atitudes que precisa ser deixada 

de lado, e assim, refletindo e 

corrigindo possíveis falhas neste 

processo de aprendizagem de 

relacionamentos, adequando-

se à transformação familiar, 

considerando sempre o fator 

biológico, emocional, econômico 

e social. É nesse processo de 

autoconhecimento que ocorre o 

encontro das infâncias, o choque 

de gerações, apresentando 

como resultado a aprendizagem 

e a libertação de atitudes 

destrutivas da infância. Todo ser 

humano aprende salientando 

a importância do cuidado e do 

amor em todas as relações 

estabelecidas. Com esse trabalho 

buscou-se ampliar o leque de 

informações da história da 

família permitindo dessa forma 

uma melhor compreensão e 

visão da infância e também 

a respeito das diferenças de 

gênero masculino e feminino 

da atualidade.

THAÍS BAREÑO CALÓ ALVES

Graduação em Pedagogia pela Universidade Bandeirante de São Paulo (2009); Especialista em Educação 
Infantil pela Universidade Cidade de São Paulo (2012); Professora de Educação Infantil na Rede Municipal 
de São Paulo (2014) no CEI 

Palavras-chave: : Criança; Família; Educação; Infância.

RELACIONAMENTOS NO SÉCULO XXI 
– RESSALTANDO A IMPORTANCIA DA 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR 
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa que apresento 

busca registrar os relacionamentos 

desde a infância, cuja questão 

ressaltada é o tempo e o espaço 

de convivência com relação a 

família.

Hoje as ações educativas, 

tentam aproximar a realidade 

da criança ao contexto escolar, 

e, os professores de educação 

infantil, também estão se 

adequando a esta nova realidade, 

de aprender a reaprender, pois 

é extremamente necessário que 

o professor esteja preparado 

para as diferentes situações 

a qual estamos o tempo todo 

expostos.

As crianças, ainda na 

primeira infância, passam por 

um período de transição na 

educação e uma reestruturação 

familiar, ou seja, em ambos os 

contextos, estão crescendo... 

crescendo entre afetos e desafetos, 

e vão se relacionando com 

conhecidos e desconhecidos, 

seja no lar, ou no ambiente 

escolar.

Para Vygotsky (1995, 

p. 41) “ao mesmo tempo em 

que o ser humano transforma 

o seu meio para atender as 

suas necessidades básicas, 

transforma-se a si mesmo”.

FAMÍLIA
Abordamos aqui 

conceito de família atual, tendo 

em vista que houve muitas 

modificações nesta, e não é 

mais aquele padrão de família 

“propaganda de margarina” que 

conhecíamos, também será 

amostrada a importância da 

família no processo de educação 

infantil e as implicações que 

a ausência da família pode 

causar na vida infantil.

 Durante os séculos 

XVI e XII ocorreram mudanças 

importantes na atitude da família 

para a com a criança, “a família 

transformou-se profundamente 

na medida em que modificou 

suas relações internas com a 

criança” (ARIÉS, 1978).

 No livro de Philippe 

Áries (1978), um texto italiano 

extraído pelo historiador 

inglês Furnival, fala que na 

família medieval a criança era 

conservada em casa até os 

sete anos, idade em que os 

meninos deixavam a família 

para ingressarem na escola 

ou no mundo dos adultos. 

Os pais colocavam tanto 

meninos como meninas nas 

casas de outras pessoas para 

aí fazerem o serviço pesado. 

Essas são chamadas então de 

aprendizes”.

 O serviço 

doméstico não implicava 

nenhuma degradação, “não 

era considerado um estado 

definitivo, e sim um estágio, 

um período de aprendizagem”. 

Assim, o serviço doméstico se 

confundia com a aprendizagem, 

como uma forma comum de 

educação. A criança aprendia 

pela prática e por meio do serviço 

doméstico que era transmitido 

pelo mestre a uma criança a 

bagagem do conhecimento, a 

experiência prática e o valor 
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que o humano possuía.

 As pessoas não 

conservavam as próprias 

crianças em casa, e nesse novo 

ambiente, ou com outras famílias 

ou numa escola, a criança 

começava a vida aprendendo 

as maneiras de uma cavaleiro 

ou um oficio. “Nessa época, 

essa aprendizagem era um 

hábito difundido em todas 

as condições sociais” (ÁRIÉS, 

1978).

 Naquele tempo, 

“não havia lugar para a escola 

nessa transmissão por meio da 

aprendizagem direta de uma 

geração a outra. A regra comum 

a todos era a aprendizagem” 

(ARIÉS, 1978).

 A transmissão 

de conhecimento de uma 

geração a outra era garantida 

pela participação familiar das 

crianças na vida dos adultos, 

elas aprendiam a viver por 

meio do contato de cada dia. 

Naquele tempo não se podia 

alimentar um sentimento de 

existência profundo entre pais 

e filhos, era algo até um tanto 

impessoal.

 Segundo ARIÉS 

(1978), acontece uma revolução 

no século XV, houve a extensão 

da frequência escolar e neste 

momento as realidades e os 

sentimentos de família se 

transformaram nesta época 

a educação passa a ser cada 

vez mais fornecida pela escola, 

deixando esta de ser reservada 

aos clérigos, passando a ser 

instrumento normal de iniciação 

social, da passagem do estado 

de infância para o de adulto.

 O tempo passou e 

a “substituição da aprendizagem 

pela escola exprime também 

uma aproximação da família 

e das crianças” (ARIÉS, 1978).

 No século XVII 

criou-se uma rede de instituições 

escolares para manter os alunos 

perto dos pais. Esse fenômeno 

comprova uma transformação 

considerável de família, “que 

se concentrou na criança, 

com relações sentimentais 

entre pais e filhos”. Também 

existia a distinção de gêneros 

masculinos e femininos, na 

qual as meninas na maioria das 

vezes eram educadas em casa, 

ou com parentes, vizinhos ou 

até mesmo na casa de outras 

pessoas, com exceção de 

algumas que eram enviadas 

a conventos ou às pequenas 

escolas. No caso dos meninos, 

a escolarização estendeu-se 

primeiro à camada média da 

hierarquia social.

 Segundo ARIÉS 

(1978), os problemas morais da 

família apareceram então sob 

uma luz nova. Os moralistas 

educadores, com base na 

segunda metade do século 

XVII e XVIII, “contestaram a 

legitimidade do privilégio do 

antigo costume, que permitia 

beneficiar apenas um dos filhos 

em detrimento dos irmãos, 

em geral o filho mais velho”. 

Esses moralistas eram também 

reformadores religiosos, e 

apontam como essa prática 

prejudicava a equidade, então 

o sentimento de igualdade de 

direito e afeição familiar como 

começa a surgir.

 Conforme 

constatado por ARIÉS (1978), 

até o fim do século XIX, uma 

mudança significativa ocorreu 

em vez de bebês serem 

afastados para a casa da ama 

para serem amamentadas, as 
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amas é que se mudavam para 

a casa das famílias, “e a família 

passou a se recusar a separar-

se dos bebês”. As pessoas 

se relacionavam formando 

grupos, implicando uma 

rede de contatos quotidianos 

sensoriais, que se traduzem em 

visitas, conversas, encontros e 

trocas de experiências dessa 

rede de relações. “Ter êxito na 

vida não significava só obter 

fortuna; significativa antes 

de tudo obter uma posição 

honrosa” na sociedade a que 

pertencia. (ÁRIES, 1978)

 Segundo ARIÉS 

(1978), a disciplina escolar era 

demasiado severa, criando 

aversões a escola. Mas os colégios 

também tinham inconvenientes, 

as classes eram numerosas 

e já provocam inquietações 

aos estudiosos. As pessoas 

aprenderam a conciliar a escola 

e a civilidade. “A palavra “civil” 

era quase sinônima de nosso 

social moderno: um ser civil 

era um ser social” e a palavra 

“civilidade” corresponde ao 

conhecimento da sociedade 

(educação para o mundo), 

enfatizando a virtude e as boas 

maneiras da época (ÁRIES, 

1978).

 Dentre tantas 

mudanças o centro das atenções 

da família era a criança, “cuidava-

se muito também da educação 

das crianças e reconhecia-se 

a sua importância”, e a saúde 

também era uma preocupação 

dos pais. Definitivamente, a partir 

do século XVIII, a igualdade de 

tratamento dos filhos passa a 

ser o costume. (ARIÉS, 1978).

 Considerando a 

evolução da família, “a partir 

do século XVIII, o sentimento 

da família modificou-se muito 

pouco”. Na população pobre e 

mais numerosa, ainda no início 

do século XIX, “viviam como 

as famílias medievais, com as 

crianças afastadas dos pais”. 

Aos poucos foi se estendendo 

a outras camadas sociais, “a 

quase toda a sociedade, a 

tal ponto que as pessoas se 

esqueceram de sua origem 

aristocrática e burguesa” 

(ARIÉS, 1978). E dessa forma, 

as crianças numa vivência em 

comum com o sentimento de 

família e das relações sociais, 

afirmavam o sentimento da 

infância.

 Segundo OLIVER 

(2008), “(...) os cuidados com 

higiene e alimentação até 

responsabilidades em geral 

devem ser passadas às crianças 

para que tenha referências e 

bons exemplos (...)”.

 Considerando as 

mudanças nos comportamentos 

dos adultos, que muitas vezes se 

encontram em relacionamentos 

conflitantes, “(...) crianças 

criadas, nesse clima de discórdia 

e medo, podem apresentar 

problemas de aprendizagem 

de relacionamentos afetivos 

e quando adultos podem ter 

dificuldades em relacionar-se 

com o sexo oposto”.

 A homossexualidade 

e bissexualidade envolvem 

vários fatores que, segundo 

estudos comprovados podem ser 

sociológicos, comportamentais, 

hormonais, citológicos e até 

mitológicos, além é claro de 

psicológicos. 

 Na pós-modernidade, 

os pais, alunos e professores 

precisam permanecer em 

constante diálogo, tornando 

dessa maneira, a escola como 
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a segunda casa do aluno. 

(OLIVER, 2008).

 Segundo OLIVER 

(2008), no século XX, “(...) é 

preciso criar vínculos corretos 

com essa criança (...) para que 

essa criança cresça segura de 

seu papel na sociedade e em 

relação aos outros”.

 Com tudo isso a 

família hoje se constitui por 

diversos fatores e é capaz de 

ter múltiplos envolvidos, pois 

hoje existe uma estrutura 

multifacetada quando tratamos 

de famílias uneparentais, 

homoafetivas, pluriparentais, 

etc. demonstrando o caráter 

eudemonista, presente na 

nossa atualidade e justificada 

exclusivamente na busca da 

felicidade e na realização 

pessoal de seus indivíduos.

 A sociedade 

brasileira vive hoje o fenômeno 

das famílias recompostas 

e reconstituídas, formadas 

justamente por pessoas que 

estão ligadas por amor.

 O principio da 

afetividade, no entanto, não 

está previsto de forma expressa 

no ordenamento jurídico, mas 

a Constituição Federal, ao 

estabelecer a pluralidade das 

entidades familiares reconhece 

a afetividade como a base da 

família.

 Segundo Maria 

Berenice Dias: “A família 

transforma-se na medida em 

que se acentuam as relações 

de sentimentos entre seus 

membros: valorizam-se as 

funções afetivas da família 

(...) A comunhão de afeto é 

incompatível com o modelo único, 

matrimonializado da família. 

Por isso, a afetividade entrou 

nas cogitações dos juristas, 

buscando explicar as relações 

familiares contemporâneas”.

 Famílias são 

sistemas sociais complexos, ou 

seja, redes de relacionamentos 

reciprocas e alianças que estão 

constantemente evoluindo e que 

são muito influenciadas pela 

comunidade e pela cultura. Além 

do que a abordagem sistêmica 

da família reconhece que os pais 

influenciam o comportamento 

e as práticas educacionais de 

seus filhos. Considerar a família 

um sistema é considerar que 

a interações, entre quaisquer 

dos membros, provavelmente 

serão influenciadas pelas 

atitudes e comportamento 

dos outros.

 A família deve 

ter uma grande participação 

fundamental na vida da criança 

em idade escolar, a ausência dos 

pais pode interferir de maneira 

diferente no desenvolvimento 

tanto da criança quanto do 

adolescente, mas a idade e o 

motivo da ausência são elementos 

chave nesta questão “Criança 

ou adulto, filhos precisam da 

referencia da família, sem 

essa referencia eles tendem a 

enxergar os relacionamentos 

humanos com certo despreparo 

e como algo negativo”.

 Para finalizar este 

capítulo do trabalho explico um 

pouco aqui a importância da 

família na vida da criança até 

a adolescência, levando em 

consideração as diferentes faixas 

etárias, nas quais de 0 a 3 anos 

a formação da personalidade 

da criança ainda não esta 

definida e a referencia dos 

familiares é fundamental para 

que isso aconteça sem prejuízos 

emocionais e psicológicos. Nessa 
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fase se existir a falta da família 

a criança se sente desprotegida 

e não tem parâmetros para 

diferenciar o que é certo e o 

que é errado, também existem 

problemas como desnutrição, 

obesidade, doenças cognitivas e 

problemas afetivos. São alguns 

dos problemas da ausência da 

família na vida da criança, pois 

essa presença é primordial, e 

caso esses traumas não sejam 

trabalhados, com certeza se 

estenderão até a vida adulta. 

Já na adolescência os efeitos 

da ausência da família são de 

ordem comportamental, pois os 

adolescentes tendem a buscar 

fora de casa referências quando 

não as encontram dentro de 

casa nos familiares, por isso, é 

a fase a qual surgem rebeldias 

e crises de identidade.

 Também observo 

que hoje na atualidade em que 

vivemos a família sofre o excesso 

de trabalho, estresse, no qual 

os filhos sentem-se trocados 

e menos importante na vida 

desses familiares, o qual em 

troca a família pode ganhar a 

empatia e agressividade por 

parte tanto da criança quanto 

do adolescente.

 De acordo com 

Içami Tiba: “Os pais devem ter 

em mente que muitos filhos 

aprendem a se relacionar 

com os exemplos que tem 

em casa e com o tipo de 

relacionamento que os pais 

estabelecem com eles. Pais 

que investem nas relações, 

respeitam, têm flexibilidade e 

tolerância, ensinam os filhos a 

investir nas relações, respeitar, 

serem flexíveis e tolerantes. 

Filhos assim, em oposição 

aos individualistas e solitários, 

certamente seriam uma boa 

contribuição para sociedade 

e para o mundo”.

AÇÃO EDUCATIVA NA INFÂNCIA
Segundo Zabalza (1998), 

a organização dos espaços 

deve ser pensada de modo de 

que as crianças diferenciem 

as atividades, sendo também 

facilmente identificável pelas 

crianças. Um espaço no qual 

são realizadas tarefas conjuntas 

de todo o grupo, também é 

importante estar determinado, 

desde cedo as crianças devem 

observar que existem diversos 

espaços físicos diferentes para 

diversas tarefas.

 O equilíbrio entre 

atividades dirigidas e um 

momento o qual cada criança 

decida o que fazer é necessário 

estar claro no momento do 

planejamento, garantindo 

dessa forma o desenvolvimento 

das competências específicas, 

levando ao cumprimento da 

proposta curricular, é preciso 

dar liberdade, pois quando a 

criança faz as coisas no seu 

tempo e de acordo com suas 

vontades ela faz melhor, e também 

desenvolve potencialidades, é 

um grande erro achar que a 

criança ao passo que brinca 

nada aprende.

 Como enfatiza 

Zabalza (1998), “Tudo na 

educação infantil é influenciado 

pelos aspectos emocionais: 

desde o desenvolvimento 

psicomotor, ate o intelectual, 

o social e o cultural”. Todos 
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os desenvolvimentos são 

construídos sobre a plataforma 

no nível de segurança das 

crianças, em que a emoção age. 

Estando ligado à segurança, 

o resultado é o prazer, o 

sentir-se bem, a capacidade 

de enfrentar os desafios, 

assumindo “gradativamente 

o principio de realidade”, 

aceitando as “relações sociais”. 

Já o medo é provocado pela 

insegurança, gera dificuldades 

nos relacionamentos.

 Para que haja 

conhecimento das próprias 

emoções, é preciso que as 

crianças, tenham oportunidade 

de expressá-las para que sejam 

capazes de controla-las.

 É fundamental uma 

interação com os educadores, 

considerando a utilização de 

uma linguagem enriquecida, 

em que o ambiente seja 

estimulador possibilitando a 

criança exercitar a linguagem e 

aperfeiçoa-la. “É sobre a linguagem 

que vai sendo construído o 

pensamento e a capacidade 

de decodificar a realidade e a 

própria experiência, ou seja, 

a capacidade de aprender”. 

(Zabalza, 1998).

 A diferenciação de 

ação didática deve contemplar 

todas as capacidades, mesmo 

estando vinculada neurológica, 

intelectual e emocionalmente, 

pertencem a âmbitos diferentes, 

como aponta Zabalza (1998), “em 

um jogo podemos incorporar 

atividades de diversos tipos 

(...)”, sendo reunidas atividades 

especializadas e ao mesmo 

tempo integradoras.

 O estabelecimento 

de rotina desempenha um 

papel importante na definição 

do contexto no qual as crianças 

agem e se movimentam. É 

importante analisar o conteúdo 

das rotinas, permitindo assim 

fazer uma leitura do reflexo dos 

valores, que estão regendo a 

ação educativa.

 O cenário de 

um espaço de Educação 

Infantil deve ser estimulador, 

facilitador, possibilitando ação 

diversificadoras. A organização 

deste ambiente deve ser tarefa 

fundamental de um professor de 

educação infantil, como coloca 

Zabalza (1998), devendo conter 

nesta organização, materiais 

de todos os tipos e condições, 

sendo estes industrializados 

ou construídos (como sucatas), 

o importante é apresentar 

diferentes formas, tamanhos, 

cores, ampliando as experiências 

das crianças, resultando numa 

aprendizagem.

 Concordo com 

Zabalza (1998), quando 

aponta que o ambiente deve 

ser facilitador , diversas 

aprendizagens, pois, quanto 

mais perto os objetos tiverem 

as crianças, mais oportunidades 

de descobertas esses terão.  No 

entanto, discordo quando ele 

aponta apenas o professor de 

educação infantil por ter tarefa 

fundamental, isto por entender 

que independentemente da 

criança frequentar a escola 

e estar em contato com um 

professor, todos no seu entorno, 

sejam pais, ou qualquer que 

seja o responsável, também 

tem tarefa fundamental de 

permitir que a criança chegue 

a um resultado que seja a 

aprendizagem, até porque 

mesmo frequentando a escola 

é importante os estímulos 

e acompanhamento dos 
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familiares em casa, para que se 

potencialize os aprendizados.

 Segundo Zabalza 

(1998), com as salas de aulas 

numerosas é quase impossível 

“desenvolver uma atenção 

individual permanente”, mas a 

atenção individualizada a cada 

criança precisa ser mantida 

mesmo que seja parcialmente 

ou de tempos em tempos. São 

nestes momentos que questões 

específicas são reconstruídas 

ou servem de orientação como 

pistas a serem seguidas para 

que ocorra a aprendizagem.

 O educador de 

educação infantil precisa ter 

a capacidade de “planejar 

e avaliar os processos e a 

forma como cada uma das 

crianças vai progredindo no 

seu desenvolvimento global”. As 

crianças devem ser analisadas 

no grupo em seu conjunto e 

também destinadas ao seu 

progresso individualmente.

 Com a participação 

dos pais as atividades iniciadas 

na sala de aula são continuadas 

com o ambiente em que 

as crianças estão inseridas, 

facilitando “o cumprimento 

de um dos objetivos básicos 

da educação infantil: que as 

crianças conheçam cada vez 

melhor o seu meio de vida (...)” 

e cresçam com autonomia.

 Concordo com 

Zabalza (1998), com a participação 

da família no processo de 

aprendizagem da criança, 

utilizando-se da comunicação 

que é a base da educação.

 A primeira infância 

vista sob o ângulo como uma 

base do progresso bem sucedido 

na vida posterior remete-nos 

a ideia de um processo de 

reprodução ou transmissão, em 

que o desafio é fazer que ela 

ficasse “pronta para aprender” 

e “pronta para a escola” na 

idade do ensino obrigatório.

 Já Dahlberg (2005), 

aponta que além de reproduzir 

conhecimento e habilidade, 

essa base envolve a reprodução 

de valores dominantes do 

capitalismo atual, incluindo 

individualismo, competitividade, 

flexibilidade e a importância 

do trabalho remunerado e do 

consumo”.

 A criança de Locke 

é “como um vaso vazio ou uma 

tabula rasa”, que inicia a vida 

sem nada e valendo-se de nada 

e vai se construindo como um 

reprodutor de conhecimento, 

identidade e cultura.

 Há muitos séculos, 

a imagem da criança vista como 

um ser inocente, “gera nos 

adultos um desejo de protegê-

las no mundo corrupto que as 

cerca”. Quando a infância é vista 

como “os anos dourados”, como 

o período inocente da vida de 

uma pessoa, esta é a criança 

de Rousseau, acreditando-

me que “a capacidade de 

autorregulação e o inato da 

criança vão buscar a virtude, 

a verdade e a beleza”; esta é 

a idade de que a sociedade 

que corrompe esta bondade 

nata, a sua natureza interior 

e seu eu essencial.

 No entendimento 

da criança pequena como 

natureza, ou cientifica com 

estágios biológicos, cujo 

desenvolvimento é encarado 

com um processo inato, desde 

que a criança corresponda à 

idade dentro da “normalidade”, 

é biologicamente determinado, e 

estas organizações hereditárias 
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influenciam na construção da 

aprendizagem, e por meio dos 

estágios podemos dizer que é 

a criança de Piaget.

 A sequencia padrão 

de estágio biológico constitui 

um caminho satisfatório para 

a maturidade, e estando 

inter-relacionados todos 

esses processos, produzem 

o desenvolvimento.

 Nos primeiros 

anos, “a criança pequena é 

biologicamente determinada 

a necessitar cuidado materno 

exclusivo”, e “mãe é biologicamente 

determinada para proporcionar 

esse cuidado”. No entanto, 

com a mudança da rotina 

feminina, que cada vez mais 

esta sendo inserida no mercado 

de trabalho, “um cuidado 

alternativo, não materno, deve 

ser proporcionado às crianças 

pequenas para que suas mães 

possam trabalhar (...)”.

 Considerando as 

transformações das últimas 

décadas, em razão a mudanças 

tanto sociais como econômicas, 

bem como as iniciativas 

politicas do governo, tem-se 

repensado na primeira infância, 

especialmente na Euroupa 

(Dahlberg, 2005).

 Surge um 

novo paradigma incluindo 

o reconhecimento de que a 

infância é uma construção 

social, contextualizada em 

relação ao tempo, ao local 

e a cultura, tem atividade e 

função, portanto tem uma voz 

própria e devem ser ouvidas 

com seriedade, pois contribuem 

para a produção social.

 Com isto, “a 

criança pequena emerge como 

co-construtor, desde o início 

da vida, do conhecimento, 

da cultura, da sua própria 

identidade”, muito diferente 

das construções modernistas, 

que ao constrário de “um vaso 

vazio esperando enriquecimento, 

desde o inicio da vida”, a criança 

pequena é rica em potencial, 

forte, poderosa, competente”, 

nas palavras de Malaguzzi: “A 

criança não é uma inocente 

separada do mundo, “ela 

está o mundo como ele é 

hoje, incorpora esse mundo, 

é influenciada por ele, mas 

também o influência e constrói 

significados valendo-se dele”.

 O lar e a família 

proporcionam ambientes e 

relacionamentos de importância 

vital e única para a criança 

pequena, tendo os pais a 

principal responsabilidade 

para com seus filhos, mas a 

interação com outras crianças, 

outros adultos e a oportunidade 

de inclusão na sociedade e no 

exercício da cidadania também 

desempenha um papel vital na 

co-construção ativa da criança 

de conhecimento, identidade e 

cultura. Dessa forma podemos 

afastar a crença do pensamento 

que o “cuidado materno é que é 

bom ou o cuidado não materno 

que é ruim”, e podemos abrir 

a possibilidade de muitos 

relacionamentos e muitas 

oportunidades na infância, 

uma vez que ambos têm papéis 

importantes e complementares, 

mas diferentes a representar”.

 Em relação ao 

trabalho pedagógico, o qual o 

produto de quem pensamos 

que a criança pequena seja 

como um vaso vazio remete-

nos a ideia “da educação 

como um meio de transmitir 

a criança” ou depositar nela o 
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que se deseja. Este conceito 

de pedagogia, nas condições 

da modernidade, diz respeito 

à parte de uma narrativa do 

Iluminismo – o homem no 

centro, com uma visão da 

criança em transformação, 

direcionada para o resultado. 

Uma prática pedagógica é o 

padrão de pergunta-resposta. 

Esse método de trabalho é 

frequentemente associado à 

tradição nas escolas (...), no 

qual a criança não é desafiada.

 Na perspectiva 

pós-moderna, “as crianças 

estão inseridas em identidades 

múltiplas e justapostas, de cuja 

construção elas são participantes 

ativas”. O homem e a mulher 

são descentralizados, e frente 

a essas mudanças,

“O desafio é proporcionar 

um espaço em que novas 

possibilidades possam ser 

exploradas e entendidas 

por meio da ampliação de 

conhecimento reflexivos e críticos, 

por intermédio da construção 

ao invés da reprodução de 

conhecimento, capacitando as 

crianças para trabalhar com 

criatividade, a fim de perceber 

as possibilidades e lidar com a 

ansiedade”. (Dahlberg, 2003, 

p.79).

 Penso que as 

crianças que demonstram 

ansiedade, quando ouvidas, 

ou quando tem oportunidade 

de analisar esta energia para 

algo produtivo, apresentam 

um resultado de melhoria 

no que diz respeito ao seu 

domínio e controle, e para 

isto é necessário que tenham 

a oportunidade de construir o 

seu conhecimento.

 Segundo Dahlberg 

(2003), as questões das diferenças 

individuais assumem grande 

importância nas maneiras de 

relacionamentos, sendo vistas 

como uma oportunidade e 

não como uma ameaça, e essa 

diversidade atual, no caso de 

“origem mista” de pais ou mães 

negros ou brancos, podem-se 

afirmar as identidades raciais, 

do modo que considerarem 

mais adequados.

 Neste século XXI, 

um marco histórico rompe 

uma história de preconceitos, 

é que temos um negro, Barack 

Obama no poder dos Estados 

Unidos. Valendo-se deste 

fato, percebemos na média o 

aparecimento desta diversidade 

de figura em destaques seja 

nas novelas ou nos intervalos 

comerciais.

 No entanto desde 

o fim do século passado, em 

que o negro Pelé tinha um 

notável reconhecimento como 

rei do futebol, era também 

um “poder”, atribuído a seu 

reconhecimento.

 Mais marcante é a 

imagem e a comunicação que 

chegam até as pessoas. A cor 

da pele já não é o que conta no 

meu entendimento, mas sim 

como é que são transmitidas as 

ações e feitos dessas pessoas.

 Visto ao que foi 

abordado por Dahlberg (2003), 

é de sua suma importância 

enfatizar a colaboração de 

Lois Malaguzzi:

“(...) Na verdade, na 

comunicação está contida toda 

a vida da criança, toda a vida 

do homem: as ferramentas 

lógicas do pensamento, a 

comunicação como uma 

base para socialização e os 
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sentimentos e as emoções 

transmitidas pela comunicação. 

Aprender a falar e aprender 

a como alguém pode falar e 

ouvir são algumas das grandes 

questões da vida.” (Malaguzzi, 

1993, p.57).

 Basicamente, em 

um processo de comunicação 

sempre há alguém que tem algo 

a comunicar a informação; e 

outra pessoa que irá receber 

a informação, portanto a 

comunicação é o fator primordial 

para que se estabeleça a 

interação entre adultos e 

crianças e consequentemente 

o seu desenvolvimento e 

aprendizado.

 É uma questão 

complicada, o peso que se 

deve atribuir a cada um dos 

elementos que afetam o 

desenvolvimento da criança, 

isto é, os genes, o ambiente 

familiar, o nível socioeconômico, 

a escolaridade, a discriminação, 

a sorte, as doenças, entre 

outros.

INFLUÊNCIAS DA VIDA FAMILIAR NA 
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

O mundo atual impõe 

para os pais e educadores a 

tarefa de se adaptar às rápidas 

mudanças comportamentais 

e para lidar com os desafios 

reais enfrentados atualmente, 

o livro “O que os pais do século 

XXI precisam saber” auxilia e se 

contrapõe a mídia. “A maneira 

de educar os filhos pode fazer a 

diferença”. (HAFFNER, 2008 p.18 

a 44).  Os pais são basicamente 

importantes, mas nem tudo 

depende dos pais, “os colegas, 

a mídia, as normas sociais (...)” 

tudo influencia no bem estar 

do sujeito.

 A ordem de 

nascimento da criança, os 

irmãos, as escolas, as instituições 

religiosas, o histórico e dinâmico 

familiar, também influenciam 

na criação dos pequenos. Este 

capítulo abre novas perspectivas 

para comportamentos paternos, 

podendo influenciar positivamente 

a cada criança. “As escolhas e 

as práticas educativas adotadas 

contribuem para que as crianças 

se tornem adultos felizes e 

produtivos”. (HAFFNER, 2008)

 A televisão está 

extremamente presente em 

nosso cotidiano, como um 

veículo de comunicação e se faz 

necessário observar o quanto 

ela ajuda ou atrapalha na 

construção da personalidade da 

criança, estando atento a uma 

realidade que se transforma a 

cada momento. As crianças tem 

acesso a telefones celulares, 

mensagens de texto, redes 

sociais, e-mails e internet.

 Essas inovações 

tecnológicas, nem sempre são 

conhecidas pelos pais. Na época 

atual, a mídia exerce influencia, 

de uma vez que as crianças 

estão expostas naturalmente 

e muitas vezes, se recolhem 

em espaços isolados para se 

utilizarem de tais tecnologias.

 Surgem novos 

desafios, de uma vez que “as 

crianças estão vivendo em um 

mundo diferente daquele em 
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que nós vivemos”. A sociedade 

era formada por mulheres que 

não trabalhavam fora de casa, 

atualmente muitas crianças 

retornam da escola para uma 

casa vazia. (HAFFNER, 2008)

 Muitos fatores 

contribuíram para que a 

paternidade no século XXI se 

tornasse um desafio maior. 

As doenças sexualmente 

transmissíveis, as drogas, 

o álcool, e a mudança no 

modelo familiar, bem como 

nas regras de cada um dos 

gêneros masculino e feminino, 

como as consequências 

dos relacionamentos sem 

compromissos geram novos 

cenários familiares, como 

consta atualmente. (HAFFNER, 

2008)

 A influencia da 

mídia no lar resulta muitas 

vezes na insegurança dos pais 

em relação aos filhos (...) “os 

pais passaram a ouvir mais 

sobre tudo” o que é fonte de 

más noticias.

 Atualmente os 

televisores cada vez maiores, 

ocupam lugares de destaque 

nos lares, em que há tempos 

atrás este espaço era ocupado 

por imagens religiosas, e valor 

atribuído era de respeito.  Hoje 

a paisagem atual da mídia 

são amostras de massacres, 

violência, sexo, drogas, jogados 

alheiamente, tornando a 

situação “normal”.

 Penso que se as 

mudanças nas famílias são 

desafiadoras para os pais, por 

outro lado o avanço tecnológico, 

tanto pode ser um aliado como 

pode ser um empecilho para 

bons relacionamentos, se 

utilizados se um bom-senso 

e sem a supervisão de um 

adulto antenado.

 O tempo passa, as 

situações mudam, mas o desafio 

permanece de se encontrar 

um equilíbrio na educação 

das crianças. Há mais de 40 

anos a doutora Baumrid, em 

1996 pesquisou os primeiros 

trabalhos como a criação afeta 

as crianças, definindo quatro 

tipos distintos de criação.

 Para Diana Baumrid 

(1996), as duas características 

mais importantes desses estilos 

são “a compreensão dos pais” 

e o “Nível de exigência dos 

pais” – “até que ponto eles 

influenciam o comportamento 

dos filhos (...)”. (HAFFNER, 2008, 

P. 36)

 O importante é estar 

atento para a característica que a 

criança apesenta, considerando 

que numa mesma família, com 

os mesmos pais, os próprios 

irmãos se diferem, alternando 

os estilos de criação. O ideal 

seria que os pais fossem 

afirmativos em minha opinião, 

demonstrando um equilíbrio, 

transmitindo segurança para os 

filhos, o entanto, na realidade, 

penso que muitos outros 

estilos de criação já estão 

sendo experimentados, mas 

ainda não estão registrados.

De acordo com HAFFNER 

(2008), em mais de 40 anos de 

pesquisa “o estilo de criação 

é considerado o que faz a 

diferença na vida das crianças 

independente do nível de renda 

e da nacionalidade”.

A paternidade distante 

deixa os filhos inseguros, 

a paternidade afirmativa 

costuma apresentar maiores 

indicadores, e os impactos de 

estilos de criação permissivo 
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e autoritário é notadamente 

similar.

A Doutora Naumrid 

(1966) escreveu:

“Exigências que não 

podem ser cumpridas ou 

nenhuma exigência, suprimir o 

conflito ou fugir dele, recusar 

ajuda ou ajudar excessivamente, 

estabelecer padrões muito 

altos ou muito baixos, tudo isso 

refreia ou subestima a criança 

a ponto de ela não adquirir 

conhecimento e experiência 

necessários para vencer”. 

(HAFFNER, 2008)

Salientando a primeira 

infância e a idade pré-escolar 

os estilos tendem a emergir 

com maior clareza. A ação dos 

adultos com as crianças nessa 

idade, fara a maior diferença 

na maneira como eles agirão 

quando forem mais velhos, 

assim mostram os estudos que 

se devem tratar os distúrbios 

de conduta desde o inicio, 

buscando apoio para as próprias 

práticas educacionais, o que faz 

a diferença para o ajustamento 

do sujeito na sociedade.

Segundo ALARCÃO (2001), 

é necessário compreender o 

que está acontecendo de uma 

vez que estamos na era da 

informação e também na era 

da comunicação e o papel do 

professor mudou assim como o 

papel do aluno mudou também. 

É preciso repensar o papel do 

educador de uma vez que hoje 

temos mais uma linguagem; 

a linguagem da informática 

é preciso recontextualizar se 

adequando a nova realidade.

Para CAPELATTO, et 

al (200¨) “Pais e educadores 

precisam ser orientados sobre 

a construção psíquica, têm de 

saber agir no cotidiano como 

agentes de afeto e proteção”. 

Para ele “não existe limite 

que não provoque frustração, 

angústia, raiva e uma infinidade 

de sensações que terão de 

ferver muito para se fundir num 

sentimento mais refinado por 

tudo e todos, que é o afeto”.

De acordo com Capellato 

(2006), uma árdua tarefa que os 

adultos assume a várias gerações, 

é desenvolver a capacidade 

afetiva dos pequenos, e “não 

já como liberar os pais desta 

função ou abrandá-la numa 

espécie de paternidade light”.

Considerando a 

aprendizagem na relação pais 

e filhos, na questão do respeito 

às descobertas das crianças, e 

compreendendo suas angustias, 

estes pais, estabelecem uma 

rotina clara para que os filhos se 

sintam cuidados e protegidos, 

“tudo isso faz parte do amplo 

processo em que se forma 

uma sociedade ativa e solidaria 

para o futuro”.

Segundo CAPELATTO 

et al (2006), “(...) cuidar das 

crianças com empenho que 

elas requerem, na fase em 

que estão. Sai mais barato 

do que cuidar depois”. Basta 

simplesmente aprender a 

ouvir, porque quando as 

crianças sentem a presença 

compreensiva dos adultos e 

podem sentir o que precisam 

sentir, “encaminham-se mais 

facilmente sozinhas pela trilha 

do crescimento”.

Concordo com Capelatto, 

por entender que educar é um 

ato de amor, é a base para toda 

vida, aquilo que é afirmado 

na infância, permanece até a 

velhice.
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 Segundo RIBEIRO 

(2002) os pais, os avós e os tios, 

tem mais autoridade sobre a 

criança na primeira infância, 

mas quando cresce quem tem 

mais autoridade sobre a sua 

vida é a própria pessoa.

RIBEIRO (2002) diz que “é 

muito importante desenvolver 

a capacidade de visualizar”, 

mas que esta técnica, não é 

ensinada nas escolas, é preciso 

aprender por conta própria, 

podendo ser extremamente 

valiosa na vida, fazendo uma 

diferença no cotidiano.

A aprendizagem se dá 

pela provocação da percepção, 

em que por necessidade ou por 

interesse que o ser humano 

aprende.

Segundo LEVITT e 

DUBNER (2007) em 1983 T. 

Berry Brazelton escreveu sobre 

a estimulação “que um bebê 

vem ao mundo totalmente 

equipado para aprender sobre 

si mesmo e o mundo que o 

cerca. “Sendo Brazelton a favor 

de uma estimulação precoce, ou 

seja, de uma criança interativa”.

            Considerando 

ainda natureza-criação de 

filhos, LEVITT e DUBNER (2007) 

colocam que a autora Judidh 

Rich Harris, abordou em 1998 

questões como: “porque as 

crianças dão no que dão” e “os 

pais são menos importantes do 

que se pensa, e os amiguinhos 

mais”. Incluindo estudos que 

apontam a “infância como 

raiz para a tragédia ou para 

o triunfo para a vida adulta”.

Termino este capitulo 

com uma passagem de Içami 

Tiba “é preciso muito amor 

para se exigir que os filhos 

pratiquem o que aprenderam, 

pois é muito mais prazeroso e 

menos trabalhoso permitir que 

os filhos façam o que tiverem 

vontade de fazer sem cumprir 

suas obrigações”.

FAMÍLIA X ESCOLA: RELAÇÃO DE SUCESSO
A escola e a família 

desempenham papel de grande 

importância na formação 

social do individuo, tendo 

responsabilidade na construção 

da pessoa humana em seus 

âmbitos espacial, temporal e 

sociocultural. O processo de 

formação da identidade se 

dá nos aspectos individual, 

pessoal e cultural. A formação 

da identidade do indivíduo se 

dá por meio de instituições 

como a família, a escola, e mais 

tarde o mundo do trabalho.

       As formas e 

amplitude das relações entre 

as escolas e famílias variam, 

pois está relacionado a diversos 

fatores, tais como escolarização 

das famílias, classe social, 

meio urbano ou rural, numero 

de filhos, tempo disponível 

e ocupação dos pais, entre 

outros.

            Alguns pais não 

têm noção do mal que causam 

aos seus filhos quando não 

estabelecem limites para eles, 

atendendo todos os seus desejos 

sem questioná-los, crianças 

que não sabem controlar suas 

vontades, provavelmente não 

saberão lidar com problemas 

corriqueiros do seu cotidiano.

            TIBA (1996) 
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afirma que há pais que, por 

manter seus filhos na escola, 

acham que esta é responsável 

pela educação dos mesmos. 

Quando a escola reclama de 

comportamentos inadequados 

ou das indisciplinas por parte 

dos alunos, os pais atribuem 

a responsabilidade à escola. 

            Para VASCONCELLOS 

(1994) a família e a escola 

mudaram muito. Antes, a 

família era cúmplice da escola. 

Hoje deposita suas funções e 

delega suas responsabilidades 

a ela, porém a critica. Cada 

vez mais os alunos vêm para 

a escola com menos limites 

trabalhados pela família.

O impacto da vida familiar 

causa influencia corretiva na vida 

escolar do individuo, pois este 

está inserido numa estrutura 

familiar com uma dinâmica 

que por muitas vezes e entra 

em conflito determinando 

seu comportamento e sua 

capacidade de aprendizagem 

escolar. Ainda segundo o autor 

a escola compartilha com a 

família suas descobertas e 

recebe dela, por meio de seus 

alunos, a dinâmica de um mundo 

em constante mudança num 

processo de colaboração. Não 

há separação entre a cultura 

da escola e a vida familiar, 

mas uma extensão em que 

ambas convive e se influenciam 

mutuamente.

 A família é uma 

instância importante no 

processo de socialização, bem 

como no desenvolvimento 

da subjetividade autônoma, 

ensinando informalmente o 

que as crianças devem fazer, 

dizer ou pensar. A educação 

dada pela família fornece solo 

com base a qual o indivíduo 

pode agir até para, em ultima 

instância, rebelar-se contra 

os valores recebidos: contra 

esses valores, mas sempre 

por causa deles.

 Segundo TIBA 

(1996) a falta do amparo familiar, 

mais precisamente a carência 

afetiva durante a infância, pode 

conduzir a uma deterioração 

integral da personalidade, 

e consequentemente do 

comportamento. Quando 

o relacionamento familiar 

é precário, certamente irá 

influenciar nos relacionamentos 

sociais de seus membros, 

especialmente dos filhos. A 

pobreza, violência doméstica, 

alcoolismo, à desagregação dos 

casamentos, droga, ausência 

de valores, permissividade, 

demissão dos pais da educação 

dos filhos, etc. São apontados 

como as principais causas que 

minam o ambiente familiar. 

 Na realidade 

brasileira atual a escola tem 

procurado estabelecer relações 

com as famílias de seus alunos 

destinadas especialmente 

o investimento familiar e 

pessoal de cada aluno na sua 

aprendizagem escolar. Nem 

sempre, porém, consegue 

atingir os resultados. É um 

assunto que merece reflexão 

e uma busca exaustiva de 

alternativas que possam ajudar, 

pois afeta diretamente no 

ensino - aprendizagem.

 A escola e família 

devem ser estudadas em suas 

particularidades para que caminhos 

de interação produtiva possam 

ser traçados e seus papéis 

definidos colaborativamente 

em benefício dos alunos e 

consequentemente a qualidade 
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de ensino oferecida.  .

 Para a escola, 

a família do aluno é a base 

indispensável para que 

aprendizagem aconteça. É 

preciso muito cuidado ao 

analisar o comportamento dos 

alunos em função das famílias 

de nas quais provêm para não 

cair no risco de enquadrá-los 

em padrões rígidos de valores, 

crenças e estrutura típicos 

de modelos que na verdade 

são construções históricas e 

produtos culturais que refletem 

em seus comportamentos.

 Pais e mães não 

são apenas genitores, tanto o 

pai como mães devem fazer 

tudo em beneficio da família, 

portanto é fundamental que 

os pais estabeleçam as bases 

sólidas sobre as quais apoiarão 

a educação dos seus filhos. 

Torna-se urgente o compromisso 

de um reestudo por parte dos 

pais em relação à conduta 

moral que deve ser ministrada 

as gerações novas, a fim de 

evitar a grande derrocada da 

cultura e da civilização.  . 

 Já a escola, é 

primordial que ela elabore 

projetos e crie mecanismos 

para que a família participe 

ativamente do cotidiano escolar. 

Somente assim serão parceiros 

na efetivação do processo 

ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante a essa pesquisa 

encontrei um vasto conteúdo, 

que diz respeito à infância, à 

questão do gênero masculino 

e feminino e seus respectivos 

relacionamentos. Porém, embora 

muitos autores tenham escrito 

sobre a criança, ainda há uma 

carência na compreensão da 

necessidade de aprendizagens 

específicas para cada fase.

A aprendizagem 

acontece de inúmeras formas, 

nos diversos lugares de acordo 

com a época histórica, e a 

criança pequena necessita 

dos cuidados de um adulto. 

Atualmente o cuidar e o educar 

são indissociáveis, até mesmo 

para selecionar na televisão os 

desenhos animados, a história 

a ser contada e os recursos 

que são disponibilizados para 

a criança pequena brincar, são 

oferecidos pelos adultos, sejam 

pais, professores, irmãos mais 

velhos, ou outros responsáveis.

 No entanto à 

medida que a criança está 

crescendo, cada vez mais vão 

sendo influenciadas pelos seus 

pares de amigos de convivência. 

Por meio da comunicação vai se 

abrindo espaço para o que não 

existe, para o que é imaginado, 

e nesta produção, a criança 

vai se ajustando à realidade, 

transformando o tempo de 

tristeza em alegria, o medo 

em esperança, estimulando o 

pensamento a elaborar seus 

temores diante da rotina, seja 

na escola ou não.

 A vida esta repleta 

de desafios, muitos deles 

agradavam e outros nem sempre, 

porém cada obstáculo que se 

apresenta no nosso caminho, 

está como um proposito para 

nos ajudar a aprender e nos 

dar experiências de vida.
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 Com todas as 

experiências boas ou ruins, há 

sempre o que se aprender e 

adquirir, não importa o quanto 

seja negativo uma situação, há 

sempre um aspecto positivo 

a ser considerado.

 A criança por si 

só é um assunto encantador, 

pois nos desperta sentimentos 

otimistas, sensações de amor. 

Cabe a quem se relaciona 

com a criança maximizar suas 

capacidades e potencialidades, 

para que esta criança tornando-

se adulto seja responsável 

suficientemente para enfrentar 

os desafios, superando-os 

mantendo a criança dentro 

de si.

 O tempo passa, 

e a história continua, e com 

isso, a observação básica nos 

relacionamentos estão no fator 

biológico, nível socioeconômico, 

nível de instrução dos pais. 

Nesta observação, caso 

seja apontado o desvio de 

comportamentos, dificultando 

a aprendizagem, como sugere a 

pesquisa por meio das leituras, 

os especialistas podem auxiliar 

direcionamento o aminho 

a seguir. Quando o ideal de 

família, não é possível (mãe, 

pai e filho), e a criança é criada 

por um só genitor, em ambas 

as situações, pode-se ter como 

resultado um desenvolvimento 

bem sucedido ou não.

 Atualmente as 

relações familiares demonstram 

complexidade, sendo 

importantíssima a tarefa dos 

pais a ser realizada com muita 

responsabilidade, “para que 

se não for perfeito, ao menos 

deixe a marca do zelo”, tendo 

em vista que é importantíssimo 

um bom relacionamento com 

os filhos.
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No contexto contemporâneo 

aliado a diversas demandas, a 

globalização ao aceleramento 

de informações e ao mundo 

tecnológico, cada vez mais 

a educação ocupa papel de 

destaque na construção de uma 

sociedade produtiva. Refletir 

sobre a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA nos possibilita 

compreender sua importância 

neste contexto. Objetivamos 

também a abordagem de 

contexto histórico da EJA, bem 

como tratar da importância 

sobre a construção de um 

Projeto Político Pedagógico 

que contemple estratégias 

emancipatórias, em prol de 

uma educação transformadora 

e de qualidade.
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CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS – EJA
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INTRODUÇÃO 
Tanto a Constituição 

Federal – CF 1988, quanto 

a lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional 9394/96 

– LDB, concebem a educação 

enquanto direito de todas, 

especialmente relacionado a 

EJA, estabelece que a educação 

é um direto de todos, inclusive 

àqueles que não tiveram acesso 

a idade correta. 

A Educação de Jovens e 

Adultos – EJA é uma modalidade 

da Educação Básica nas etapas 

do Ensino Fundamental e 

Médio, que visa oferecer 

oportunidade de estudos às 

pessoas que não tiveram acesso 

ou continuidade desse ensino 

na idade própria, assim como, 

prepará-los para o mercado de 

trabalho e o pleno exercício da 

cidadania. A oferta de cursos aos 

jovens e adultos proporciona 

oportunidade educacional 

apropriada, considerando as 

características do aluno, seus 

interesses, condição de vida e 

trabalho (MEC, 2001,22).

 Para além dos 

aspectos legais é necessário 

que tenhamos um olhar 

diferenciado e especifico para 

a modalidade EJA, pois sua 

clientela possui necessidades 

diferenciadas das demais. 

 Objetivamos com 

o presente artigo a abordagem 

critica reflexiva sobre os aspectos 

da educação de jovens e adultos 

e seu contexto, enfatizando seu 

papel na construção de uma 

sociedade para transformação.

 A temática 

justifica-se em virtude de 

sua própria importância e 

fundamentalmente aliado a 

concepção que a Educação 

de Jovens e Adultos tem 

especial relevância no contexto 

educacional, pois também é 

um processo inclusivo, quando 

em seus aspectos desenvolve 

o protagonismo e autonomia 

dos sujeitos, considerando o 

contexto ao qual o aluno está 

inserido. 

Um princípio pedagógico 

já bastante assimilado entre 

os que se dedicam à educação 

básica de adultos é o da 

incorporação da cultura e da 

realidade vivencial dos educandos 

como conteúdo ou ponto de 

partida da prática educativa. No 

caso da educação de adultos, 

talvez fique mais evidente a 

inadequação de uma educação 

que não interfira nas formas 

de o educando compreender 

e atuar no mundo. A análise 

das práticas, entretanto, 

mostra as dificuldades de se 

operacionalizar esse princípio. 

Muitos materiais didáticos, 

geralmente os produzidos em 

grande escala, fazem referência 

a “trabalhadores” ou “pessoas do 

povo” genéricas, com as quais 

é difícil homens e mulheres 

concretos se identificarem. Em 

outros casos, a suposta realidade 

do educando é retratada apenas 

em seus aspectos negativos — 

pobreza, sofrimento, injustiça 

— ou apenas na sua dimensão 

política. Ocorre também a 

redução dos interesses ou 

necessidades educativas dos 

jovens e adultos ao que lhes é 

imediato, enquanto sua vontade 
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de conhecer vai muito além. 

Perde-se assim a oportunidade 

criada pela situação educativa de 

se ampliarem os instrumentos 

de pensamento e a visão de 

mundo dos educandos e dos 

educadores (MEC, 2001, p.30).

DIALOGANDO SOBRE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS

Historicamente a EJA teve 

seu marco histórico a partir da 

década de 30 no Brasil devido 

as diversas transformações 

nos modos de produção, ao 

crescente fenômeno industrial 

e concentração populacional 

urbana, o que mesmo 

embrionariamente surge a 

necessidade da expansão 

educacional.

 Em 1947 com 

intenções populistas eleitorais 

foi lançada a Campanha de 

Educação de Adultos, tendo 

como pretensão:

Pretendia-se, numa primeira 

etapa, uma ação extensiva que 

previa a alfabetização em três 

meses, e mais a condensação 

do curso primário em dois 

períodos de sete meses. Depois, 

seguiria uma etapa de “ação 

em profundidade”, voltada à 

capacitação profissional e ao 

desenvolvimento comunitário. 

Nos primeiros anos, sob a direção 

do professor Lourenço Filho, a 

campanha conseguiu resultados 

significativos, articulando 

e ampliando os serviços já 

existentes e estendendo-os às 

diversas regiões do país. Num 

curto período de tempo, foram 

criadas várias escolas supletivas, 

mobilizando esforços das diversas 

esferas administrativas, de 

profissionais e voluntários. O 

clima de entusiasmo começou 

a diminuir na década de 50; 

iniciativas voltadas à ação 

comunitária em zonas rurais 

não tiveram o mesmo sucesso 

e a campanha se extinguiu 

antes do final da década. Ainda 

assim, sobreviveu a rede de 

ensino supletivo por meio dela 

implantada, assumida pelos 

estados e municípios (MEC, 

2001, p.20).

 Esta campanha 

teve diversas críticas devida 

a sua própria superficialidade 

face às especificidades desta 

clientela. 

No final da década de 

50, as críticas à Campanha de 

Educação de Adultos dirigiam-

se tanto às suas deficiências 

administrativas e financeiras 

quanto à sua orientação 

pedagógica. Denunciava-se o 

caráter superficial do aprendizado 

que se efetivava no curto 

período da alfabetização, a 

inadequação do método para 

a população adulta e para as 

diferentes regiões do país 

(MEC, 2001, p.22).

 Inicia-se, então o 

debate sobre a EJA na perspectiva 

de Paulo Freire (1979), na 

qual os aspectos sociais do 

ato educativo destacam-se no 

processo de aprendizagem. 

Paulo Freire (1979) faz a crítica 
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a educação reprodutora, a 

educação bancária, na qual o 

aluno é uma tábula rasa e o 

professor e detentor no saber 

que ao longo do processo 

deposita para o aluno seus 

conhecimentos. 

O paradigma pedagógico 

que se construiu nessas 

práticas baseava-se num novo 

entendimento da relação entre 

a problemática educacional e 

a problemática social. Antes 

apontado como causa da 

pobreza e da marginalização, 

o analfabetismo passou a ser 

interpretado como efeito da 

situação de pobreza gerada 

por uma estrutura social não 

igualitária. Era preciso, portanto, 

que o processo educativo 

interferisse na estrutura social 

que produzia o analfabetismo. 

A alfabetização e a educação 

de base de adultos deveriam 

partir sempre de um exame 

crítico da realidade existencial 

dos educandos, da identificação 

das origens de seus problemas e 

das possibilidades de superá-los. 

Além dessa dimensão social e 

política, os ideais pedagógicos 

que se difundiam tinham um forte 

componente ético, implicando 

um profundo comprometimento 

do educador com os educandos. 

Os analfabetos deveriam ser 

reconhecidos como homens 

e mulheres produtivos, que 

possuíam uma cultura. Dessa 

perspectiva, Paulo Freire 

criticou a chamada educação 

bancária, que considerava o 

analfabeto pária e ignorante, 

uma espécie de gaveta vazia 

onde o educador deveria 

depositar conhecimento. 

Tomando o educando como 

sujeito de sua aprendizagem, 

Freire propunha uma ação 

educativa que não negasse 

sua cultura, mas que a fosse 

transformando através do 

diálogo. Na época, ele referia-se 

a uma consciência ingênua ou 

intransitiva, herança de uma 

sociedade fechada, agrária e 

oligárquica, que deveria ser 

transformada em consciência 

crítica (MEC, 2001, p.22).

 Nesta fase Paulo 

Freire (1979) propõe uma nova 

forma para a alfabetização de 

adultos, na qual a leitura de 

mundo precede a leitura de 

códigos descontextualizados. 

Ressignifica, então o ato educativo 

em especial a alfabetização a 

partir de temas geradores que 

possuíam significado para os 

alunos.

 Além desta 

inovação e para além dos 

temas geradores o diálogo era 

fundamental como ponto de 

partida deste processo, pois 

por meio da dialogicidade o 

educador conhece e reconhece 

os sujeitos, enquanto indivíduos 

ativos e autônomos no processo 

de ensino aprendizagem.

Antes de entrar no estudo 

dessas palavras geradoras, 

Paulo Freire propunha ainda 

um momento inicial em 

que o conteúdo do diálogo 

educativo girava em torno 

do conceito antropológico de 

cultura. Utilizando uma série de 

ilustrações (cartazes ou slides), 

o educador deveria dirigir uma 

discussão na qual fosse sendo 

evidenciado o papel ativo dos 

homens como produtores de 

cultura e as diferentes formas 

de cultura: a cultura letrada 

e a não letrada, o trabalho, a 
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arte, a religião, os diferentes 

padrões de comportamento 

e a sociabilidade. O objetivo 

era, antes mesmo de iniciar o 

aprendizado da escrita, levar o 

educando a assumir-se como 

sujeito de sua aprendizagem, 

como ser capaz e responsável. 

Tratava-se também de ultrapassar 

uma compreensão mágica 

da realidade e desmistificar 

a cultura letrada, na qual o 

educando estaria se iniciando 

(MEC, 2001, p.32)

 Portanto na 

perspectiva de Paulo Freire 

(1979), a educação assume o 

papel de transformar pessoas 

que de posse de conhecimentos 

críticos reflexivos desenvolvem 

o sentimento de pertença social, 

capazes então de transformar 

suas realidades.

 Está compreensão 

principia-se por reconhecer 

nos sujeitos seus contextos, 

suas especificidades, além de 

entender as particularidades 

que possuem os alunos adultos, 

pois os mesmos carregam uma 

bagagem própria advinda das 

experiências de vida, além 

de todas as expectativas 

que carregam ao procurar 

formação, ou seja, melhoria 

de vida, aspectos profissionais 

e pessoais.

Os princípios da 

contextualização e do 

reconhecimento de identidades 

pessoais e das diversidades 

coletivas constituem-se em 

diretrizes nacionais dos 

conteúdos curriculares. A 

contextualização se refere aos 

modos como estes estudantes 

podem dispor de seu tempo 

e de seu espaço. Por isso, a 

heterogeneidade do público 

da EJA merece consideração 

cuidadosa. A ela se dirigem 

adolescentes, jovens e adultos, 

com múltiplas experiências de 

trabalho, de vida e de situação 

social, aí compreendidos as 

práticas culturais e os valores 

já constituídos. (BRASIL, 2000, 

p. 61). 

DIRETRIZES EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS

Quanto as Diretrizes 

Curriculares para Educação de 

Jovens e Adultos é fundamental 

ressaltar as orientações, 

conforme segue:  

1. As escolas deverão 

estabelecer como princípios 

norteadores de sua ação 

pedagógica: a) princípios éticos: 

autonomia, responsabilidade, 

solidariedade; respeito ao bem 

comum; b) princípios políticos: 

direitos e deveres da cidadania; 

criticidade; respeito à ordem 

democrática; c) princípios 

estéticos: sensibilidade, 

criatividade; diversidade de 

manifestações artísticas e 

culturais.

2. Ao definir a proposta 

político-pedagógica, as escolas 

deverão explicitar o reconhecimento 

da identidade pessoal dos 

alunos, dos professores e outros 

profissionais e da sua própria 

identidade – unidade escolar 

– e dos respectivos sistemas 

em que estiver inserida. 

3. Ao elaborar a proposta 

político-pedagógica, as escolas 
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deverão partir do pressuposto 

de que: 

• as aprendizagens são 

constituídas na interação entre 

os processos de conhecimento, 

linguagem e afetivos, como 

consequência das relações 

entre as distintas identidades 

dos vários participantes do 

contexto escolarizado, por 

meio de ações intersubjetivas 

e intersubjetivas; 

• as diversas experiências 

dos alunos, professores e 

demais participantes do 

ambiente escolar, expressas por 

meio de múltiplas formas de 

diálogo, devem contribuir para 

a construção de identidades 

afirmativas, persistentes e 

capazes de protagonizar ações 

solidárias e autônomas de 

constituição de conhecimentos 

e valores indispensáveis à vida 

cidadã. 

4. A proposta político-

pedagógica da escola deverá 

garantir a igualdade de acesso 

dos alunos a uma base nacional 

comum, de maneira que legitime 

a unidade e a qualidade da 

ação pedagógica na diversidade 

nacional, bem como a parte 

diversificada. Tanto a base 

nacional comum como a parte 

diversificada deverão integrar-

se em torno do paradigma 

curricular – Parâmetros 

Curriculares Nacionais – que 

visa estabelecer a relação entre: 

          • a vida dos alunos, 

por meio da circulação dos 

seus aspectos, como a saúde, 

a sexualidade, a família, o meio 

ambiente, o trabalho, a ciência 

e a tecnologia, a cultura e as 

linguagens;

        • as áreas de 

conhecimento de Língua 

Portuguesa e Língua Materna 

(para a população indígena), 

Língua Estrangeira Moderna, 

Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Arte, Educação Física.

5. As escolas utilizarão 

a parte diversificada de suas 

propostas curriculares para 

enriquecer e complementar 

a base nacional comum, com 

a introdução de projetos e 

atividades de interesse de suas 

comunidades.

 A partir destas 

diretrizes podemos considerar 

que as escolas devem ter 

um olhar apurado para os 

alunos na modalidade EJA 

estabelecendo ações pedagógicas 

especialmente direcionadas 

para esta população. 

 Neste aspecto 

chamamos atenção para o 

Projeto Político Pedagógico, que 

deve traduzir a identidade da 

escola e nele ser reservado um 

espaço de relevância para as 

especificidades da modalidade 

de EJA. 

 A construção do 

Projeto Pedagógico sob esta 

ótica deve estar alicerçada nos 

aspectos Filosóficos, ou seja, 

refletir todas as intencionalidades 

educativas com base na visão 

de homem, mundo, sociedade; 

nos aspectos epistemológicos, 

ou seja, estabelecer qual a linha 

de trabalho para efetivação da 

proposta pedagógica, e por fim 

os aspectos metodológicos.

 É fundamental 

que a construção do PPP nesta 

perspectiva tenha a participação 

de todos os sujeitos que 

constituem o cotidiano escolar 

em seus diversos segmentos 

e que a discussão sobre a EJA 

não se finde neste processo, 

mas que seja também parte 
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integral da formação continuada 

docente. 

Assim, a proposta 

político-pedagógica deve ser 

a expressão do conjunto de 

atores do universo escolar, 

congregando professores, alunos, 

funcionários e comunidade 

em torno de objetivos e 

metas comuns. No processo 

de construção da proposta 

político-pedagógica, a equipe 

escolar discute e expõe valores 

coletivos, define prioridades, 

delimita resultados desejados, 

reflete sobre sua realidade, 

dá sentido às ações contidas 

no planejamento e incorpora 

a auto-avaliação. A vivência 

de uma proposta político-

pedagógica propicia que a 

equipe escolar produza seu 

conhecimento pedagógico, 

construindo-o e reconstruindo-o 

cotidianamente, com base em 

estudos teóricos na área da 

educação e em outras áreas, 

na troca de experiências entre 

os pares e com outros agentes 

da comunidade, incluídos os 

alunos, os quais devem ser a 

primeira fonte de pesquisa 

(SEFFRIN, s.a., s.p).

 Para além da 

construção Projeto Político 

Pedagógico pressupondo 

a participação coletiva e 

discussão embasada em aporte 

teórico, é fundamental que se 

estabeleçam objetivos de cunho 

emancipatórias, nos quais os 

alunos desenvolvam a criticidade 

necessária para se tornarem 

agentes de transformação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos que a 

Educação de Adultos – EJA é uma 

modalidade atípica, pois todas 

suas especificidades demandam 

um olhar diferenciado para 

esta clientela.

 Desde seu contexto 

a EJA perpassa inicialmente 

com campanhas que pouco 

agregaram a sua importância, 

tendo destaque fundamental 

com a participação de Paulo 

Freire que impulsionou e inovou 

os aspectos desta modalidade. 

 As contribuições 

de Paulo Freire marcaram 

fundamentalmente a EJA, pois 

suas propostas diferenciaram 

as estratégias pedagógicas 

desta modalidade, conhecer 

e reconhecer as histórias dos 

sujeitos, estabelecer temas 

geradores foram características 

que possibilitaram um olhar 

diferenciado para esta clientela 

que possui expectativas tão 

peculiares frente a tantas 

demandas. 

 Por fim constatamos 

também que a especificidade 

da EJA deve estar explicitada 

no Projeto Político Pedagógico 

contemplando propostas 

que possuam características 

emancipatórias de educação.
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Esta pesquisa traz um 

estudo sobre as práticas teatrais 

na escola e as possibilidades de 

trabalho com este conteúdo na 

escola. Segundo as orientações 

curriculares do MEC são 

divididas as especificidades 

do conhecimento artístico em 

quatro modalidades: Música, 

Teatro, Dança e Artes Visuais. 

Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Artes para o 

Ensino Fundamental e os 

Referenciais Curriculares para a 

Educação Infantil explicitam as 

possibilidades de tratamento de 

tais conteúdos. O ensino da arte 

em espaços educativos necessita 

de propostas que desafiem 

o imaginário e a criatividade 

da criança e que explorem 

as diferentes linguagens. O 

teatro é um importante recurso 

didático e pedagógico que 

contribui de forma significativa 

para o desenvolvimento da 

criança, proporcionando novas 

experiências e contribuindo 

para o seu aprendizado e 

crescimento integral.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa traz 

uma revisão bibliográfica cujo 

tema baseia-se nas formas de 

trabalho com práticas teatrais 

na escola, abordando alguns 

aspectos sobre o ensino de 

Arte em sala de aula. Diante do 

proposto neste estudo temos 

os seguintes questionamentos: 

De que maneira o conteúdo 

de Artes, neste sentido mais 

especificamente as práticas 

teatrais, podem ser trabalhadas 

na escola? Como construir uma 

aprendizagem significativa 

abordando tais conceitos? 

A justificativa para 

este estudo está pautada na 

importância do trabalho com 

Artes Visuais na escola e que 

por muitas vezes os educadores, 

de uma maneira geral, ainda 

não possuem a clareza e a 

capacitação necessária para o 

trabalho com temas diversificados 

nas propostas pedagógicas 

que envolvem esta temática.

Na sala de aula, o 

tratamento da Arte baseia-

se em três dimensões: Arte 

como linguagem, como 

expressão da cultura e como 

conhecimento. A Arte como 

linguagem no sentido de realizar 

leituras e estabelecer sentidos 

interpretando as relações da 

mensagem artística; a Arte 

como expressão da cultura no 

sentido da preocupação com 

a influência cultural, observar 

a arte em sua relação com a 

cultura, melhor entendendo as 

obras artísticas; a Arte como 

conhecimento no sentido de 

entendê-la como qualquer 

outra área do conhecimento, 

vivenciado e refletido pelas 

crianças.

É importante proporcionar 

para as crianças a apreciação 

de figuras, ao contato com os 

personagens de uma história já 

conhecida, de um desenho e, 

até mesmo, de alguns filmes, 

partindo desta apreciação o 

professor poderá trabalhar com 

essas personagens por meio 

de jogos simbólicos, fazendo 

pequenas dramatizações 

e aproveitando os objetos 

presentes em sala de aula. 

Com isso, o professor estará 

criando possibilidade para 

que as crianças desenvolvam 

relações entre as representações 

visuais e suas vivências, 

enriquecendo seu conhecimento 

do mundo e contribuindo 

para o desenvolvimento das 

linguagens artísticas.

De acordo com Guimard 

(2010) tanto o brincar como 

o teatro podem auxiliar na 

concentração, na capacidade de 

memorizar, no desenvolvimento 

harmônico do sistema motor, 

na desinibição, e contribuem 

para o processo de socialização, 

aguçam o caráter crítico sobre o 

mundo, exercitam a disciplina, 

ampliam os horizontes da 

imaginação e da fantasia. 

Segundo Richter (2007) as 

artes possibilitam a criança 

criar representações por meio 

do lúdico e da criatividade, 

nestas representações a criança 

desenvolve o seu potencial de 

aprendizagens e estabelece 

relações significativas no 

processo de ensino.
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PRÁTICAS TEATRAIS NA ESCOLA
O ensino de Artes, por 

muitas vezes é visto como um 

passatempo ou uma mera 

atividade de desenhar ou 

pintar, descontextualizadas 

de aprendizado, outra prática 

equivocada é considerar o 

trabalho com Artes como 

simples ilustrações de datas 

comemorativas ou temas 

específicos não deixando lugar 

para a criação e criatividade 

das crianças. Nessa situação, é 

comum que os adultos façam 

grande parte do trabalho, uma 

vez que não consideram que 

a criança tem competência 

para elaborar um produto 

adequado.

 De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Arte (1997), desde Platão a 

arte, tem sido considerada e 

utilizada como um recurso de 

aprendizagem na educação, o 

teatro foi formalizado pelos 

gregos e era considerado um 

elemento fundamental na 

educação natural, pois exigia 

do homem uma presença 

completa por meio da expressão 

e comunicação. 

O teatro exercita e 

combina as inteligências 

múltiplas inerentes ao ser 

humano e, por ser uma arte 

polifônica, integra e é capaz de 

dialogar com todas as outras 

manifestações artísticas. [...] O 

teatro inspira, motiva, emociona, 

alegra, auxilia no conhecimento 

de nós mesmos e do outro, 

aguça nosso senso crítico, afaga 

e conforta nos momentos de 

solidão, desespero, tédio e dor. 

(GUIMARD, 2010, p.84).

 A história do 

Teatro Infantil no Brasil teve 

um início ligado a catequese 

e aos jesuítas, com o Padre 

Anchieta e o Padre Manoel 

da Nóbrega, que o utilizavam 

como forma auxiliar, didática 

e pedagógica, de catequese. 

Foi a partir da década de 70 

que o teatro-infantil passou a 

ser visto também como uma 

atividade artística. 

 Assim, o teatro 

infantil passou a apresentar 

duas modalidades: o teatro com 

uma função pedagógica, visão 

que historicamente já vinha 

sendo abordada, referindo-se 

ao desenvolvimento da criança 

na realização de atividades 

de teatro e a outra dimensão 

que tem sido analisada é o 

teatro como uma atividade 

artística, a história do teatro 

como uma história da cultura, 

as características e função 

do teatro em cada período 

histórico.

 

Temos que dar um basta 

às diminuições, simplificações 

e, muitas vezes, desrespeito 

dirigidos ao teatro realizado 

para crianças, seja da própria 

classe artística, como na 

sociedade e entre educadores. 

Muitos professores referem-

se ao teatro realizado para 

crianças como “teatrinho”. 

Hoje teremos “teatrinho” na 

escola. [...] Não que seja má 

intenção dos professores, trata-

se de um conceito arraigado 

de que o teatro para crianças 

é menor. [...] é importante 
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atentarmos e nos referirmos ao 

teatro produzido para crianças 

simplesmente como Teatro. 

(GUIMARDI, 2010, p.89).

As crianças no contexto 

da Educação Infantil nem 

sempre entram em contato com 

produções artísticas diferenciadas, 

seja para apreciação ou para 

o desenvolvimento de alguma 

atividade relacionada a Arte. A 

linguagem teatral permeia as 

atividades que acontecem na 

escola, seja em um momento 

de contação de história ou nos 

momentos de brincadeiras em 

que haja a dramatização e a 

encenação. 

De acordo com Sormani 

(2004) o teatro para crianças é 

aquele que envolve a criança 

por meio de experiências 

diferenciadas, a criança quando 

em contato com a linguagem 

artística, neste contexto, as 

práticas teatrais são convidadas 

a desempenhar papeis e 

a expor as suas ideias, no 

sentido de protagonizar ações 

e estabelecer relações entre o 

real e o imaginário. 

O teatro, no processo 

de formação da criança, cumpre 

não só a função integradora, 

mas dá oportunidade para 

que ela se aproprie crítica 

e construtivamente dos 

conteúdos sociais e culturais 

de sua comunidade mediante 

trocas com os seus grupos. No 

dinamismo da experimentação, 

da influência criativa propiciada 

pela liberdade e segurança, a 

criança pode transitar livremente 

por todas as emergências 

internas integrando imaginação, 

percepção, emoção, intuição, 

memória e raciocínio. (BRASIL, 

1997, p. 84.)

Segundo Andrade 

(2009) o ensino da arte em 

espaços educativos carecem 

de propostas que desafiem 

o imaginário da criança, que 

explorem a linguagem visual, 

musical e corporal nas milhares 

possibilidades de criar com 

diferentes materiais e suportes 

e diferentes formas de produzir, 

entender e ler imagens, bem 

como investigar possibilidades 

do próprio corpo e gestos 

com uma riqueza imensa de 

expressão.

É importante proporcionar 

para as crianças a apreciação 

de figuras, ao contato com os 

personagens de uma história 

já conhecida, de um desenho 

e, até mesmo, de alguns filmes, 

partindo desta apreciação o 

professor poderá trabalhar com 

essas personagens por meio 

de jogos simbólicos, fazendo 

pequenas dramatizações 

e aproveitando os objetos 

presentes em sala de aula. 

Com isso, o professor 

estará criando possibilidade para 

que as crianças desenvolvam 

relações entre as representações 

visuais e suas vivências, 

enriquecendo seu conhecimento 

do mundo e contribuindo 

para o desenvolvimento das 

linguagens artísticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação em artes 

visuais requer trabalho e 

informação sobre os conteúdos, 

as experiências, os materiais, 

técnicas, etc., para isso é preciso 

que a escola colabore para que 

os seus alunos tenham acesso 

a um conjunto de experiências 

significativas de aprender e 

aprender a criar, utilizando a 

imaginação, a sensibilidade e o 

conhecimento. Os alunos devem 

ser convidados a transformar 

o conhecimento em Arte, 

percebendo as diversas formas, 

as relações entre os objetos e 

elementos, levantando hipóteses 

e possibilidades.

O ensino de Artes, por 

muitas vezes é visto como um 

passatempo ou uma mera 

atividade de desenhar ou 

pintar, descontextualizadas 

de aprendizado, outra prática 

equivocada é considerar o 

trabalho com Artes como 

simples ilustrações de datas 

comemorativas ou temas 

específicos não deixando lugar 

para a criação e criatividade 

das crianças. Nessa situação, é 

comum que os adultos façam 

grande parte do trabalho, uma 

vez que não consideram que 

a criança tem competência 

para elaborar um produto 

adequado.

O professor deverá 

garantir que a criança possa 

compreender e conhecer a 

diversidade da produção artística 

na medida em que estabelece 

contato com as imagens das 

artes nos diversos meios, como 

livros de arte, revistas, visitas 

às exposições, contato com 

artistas, filmes etc.; e garantir 

o uso de diferentes materiais 

pelas crianças, fazendo com 

que estes sejam percebidos em 

sua diversidade, manipulados 

e transformados.

Também é de fundamental 

importância que o professor 

respeite os pontos de vista de 

cada criança, estimulando e 

desenvolvendo suas leituras 

singulares e produções individuais. 

Os momentos de conversa e 

troca de experiências entre 

as crianças também são ricos 

momentos de aprendizagem 

e o prazer lúdico torna-se 

o gerador do processo de 

produção.

A intervenção do professor, 

os temas abordados e a maneira 

como é desenvolvido o trabalho 

com as Artes Visuais podem 

ser um recurso interessante 

desde que sejam observados 

seus objetivos e função no 

desenvolvimento do percurso 

de criação pessoal da criança. É 

preciso, no entanto, ter atenção 

quanto a programação de 

atividades para as crianças para 

que ela seja capaz de criar e 

partir de suas próprias ideias, 

estimulando o pensamento e 

a imaginação.

Com o término deste 

estudo pode-se afirmar que o 

professor deve proporcionar 

o conhecimento ao aluno 

dando significado aquilo que 

a criança aprende, incluir a 

Arte no currículo escolar, não 

é suficiente para a garantia 

de aprendizado, a Arte deve 

estar integrada as demais 

áreas do conhecimento e 

tornar possível que a criança 

aprenda e compreenda o seu 

conteúdo de forma relevante 

e significativa.
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O objetivo desse 

trabalho é estabelecer um 

diálogo sucinto acerca do 

lúdico, no processo de ensino 

aprendizagem, bem como as 

contribuições das brincadeiras 

e jogos para o desenvolvimento 

das crianças na Educação 

Infantil. Para tanto o estudo, 

baseou-se principalmente em 

análises dos significados da 

ludicidade, sua importância 

para o desenvolvimento 

cognitivo, social, afetivo e na 

aquisição de conhecimentos 

formais. Nessa perspectiva, os 

resultados revelaram que as 

atividades lúdicas, como jogos 

e brincadeiras no cotidiano, 

estão cheias de peculiaridades 

e dispõem reflexões essenciais 

norteadoras do processo do 

desenvolvimento e aprendizagens 

infantis, sendo relevante que o 

ato de brincar é uma ferramenta 

fundamental, indispensável 

para concretizar e experenciar 

saberes na criança desde a 

infância. 
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O DISCURSO LÚDICO NO ENSINO 
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INTRODUÇÃO 
Esta literatura mostra 

que as atividades lúdicas, 

como o brincar vão além da 

ideia, que é uma atividade 

de diversão, mostra que ela 

é fundamental no processo e 

desenvolvimento de aprendizagens 

de crianças. Os quais, alguns 

autores e teóricos, enfatizam 

a importância da brincadeira 

na educação infantil, revelam 

que brincar auxilia na formação 

da criança, possibilita avanços 

no desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo, proporciona 

à criança habilidades para 

vivenciar, criar e recriar cenas 

vividas no seu cotidiano e 

que irão dar alternativas para 

que venham a entender o 

mundo. E como este artifício 

no ambiente escolar se torna 

estímulos fundamentais, pois 

em meio às brincadeiras em 

momentos lúdicos, podem 

trazer resultados de uma 

prática vivenciada, em que 

brincar participa ativamente 

da aprendizagem da criança e 

faz toda a diferença para em 

sala de aula.

Ressalto ainda, que a 

escolha do tema se frutificou 

pelo fato de que o interesse 

pela temática surgiu a partir de 

situações de práticas pedagógicas, 

em que observamos a necessidade 

tanto nas escolas públicas, 

quanto particulares, uma maior 

conscientização e estímulo 

no sentido de desmistificar o 

papel da ludicidade, que não é 

apenas um mero momento ou 

sem sentido, mas sim objeto de 

grande valia na aprendizagem 

e no desenvolvimento das 

crianças.

Entretanto,  percebendo-

se a necessidade de busca de 

aperfeiçoamento  e ampliação 

de estudo, através de pesquisas 

bibliográficas, para  entender 

melhor o âmbito educacional,  

em que o brincar e o aprender 

juntos,  traduz muitos 

sentidos, além de  contribuir 

de forma significativa para 

o desenvolvimento do ser 

humano, podendo ser de  auxilio 

não só na aprendizagem, mas 

também no desenvolvimento 

social, pessoal e cultural, 

facilitando no processo de 

socialização, comunicação, 

expressão e construção do 

pensamento, em que  o lúdico 

não é a única alternativa para 

a melhoria no intercambio 

ensino-aprendizagem, mas 

é uma ponte que auxilia na 

melhoria de um modo amplo, 

os resultados e mediação por 

parte dos educadores.

 Reitero, que é, a 

partir desse olhar afinado, entorno 

do brincar, independentemente 

de época, cultura e classe social, 

os jogos e brinquedos fazem 

parte da vida da criança, pois 

elas vivem em um mundo de 

fantasia, de encantamento, de 

alegria, de sonhos nos qual a 

realidade e o faz-de-conta se 

confundem e levam os alunos a 

adquirirem competências novas, 

e a utilização de brincadeiras e 

jogos, representam ferramentas 

importantes no processo 

pedagógico, além de despertar 

o gosto pela vida,  levando 

as crianças a enfrentarem os 

desafios que lhe surgirem.
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OS SIGNIFICADOS LUDICOS DE JOGOS E 
BRINCADEIRAS NO ENSINO INFANTIL

Atualmente observa-se 

que a ludicidade está muito 

presente no cotidiano escolar 

e isso vem contribuindo com 

as concepções psicológicas e 

pedagógicas do desenvolvimento 

infantil, dessa forma as atividades 

lúdicas ajudam a vivenciar 

fatos e favorecer aspectos da 

cognição.

 A atividade 

lúdica, além de propiciar 

prazer, diversão, traz ao 

mesmo tempo  muitas ideias 

e brincadeiras para enriquecer 

nossos conhecimentos de 

forma prazerosa, na educação 

e na educação infantil o lúdico 

propicia as crianças uma série 

de desenvolvimentos favoráveis, 

que vai desencadeando seu 

aprendizado.

 Diante do contexto 

explicitado,o professor deve 

procurar formas para contribuir 

na formação de cidadãos, 

ao refletir em sua prática 

pedagógica e ao trabalhar a 

atividade lúdica de forma que o 

aluno aprenda brincado, vindo 

de encontro com as ideias de 

Freire (1996, p. 59), “Saber que 

deve respeito à autonomia do 

educando exige de mim uma 

prática coerente”.

Com essas palavras, 

podemos pensar   sobre a 

necessidade de uma prática 

pedagógica que leva em 

conta a individualidade do 

aluno. “Para brincar de modo 

efetivo, as crianças precisam de 

companheiros de brincadeiras, 

materiais, áreas, oportunidade, 

espaço, tempo, entre outros” 

(MOYLES, 2002, p. 106).

 Diante disso, as 

brincadeiras e jogos podem 

e devem ser utilizados como 

uma ferramenta importante 

para o auxílio do ensino 

aprendizagem bem como para 

que se estruturem os conceitos 

de interação e cooperação, como 

caminho para a aprendizagem e 

a construção do conhecimento 

através de brincadeiras,  jogos.

 É notório que existem 

formas em que a atividade 

lúdica pode contribuir para a 

aprendizagem na Educação 

Infantil, pois notamos a sensação 

de prazer que envolve as 

crianças em suas atividades 

lúdicas, que por sua vez, 

desenvolvem maior interação 

com professores e colegas. A 

brincadeira e os jogos não são 

apenas um passatempo, são 

também formas de despertar 

na criança autoconfiança, 

desenvolvimento psicomotor, 

afetividade e são as principais 

formas de socialização, pois, 

através do brincar, a criança 

aprende regras e limites no 

qual usará respeitosamente 

no dia a dia com os colegas.

 Podemos entender 

que, o brincar está presente no 

cotidiano da criança, pois é a fase 

fundamental e mais importante 

para o desenvolvimento e 

socialização, por esse motivo  

se deve deixar as crianças 

interagir, incentivar em grupos, 

a troca de ideias, a cooperação 

que acontece por ocasião dos 

jogos, pois aprendizagem se 

dá através do lúdico. A função 
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dos jogos e brincadeiras e suas 

contribuições para o ensino 

aprendizagem na Educação 

Infantil é muito importante 

para o cotidiano escolar, e o 

papel do professor frente à 

ludicidade se faz relevante na 

medida em que o mesmo possa 

oferecer as crianças interação, 

aprendizagem e possibilidades, 

pois a brincadeira é uma rica 

fonte de comunicação.

 Face as ideias 

acima, podemos dizer que 

aprendizagem significativa é 

o processo que se dá entre 

a composição antecipada 

de conteúdos estudados ou 

absorvidos anteriormente e 

que influenciam na maneira 

de recebimento dos conteúdos 

novos, que  por sua vez, 

passam a influenciar as antigas 

informações, tornando a 

aprendizagem cognitiva, ou 

seja, a integração do conteúdo 

aprendido numa estrutura 

mental ordenada, que passa 

então a ter significado, como 

o conhecimento específico já 

existente, relevante, na estrutura 

cognitiva do indivíduo sujeito 

da aprendizagem (Moreira, 

2001).

Podendo ainda dizer, 

que o lúdico faz parte da 

atividade humana e atualmente 

escolar; caracteriza-se por ser 

espontâneo, ativo e satisfatório e 

acontece a partir do brinquedo, 

brincadeiras e jogos, pois é o 

momento que a criança entra 

no seu mundo da imaginação 

,brincando. 

 Mediante as brincadeiras 

a criança pode expressar seus 

sentimentos, dúvidas e alegrias, 

descobrir as regras do jogo, 

as emoções, sentimentos 

e novos conhecimentos; e 

principalmente o contato 

com outras crianças faz com 

que a própria criança possa 

viver melhor socialmente, ou 

seja, a brincadeira possibilita 

situações imaginárias e faz 

com que acriança siga regras, 

pois cada faz de conta supõem 

comportamentos próprios da 

situação.  

 O jogo ao ocorrer 

em situações sem pressão, em 

atmosfera de familiaridade, 

segurança emocional e ausência 

de tensão ou perigo proporciona 

condições para aprendizagem 

das normas sociais em 

situações de menor risco.  

As atividades lúdicas podem ser 

uma brincadeira, um jogo ou 

qualquer outra atividade que 

permita tentar uma situação 

de interação, sendo, mais 

importante do que o tipo de 

atividade lúdica é a forma como 

é dirigida e como é vivenciada, 

e o significado de estar sendo 

realizada. A conduta lúdica 

oferece oportunidades para 

experimentar comportamento 

que, em situações normais, 

jamais seriam tentados pelo 

medo do erro ou punição. 

(KISHIMOTO, 2003, p. 140).

 Nessa perspectiva, 

quando a criança que participa 

de atividades lúdicas, adquire 

novos conhecimentos e 

desenvolve habilidades de 

forma natural e agradável, que 

gera um forte interesse em 

aprender e garante o prazer. 

Os jogos em suas diversas fases 

contribuíram sensivelmente 

com os aspectos formativos 

dos seres humanos, tendo em 

vista que na Educação Infantil o 

mesmo serve como recreação, 
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favorecendo a aprendizagem 

da leitura e escrita e, ao mesmo 

tempo, pode ser utilizado como 

recurso para adequar o ensino 

às necessidades infantis.

CONTRIBUIÇÕES DOSJOGOS E 
BRINCADEIRAS PARA AS APRENDIZAGENS 
E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Os jogos além de ser 

um elemento sociocultural 

é uma atividade natural no 

desenvolvimento dos processos 

psicológicos básicos da criança, 

por isso o ideal é fazer sem 

obrigação externa e imposta, 

normas e controle. É assim, 

que visualizamos quando 

Piaget, 2003, p. 51,explica que 

o caráter educativo do brincar 

é visto como uma atividade 

formativa, que pressupõe 

o desenvolvimento integral 

do sujeito quer seja, na sua 

capacidade física, intelectual 

e moral, como também a 

constituição da individualidade, 

a formação do caráter e da 

personalidade de cada um. 

 Enquanto que na 

fase dirigida há a presença das 

brincadeiras como atividades 

cujo objetivo específico é o de 

promover a aprendizagem de 

um determinado conceito, ou 

seja, além de serem marcados 

pela intencionalidade do 

educador, nesse aspecto o 

jogo tem o intento de trabalhar 

o raciocínio lógico ajudando 

a criança a organizar seus 

pensamentos e ideias e a fazer 

suas descobertas. 

Ao utilizar os jogos a 

criança adquire regras e limites 

e desenvolve o cognitivo e o 

emocional. Aprende resolver 

conflitos e lidar com seus medos 

e extravasar suas agressividades 

porque interage de forma 

descontraída, e as aprendizagens 

surgem de maneira natural. 

“O jogo sempre inclui uma 

intenção lúdica do jogador”. 

(KISHIMOTO, 2010, p. 28). Por 

isso, os jogos e as brincadeiras 

devem permear a atividade 

pedagógica, permitindo aos 

educandos o contato com 

temas relacionados ao mundo 

em que vive, é mediante as 

brincadeiras que a criança 

poderá ampliar a sua própria 

liberdade e sua expressão, 

bem como sua criatividade ao 

manuseiá-los. 

É na interação com os 

próprios brinquedos e o meio 

que as crianças vão construindo 

os seus conhecimentos, ou seja, 

por meio das atividades lúdicas 

dentro das suas variedades, 

elaborando e reelaborando. 

Para isso precisamos ressaltar 

sempre a importância do brincar 

na vida de nossas crianças para 

que elas tenham oportunidade 

de ter um desenvolvimento 

infantil saudávele que favoreça 

a sua formação integra.

 Em complemento 

das ideias acima, podemos 

considerar os vários significados 

em torno da palavra ludicidade, 

hoje no Brasil, as acepções 

mais comuns e utilizadas no 

contexto educacional são: 
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jogo, brincadeira, brinquedo, 

lazer e recreação. Esses termos 

têm sido utilizados, ao mesmo 

tempo, como sinônimos, sem 

diferenciação no emprego, 

ocorrendo contradições 

conceituais e metodológicas. 

Cipriano Luckesi (2005, s/d) 

define “a atividade lúdica 

como aquela que propicia a 

“plenitude da experiência”, 

ressaltando com esta afirmação 

que a vivência lúdica exige do 

sujeito uma entrega total física 

e mental”.

 As brincadeiras 

de faz-de-conta, os jogos de 

construção e aqueles que 

possuem regras, como os 

jogos de sociedade (também 

chamados de jogos de tabuleiro), 

jogos tradicionais, didáticos, 

corporais etc., propiciam a 

ampliação dos conhecimentos 

infantis por meio da atividade 

lúdica. 

Com a intervenção do 

professor, na instituição infantil, 

o auxílio para estruturar o campo 

das brincadeiras na vida das 

crianças, que consequentemente 

é ele que organiza sua base 

estrutural, por meio da oferta 

de determinados objetos, 

fantasias, brinquedos ou jogos, 

da delimitação e arranjo dos 

espaços e do tempo para brincar. 

Por meio das brincadeiras os 

professores podem observar 

e constituir uma visão dos 

processos de desenvolvimento 

das crianças em conjunto e 

de cada uma em particular, 

registrando suas capacidades 

de uso das linguagens, assim 

como de suas capacidades 

sociais e dos recursos afetivos 

e emocionais que dispõem. 

(BRASIL, 1998, p. 28. v.3).

Enfatizamos que, de 

acordo com o (BRASIL, 1998), é o 

professor quem deve administrar 

o tempo das atividades, não 

podendo as crianças ficar sem 

um direcionamento, pois se não 

houver um direcionamento das 

atividades, estas podem não 

contribuir para o desenvolvimento 

dos participantes.

 Assim, ressalta-

se que a aprendizagem é o 

mais frequente motivo pelo 

qual o jogo é considerado 

importante para a educação, 

em que o brincar se torna 

realmente significante com a 

ajuda dos seus educadores. 

“As crianças precisam não 

apenas de tempo e espaço para 

brincar e praticar habilidades, 

elas precisam também de pais 

que as ajudem a aprender 

essas habilidades”. (MOYLES, 

2006, p. 46). Embora muitas 

vezes observa-se que  usam os 

jogos em sala de aula, apenas 

como passatempo deixando as 

crianças brincando sem nenhuma 

orientação, tornando a aula 

sem nenhum objetivo para o 

ensino aprendizagem e muitas 

vezes a criança perde o estímulo 

com o jogo e principalmente 

o aprendizado, que dão 

mensagens, pois por meio da 

brincadeira que as crianças 

passam a compreender e a 

utilizar convenções e regras que 

serão empregadas no processo 

de ensino e aprendizagem e 

tal compreensão favorece a 

integração delas num mundo 

social bastante complexo, 

proporcionando ainda as 

primeiras aproximações com 

futuras teorizações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se ao longo 

das etapas da pesquisa em 

questão, a percepção de quea 

ludicidade é uma necessidade 

do ser humano em qualquer 

idade,sendo fundamental, 

considerar a questão dos jogos, 

brinquedos e brincadeiras 

enfatizando o seu valor 

educativo significa construir a 

valorização do lúdico no espaço 

escolar como uma forma de 

acolhimento a criança que 

está a princípio descobrindo 

o mundo do conhecimento e 

ao envolver-se no mundo das 

letras, ela é recepcionada pelos 

brinquedos e brincadeiras e a 

mesma por sua vez, se familiariza 

rapidamente em um ambiente 

agradável e interessante.

 Com os subsídios 

estudados, podemos, até 

afirmam que as crianças 

aprendem melhor brincando, 

preparando-as para atividades 

escritas, para alguns pais a 

escola deve propor atividades 

lúdicas aos seus filhos, porém 

alguns pais com posturas 

arcaicas creem que a criança 

dever ir à escola estudar, 

brincadeira é para casa. Isso 

se deve a concepções errôneas 

acerca do tema ludicidade e 

aprendizagem escolar.

 Foi mediante 

apreciação do lúdico e de como 

desempenha, que visualizamos 

seu papel na aprendizagem, 

pois através desta prática o 

sujeito busca conhecimentos 

do corpo, do ambiente, dos 

colegas e tem a percepção 

de si mesmo como parte 

integrante na constituição de 

sua aprendizagem, que resulta 

numa nova dinâmica de ação e 

uma construção significativa, bem 

como o prazer, a socialização, 

o respeito, a individualidade

 Então podemos 

dizer, ainda, sobre a relevância 

da ludicidade na formação do 

profissional, visto que esse 

conhecimento irá transitar por 

todos os enfoques que fazem 

parte do universo infantil, 

permitindo aos educadores em 

formação, condições lúdicas 

de aprendizagem, indicações 

de possibilidades dentro da 

ludicidade para o processo 

de ensino e aprendizagem, da 

prática do lúdico embasadas 

nas teorias, muitas vezes 

exaltadas em salas de aulas.

Com tudo isso, podendo 

ir chamando atenção, para ao 

papel do profissional da educação 

se engajar também nestas 

novas práticas educacionais, 

da formação do profissional 

que irá trabalhar com crianças 

e destas é possível considerar 

que os jogos, brinquedos, 

brincadeiras, fantasias enfim o 

lúdico faz parte da constituição 

de todo indivíduo, condições 

sociais, a ludicidade faz parte 

da vida de qualquer criança. E 

o quanto as atividades lúdicas 

auxiliam na descoberta da 

criatividade, de modo que a 

criança se expresse, analise, 

critique e transforme a realidade 

a sua volta.

Por fim, resta dizer 

que o lúdico permite novas 

maneiras de a criança se 

desenvolver, associado a 

fatores múltiplos no contexto 

do aprender, como: capacitação 
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dos profissionais envolvidos, 

infraestrutura, pode-se obter 

uma educação de qualidade, 

capaz de ir ao encontro dos 

interesses essências à criança, 

pois as atividades lúdicas 

não são somatórias, mas sim 

fazem parte do processo de 

aprendizagem infantil.



989OUTUBRO | 2017

REFERÊNCIAS 
BRASIL/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1997.

Referencial Nacional para a Educação Infantil. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998, vol. 1-3.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996.

KISHIMOTO,O brincar e suas teorias. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

KISHIMOTO, T. M. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2003.

LUCKESI, Cipriano. Ludicidade e atividades lúdicas: uma abordagem a partirdaexperiência interna.Disponível em: 

http://www.luckesi.com.br/artigoseducacaoludicidade.htm. Acesso em: 16-08-2017

MOYLES, Janet R.A excelência do brincar: A importância da brincadeira na transição entre educação infantil e 

anos iniciais. Porto Alegre: Artmed, 2006.Só brincar? O papel do brincar na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002.

MOREIRA, Marco Antonio e MASINI, ElcieSalzano. Aprendizagem Significativa – A Teoria de David Ausubel. São 

Paulo, Centauro, 2001.

PIAGET, Jean e BARBEL, Inhelder. A Psicologia da criança. Tradução de Octavio Mendes Cajado. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil.



990 OUTUBRO | 2017

O objetivo desse 

trabalho é estabelecer um 

diálogo sucinto acerca do 

lúdico, no processo de ensino 

aprendizagem, bem como as 

contribuições das brincadeiras 

e jogos para o desenvolvimento 

das crianças na Educação 

Infantil. Para tanto o estudo, 

baseou-se principalmente em 

análises dos significados da 

ludicidade, sua importância 

para o desenvolvimento 

cognitivo, social, afetivo e na 

aquisição de conhecimentos 

formais. Nessa perspectiva, os 

resultados revelaram que as 

atividades lúdicas, como jogos 

e brincadeiras no cotidiano, 

estão cheias de peculiaridades 

e dispõem reflexões essenciais 

norteadoras do processo do 

desenvolvimento e aprendizagens 

infantis, sendo relevante que o 

ato de brincar é uma ferramenta 

fundamental, indispensável 

para concretizar e experenciar 

saberes na criança desde a 

infância.
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INTRODUÇÃO
Esta literatura mostra 

que as atividades lúdicas, 

como o brincar vão além da 

ideia, que é uma atividade 

de diversão, mostra que ela 

é fundamental no processo e 

desenvolvimento de aprendizagens 

de crianças. Os quais, alguns 

autores e teóricos, enfatizam 

a importância da brincadeira 

na educação infantil, revelam 

que brincar auxilia na formação 

da criança, possibilita avanços 

no desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo, proporciona 

à criança habilidades para 

vivenciar, criar e recriar cenas 

vividas no seu cotidiano e 

que irão dar alternativas para 

que venham a entender o 

mundo. E como este artifício 

no ambiente escolar se torna 

estímulos fundamentais, pois 

em meio às brincadeiras em 

momentos lúdicos, podem 

trazer resultados de uma 

prática vivenciada, em que 

brincar participa ativamente 

da aprendizagem da criança e 

faz toda a diferença para em 

sala de aula.

Ressalto ainda, que a 

escolha do tema se frutificou 

pelo fato de que o interesse 

pela temática surgiu a partir de 

situações de práticas pedagógicas, 

em que observamos a necessidade 

tanto nas escolas públicas, 

quanto particulares, uma maior 

conscientização e estímulo 

no sentido de desmistificar o 

papel da ludicidade, que não é 

apenas um mero momento ou 

sem sentido, mas sim objeto de 

grande valia na aprendizagem 

e no desenvolvimento das 

crianças.

Entretanto,  percebendo-

se a necessidade de busca de 

aperfeiçoamento  e ampliação 

de estudo, através de pesquisas 

bibliográficas, para  entender 

melhor o âmbito educacional,  

em que o brincar e o aprender 

juntos,  traduz muitos 

sentidos, além de  contribuir 

de forma significativa para 

o desenvolvimento do ser 

humano, podendo ser de  auxilio 

não só na aprendizagem, mas 

também no desenvolvimento 

social, pessoal e cultural, 

facilitando no processo de 

socialização, comunicação, 

expressão e construção do 

pensamento, em que  o lúdico 

não é a única alternativa para 

a melhoria no intercambio 

ensino-aprendizagem, mas 

é uma ponte que auxilia na 

melhoria de um modo amplo, 

os resultados e mediação por 

parte dos educadores.

 Reitero, que é, a 

partir desse olhar afinado, entorno 

do brincar, independentemente 

de época, cultura e classe social, 

os jogos e brinquedos fazem 

parte da vida da criança, pois 

elas vivem em um mundo de 

fantasia, de encantamento, de 

alegria, de sonhos nos qual a 

realidade e o faz-de-conta se 

confundem e levam os alunos a 

adquirirem competências novas, 

e a utilização de brincadeiras e 

jogos, representam ferramentas 

importantes no processo 

pedagógico, além de despertar 

o gosto pela vida,  levando 

as crianças a enfrentarem os 

desafios que lhe surgirem. 
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OS SIGNIFICADOS LUDICOS DE JOGOS E 
BRINCADEIRAS NO ENSINO INFANTIL

Atualmente observa-se 

que a ludicidade está muito 

presente no cotidiano escolar 

e isso vem contribuindo com 

as concepções psicológicas e 

pedagógicas do desenvolvimento 

infantil, dessa forma as atividades 

lúdicas ajudam a vivenciar 

fatos e favorecer aspectos da 

cognição.

 A atividade 

lúdica, além de propiciar 

prazer, diversão, traz ao 

mesmo tempo  muitas ideias 

e brincadeiras para enriquecer 

nossos conhecimentos de 

forma prazerosa, na educação 

e na educação infantil o lúdico 

propicia as crianças uma série 

de desenvolvimentos favoráveis, 

que vai desencadeando seu 

aprendizado.

 Diante do contexto 

explicitado,o professor deve 

procurar formas para contribuir 

na formação de cidadãos, 

ao refletir em sua prática 

pedagógica e ao trabalhar a 

atividade lúdica de forma que o 

aluno aprenda brincado, vindo 

de encontro com as ideias de 

Freire (1996, p. 59), “Saber que 

deve respeito à autonomia do 

educando exige de mim uma 

prática coerente”.

Com essas palavras, 

podemos pensar   sobre a 

necessidade de uma prática 

pedagógica que leva em 

conta a individualidade do 

aluno. “Para brincar de modo 

efetivo, as crianças precisam de 

companheiros de brincadeiras, 

materiais, áreas, oportunidade, 

espaço, tempo, entre outros” 

(MOYLES, 2002, p. 106).

 Diante disso, as 

brincadeiras e jogos podem 

e devem ser utilizados como 

uma ferramenta importante 

para o auxílio do ensino 

aprendizagem bem como para 

que se estruturem os conceitos 

de interação e cooperação, como 

caminho para a aprendizagem e 

a construção do conhecimento 

através de brincadeiras,  jogos.

 É notório que existem 

formas em que a atividade 

lúdica pode contribuir para a 

aprendizagem na Educação 

Infantil, pois notamos a sensação 

de prazer que envolve as 

crianças em suas atividades 

lúdicas, que por sua vez, 

desenvolvem maior interação 

com professores e colegas. A 

brincadeira e os jogos não são 

apenas um passatempo, são 

também formas de despertar 

na criança autoconfiança, 

desenvolvimento psicomotor, 

afetividade e são as principais 

formas de socialização, pois, 

através do brincar, a criança 

aprende regras e limites no 

qual usará respeitosamente 

no dia a dia com os colegas.

 Podemos entender 

que, o brincar está presente no 

cotidiano da criança, pois é a fase 

fundamental e mais importante 

para o desenvolvimento e 

socialização, por esse motivo  

se deve deixar as crianças 

interagir, incentivar em grupos, 

a troca de ideias, a cooperação 

que acontece por ocasião dos 

jogos, pois aprendizagem se 

dá através do lúdico. A função 



993OUTUBRO | 2017

dos jogos e brincadeiras e suas 

contribuições para o ensino 

aprendizagem na Educação 

Infantil é muito importante 

para o cotidiano escolar, e o 

papel do professor frente à 

ludicidade se faz relevante na 

medida em que o mesmo possa 

oferecer as crianças interação, 

aprendizagem e possibilidades, 

pois a brincadeira é uma rica 

fonte de comunicação.

 Face as ideias 

acima, podemos dizer que 

aprendizagem significativa é 

o processo que se dá entre 

a composição antecipada 

de conteúdos estudados ou 

absorvidos anteriormente e 

que influenciam na maneira 

de recebimento dos conteúdos 

novos, que  por sua vez, 

passam a influenciar as antigas 

informações, tornando a 

aprendizagem cognitiva, ou 

seja, a integração do conteúdo 

aprendido numa estrutura 

mental ordenada, que passa 

então a ter significado, como 

o conhecimento específico já 

existente, relevante, na estrutura 

cognitiva do indivíduo sujeito 

da aprendizagem (Moreira, 

2001).

Podendo ainda dizer, 

que o lúdico faz parte da 

atividade humana e atualmente 

escolar; caracteriza-se por ser 

espontâneo, ativo e satisfatório e 

acontece a partir do brinquedo, 

brincadeiras e jogos, pois é o 

momento que a criança entra 

no seu mundo da imaginação 

,brincando. 

 Mediante as brincadeiras 

a criança pode expressar seus 

sentimentos, dúvidas e alegrias, 

descobrir as regras do jogo, 

as emoções, sentimentos 

e novos conhecimentos; e 

principalmente o contato 

com outras crianças faz com 

que a própria criança possa 

viver melhor socialmente, ou 

seja, a brincadeira possibilita 

situações imaginárias e faz 

com que acriança siga regras, 

pois cada faz de conta supõem 

comportamentos próprios da 

situação.  

 O jogo ao ocorrer 

em situações sem pressão, em 

atmosfera de familiaridade, 

segurança emocional e ausência 

de tensão ou perigo proporciona 

condições para aprendizagem 

das normas sociais em 

situações de menor risco.  

As atividades lúdicas podem ser 

uma brincadeira, um jogo ou 

qualquer outra atividade que 

permita tentar uma situação 

de interação, sendo, mais 

importante do que o tipo de 

atividade lúdica é a forma como 

é dirigida e como é vivenciada, 

e o significado de estar sendo 

realizada. A conduta lúdica 

oferece oportunidades para 

experimentar comportamento 

que, em situações normais, 

jamais seriam tentados pelo 

medo do erro ou punição. 

(KISHIMOTO, 2003, p. 140).

 Nessa perspectiva, 

quando a criança que participa 

de atividades lúdicas, adquire 

novos conhecimentos e 

desenvolve habilidades de 

forma natural e agradável, que 

gera um forte interesse em 

aprender e garante o prazer. 

Os jogos em suas diversas fases 

contribuíram sensivelmente 

com os aspectos formativos 

dos seres humanos, tendo em 

vista que na Educação Infantil o 

mesmo serve como recreação, 
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favorecendo a aprendizagem 

da leitura e escrita e, ao mesmo 

tempo, pode ser utilizado como 

recurso para adequar o ensino 

às necessidades infantis.

CONTRIBUIÇÕES DOSJOGOS E 
BRINCADEIRAS PARA AS APRENDIZAGENS 
E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Os jogos além de ser 

um elemento sociocultural 

é uma atividade natural no 

desenvolvimento dos processos 

psicológicos básicos da criança, 

por isso o ideal é fazer sem 

obrigação externa e imposta, 

normas e controle. É assim, 

que visualizamos quando 

Piaget, 2003, p. 51,explica que 

o caráter educativo do brincar 

é visto como uma atividade 

formativa, que pressupõe 

o desenvolvimento integral 

do sujeito quer seja, na sua 

capacidade física, intelectual 

e moral, como também a 

constituição da individualidade, 

a formação do caráter e da 

personalidade de cada um. 

 Enquanto que na 

fase dirigida há a presença das 

brincadeiras como atividades 

cujo objetivo específico é o de 

promover a aprendizagem de 

um determinado conceito, ou 

seja, além de serem marcados 

pela intencionalidade do 

educador, nesse aspecto o 

jogo tem o intento de trabalhar 

o raciocínio lógico ajudando 

a criança a organizar seus 

pensamentos e ideias e a fazer 

suas descobertas. 

Ao utilizar os jogos a 

criança adquire regras e limites 

e desenvolve o cognitivo e o 

emocional. Aprende resolver 

conflitos e lidar com seus medos 

e extravasar suas agressividades 

porque interage de forma 

descontraída, e as aprendizagens 

surgem de maneira natural. 

“O jogo sempre inclui uma 

intenção lúdica do jogador”. 

(KISHIMOTO, 2010, p. 28). Por 

isso, os jogos e as brincadeiras 

devem permear a atividade 

pedagógica, permitindo aos 

educandos o contato com 

temas relacionados ao mundo 

em que vive, é mediante as 

brincadeiras que a criança 

poderá ampliar a sua própria 

liberdade e sua expressão, 

bem como sua criatividade ao 

manuseiá-los. 

É na interação com os 

próprios brinquedos e o meio 

que as crianças vão construindo 

os seus conhecimentos, ou seja, 

por meio das atividades lúdicas 

dentro das suas variedades, 

elaborando e reelaborando. 

Para isso precisamos ressaltar 

sempre a importância do brincar 

na vida de nossas crianças para 

que elas tenham oportunidade 

de ter um desenvolvimento 

infantil saudávele que favoreça 

a sua formação integra.

 Em complemento 

das ideias acima, podemos 

considerar os vários significados 

em torno da palavra ludicidade, 
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hoje no Brasil, as acepções 

mais comuns e utilizadas no 

contexto educacional são: jogo, 

brincadeira, brinquedo, lazer e 

recreação. Esses termos têm 

sido utilizados, ao mesmo 

tempo, como sinônimos, sem 

diferenciação no emprego, 

ocorrendo contradições 

conceituais e metodológicas. 

Cipriano Luckesi (2005, s/d) 

define “a atividade lúdica 

como aquela que propicia a 

“plenitude da experiência”, 

ressaltando com esta afirmação 

que a vivência lúdica exige do 

sujeito uma entrega total física 

e mental”.

 As brincadeiras 

de faz-de-conta, os jogos de 

construção e aqueles que 

possuem regras, como os 

jogos de sociedade (também 

chamados de jogos de tabuleiro), 

jogos tradicionais, didáticos, 

corporais etc., propiciam a 

ampliação dos conhecimentos 

infantis por meio da atividade 

lúdica. 

Com a intervenção do 

professor, na instituição infantil, 

o auxílio para estruturar o campo 

das brincadeiras na vida das 

crianças, que consequentemente 

é ele que organiza sua base 

estrutural, por meio da oferta 

de determinados objetos, 

fantasias, brinquedos ou jogos, 

da delimitação e arranjo dos 

espaços e do tempo para brincar. 

Por meio das brincadeiras os 

professores podem observar 

e constituir uma visão dos 

processos de desenvolvimento 

das crianças em conjunto e 

de cada uma em particular, 

registrando suas capacidades 

de uso das linguagens, assim 

como de suas capacidades 

sociais e dos recursos afetivos 

e emocionais que dispõem. 

(BRASIL, 1998, p. 28. v.3).

Enfatizamos que, de 

acordo com o (BRASIL, 1998), é o 

professor quem deve administrar 

o tempo das atividades, não 

podendo as crianças ficar sem 

um direcionamento, pois se não 

houver um direcionamento das 

atividades, estas podem não 

contribuir para o desenvolvimento 

dos participantes.

 Assim, ressalta-

se que a aprendizagem é o 

mais frequente motivo pelo 

qual o jogo é considerado 

importante para a educação, 

em que o brincar se torna 

realmente significante com a 

ajuda dos seus educadores. 

“As crianças precisam não 

apenas de tempo e espaço para 

brincar e praticar habilidades, 

elas precisam também de pais 

que as ajudem a aprender 

essas habilidades”. (MOYLES, 

2006, p. 46). Embora muitas 

vezes observa-se que  usam os 

jogos em sala de aula, apenas 

como passatempo deixando as 

crianças brincando sem nenhuma 

orientação, tornando a aula 

sem nenhum objetivo para o 

ensino aprendizagem e muitas 

vezes a criança perde o estímulo 

com o jogo e principalmente 

o aprendizado, que dão 

mensagens, pois por meio da 

brincadeira que as crianças 

passam a compreender e a 

utilizar convenções e regras que 

serão empregadas no processo 

de ensino e aprendizagem e 

tal compreensão favorece a 

integração delas num mundo 

social bastante complexo, 

proporcionando ainda as 

primeiras aproximações com 

futuras teorizações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se ao longo 

das etapas da pesquisa em 

questão, a percepção de quea 

ludicidade é uma necessidade 

do ser humano em qualquer 

idade,sendo fundamental, 

considerar a questão dos jogos, 

brinquedos e brincadeiras 

enfatizando o seu valor 

educativo significa construir a 

valorização do lúdico no espaço 

escolar como uma forma de 

acolhimento a criança que 

está a princípio descobrindo 

o mundo do conhecimento e 

ao envolver-se no mundo das 

letras, ela é recepcionada pelos 

brinquedos e brincadeiras e a 

mesma por sua vez, se familiariza 

rapidamente em um ambiente 

agradável e interessante.

 Com os subsídios 

estudados, podemos, até 

afirmam que as crianças 

aprendem melhor brincando, 

preparando-as para atividades 

escritas, para alguns pais a 

escola deve propor atividades 

lúdicas aos seus filhos, porém 

alguns pais com posturas 

arcaicas creem que a criança 

dever ir à escola estudar, 

brincadeira é para casa. Isso 

se deve a concepções errôneas 

acerca do tema ludicidade e 

aprendizagem escolar.

 Foi mediante 

apreciação do lúdico e de como 

desempenha, que visualizamos 

seu papel na aprendizagem, 

pois através desta prática o 

sujeito busca conhecimentos 

do corpo, do ambiente, dos 

colegas e tem a percepção 

de si mesmo como parte 

integrante na constituição de 

sua aprendizagem, que resulta 

numa nova dinâmica de ação e 

uma construção significativa, bem 

como o prazer, a socialização, 

o respeito, a individualidade

 Então podemos 

dizer, ainda, sobre a relevância 

da ludicidade na formação do 

profissional, visto que esse 

conhecimento irá transitar por 

todos os enfoques que fazem 

parte do universo infantil, 

permitindo aos educadores em 

formação, condições lúdicas 

de aprendizagem, indicações 

de possibilidades dentro da 

ludicidade para o processo 

de ensino e aprendizagem, da 

prática do lúdico embasadas 

nas teorias, muitas vezes 

exaltadas em salas de aulas.

Com tudo isso, podendo 

ir chamando atenção, para ao 

papel do profissional da educação 

se engajar também nestas 

novas práticas educacionais, 

da formação do profissional 

que irá trabalhar com crianças 

e destas é possível considerar 

que os jogos, brinquedos, 

brincadeiras, fantasias enfim o 

lúdico faz parte da constituição 

de todo indivíduo, condições 

sociais, a ludicidade faz parte 

da vida de qualquer criança. E 

o quanto as atividades lúdicas 

auxiliam na descoberta da 

criatividade, de modo que a 

criança se expresse, analise, 

critique e transforme a realidade 

a sua volta.

Por fim, resta dizer 

que o lúdico permite novas 

maneiras de a criança se 

desenvolver, associado a 

fatores múltiplos no contexto 

do aprender, como: capacitação 
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dos profissionais envolvidos, 

infraestrutura, pode-se obter 

uma educação de qualidade, 

capaz de ir ao encontro dos 

interesses essências à criança, 

pois as atividades lúdicas 

não são somatórias, mas sim 

fazem parte do processo de 

aprendizagem infantil.
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Este artigo busca realizar 

uma reflexão teórica sobre a 

inclusão, no contexto da educação 

escolar e da legislação vigente e 

sua contextualização histórica. 

Tendo como embasamento 

para a discursão os referenciais 

teóricos que abordam a 

questão da educação, inclusão 

e diversidade. O pressuposto 

metodológico utilizado foi a 

pesquisa bibliográfica, pautada 

na concepção teórico conceitual. 

É relevante ressaltar a reflexão 

concernente aos múltiplos 

olhares dos educadores frente 

à inclusão na diversidade.
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INTRODUÇÃO
No século XXI um dos 

grandes desafios da escola é 

resignificar seus saberes e refletir 

a forma de poder atender aos 

que anteriormente não estavam 

inseridos no seu contexto. Nas 

múltiplas áreas do conhecimento 

está ocorrendo grandes 

transformações educacionais, 

alterações na legislação quanto 

á acessibilidade, modificações 

na obrigatoriedade do ensino, 

e principalmente as transições 

necessárias nos parâmetros 

curriculares nacionais. 

Garantindo assim, o princípio da 

educação inclusiva onde declara 

uma educação de qualidade 

para todos (BRASIL, 1988), 

segmentando sua a discussão 

na busca de possibilidades para 

atender a todos os estudantes, 

independentemente de suas 

especificidades, (RODRIGUES, 

2006).

O paradigma referente 

á inclusão de pessoas com 

deficiência no panorama 

educacional brasileiro, de 

acordo com Martins (2010), vem 

revolucionando as tendências 

mais abrangentes a respeito dos 

avanços sociais conquistados 

nas últimas décadas. Ratificando 

desse modo, a divulgação das 

normas oficiais sobre as metas 

e os fundamentos educacionais 

que se almeja para o alcance 

de padrões mínimos quanto 

á qualidade da educação 

inclusiva. Este movimento 

busca confrontar-se com a 

expectativa de questionar 

diretrizes, argumentos, formas 

de avaliação, e propor outros, 

originais, atuais e inusitados 

até o momento (GOMES, 2011).

Esta conduta tem 

contribuindo de sobremaneira, 

com este ideal para a comunhão 

com a diversidade, pelo respeito 

aos princípios da igualdade, da 

equidade e pelo reconhecimento 

das diferenças, as quais devem 

ser devidamente avaliadas em 

virtude das especificidades que as 

caracterizam, , (CARVALHO,2006). 

E assim, marcando por meio de 

intensos debates que resulta 

na construção de atitudes e 

posteriormente em politicas 

públicas que garanta o acesso 

irrestrito de todo cidadão aos 

bens sociais, educacional, culturais 

e econômicos disponíveis pela 

sociedade. 

A relevância deste artigo 

encontra-se fundamentado na 

reflexão acerca da ampliação de 

leis que garantam a educação 

inclusiva e desenvolvam 

políticas publicas que capacite 

os docentes para atender de 

forma eficaz os alunos com 

características educativas 

diferenciadas. O itinerário 

histórico da inclusão teve seu 

marco inicial na década de 

noventa, com o inicio das ações 

internacionais que asseguram 

aos países instauração de leis 

que amparem tais princípios. 

No que diz respeito a legislação 

brasileira temos a Lei de Diretrizes 

e Bases Nacional (1996) e a 

Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da 

Educação inclusiva (2007) que 

passaram a garantir direito e 

democratização do ensino para 

todos, independentemente 

das diferenças particulares 

e/ou individuais dos alunos 
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(PADILHA,2004).

Mesmo que mecanismos 

e instrumentos legais sejam 

capazes de estimular e assegurar 

o desenvolvimento da sociedade 

aberta à diversidade e garantir a 

educação para todos, na prática, 

o modelo da inclusão, ainda 

está longe de se concretizar 

nas  palavras  de  Sacristán 

(2012). Para ele, se por um lado, 

as atuais políticas que versam 

sobre a inclusão evidenciam 

esforços para assegurar o 

acolhimento das diferenças 

na esfera social, por outro 

salientam a complexidade do 

processo de constituição dessa 

sociedade aberta à diversidade 

e da sistematização da inclusão 

que envolve uma parcela 

significativa da população, 

marginalmente excluída do 

processo de emancipação 

social e de desenvolvimento 

humano,(Leite, 2012)

Diante do exposto, 

segundo Mantoan (2003) tendo 

como intenção a reflexão 

acerca da inclusão, na busca da 

superação das desigualdades 

marcadas pelo movimento 

histórico-social da educação 

que, por longas décadas, 

deixaram de considerar as 

demandas especiais dos que, 

diferentemente da maioria, 

poderiam alcançá-las em 

ritmos, modos e tempos 

distintos. Pensar no outro, 

no diferente, na diversidade, 

é pensar na possibilidade de 

reduzir e eliminar as barreiras 

do preconceito, da discriminação 

e da desigualdade. Sendo 

assim, Dussel (2001) citado por 

Oliveira (2006) diz que: 

“Aceitar o argumento 

do outro se supõe o aceitar 

o outro como igual, e esta 

aceitação do outro como 

igual é uma posição ética, é o 

reconhecimento ético ao outro 

como igual, quer dizer, aceitar 

o argumento não é somente 

uma questão de verdade, mas, 

também uma aceitação da 

pessoa do outro” (p.70). 

Tendo como norte o 

complexo processo de inclusão 

escolar compreende-se que 

o foco deve ser os princípios 

como: a aceitação das diferenças 

individuais, a valorização de 

cada pessoa, a convivência 

dentro da diversidade humana, 

a aprendizagem através da 

cooperação.

Conforme dados 

da pesquisa divulgada pela 

Organização das Nações 

Unidas (ONU, 2002), mostra  

um quadro  no qual 10% da 

população mundial possui 

algum tipo de  deficiência e 

onde um percentual de apenas 

3% é atendida, sendo assim, 

pode-se perceber que grande 

parte desses cidadão estão 

desprovidos de seus direitos 

sociais básicos  tais  como: lazer, 

cultura, emprego e educação 

(VIEIRA, 2005).
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REVISÃO DE LITERATURA
A educação inclusiva 

permite lançar o olhar para 

múltiplas direções e provoca 

uma mudança epistemológica, 

na qual a visão tradicional do 

conhecimento, da relação entre 

sujeito-objeto e a aprendizagem 

seja reavaliada, e tenha uma 

nova significação.  Com relação 

a isso, Maturana (1997, p. 

37) revela o seguinte “[...] 

cada ser humano constrói o 

conhecimento em interação e 

de onde os agentes externos 

só podem provocar mudanças 

internas em cada organismo 

determinados por sua própria 

estrutura”. Sendo assim, buscam 

em espaços diversos múltiplas 

realidades, estabelecendo 

as relações humanas que 

acontecem no acolhimento 

mútuo, identificando num a 

legitimidade do outro. 

Nessa perspectiva, 

demanda novas abordagens 

específicas para um publico 

único, que se encontra em 

situação com diferentes 

olhares sobre a Inclusão de 

desvantagens de toda natureza, 

desde as sociais, de saúde, 

de educação, de etnias, de 

deficiências (BIANCHETTI, 2002). 

Tendo como fio condutor, este 

comportamento empático, 

necessitando de um formato 

de escola cuja cultura seja 

significativa; que propicie a 

aprendizagem, oportunizando 

o desenvolvimento integrado 

que permeia a ideia de uma 

aprendizagem mais cooperativa; 

que possa gerar e potencializar 

a autoaprendizagem; e que 

incorpore práticas participativas 

(HEREDERO, 2009).

Nesse contexto, 

compreende-se que o 

saber docente é condição 

cinequanon para a urgência 

de um novo padrão essencial, 

o profissionalismo docente, 

traduzido pela competência, 

como produto de sua formação, 

(MIRANDA, 2004).

Portanto, é desejável a 

existência de uma atualização 

na formação inicial, com novos 

direcionamentos na pratica e 

na profissionalização docente, 

a partir desses novos enfoques, 

possibilitando mudanças nas 

metodologias de ensinar, na 

organização das aulas, no 

planejamento de atividades, 

nas adaptações curriculares 

e nos sistemas de avaliação. 

Nessa formação, bem como 

na prática docente, há que se 

enfatizar o respeito à diversidade 

visando ver e olhar o outro com 

base em sua singularidade, 

potencializando-se esse esforço 

em um trabalho realmente eficaz, 

produtivo e, principalmente, 

inclusivo (DENARI, 2011).

Diante dessa abordagem, 

o olhar diferenciado da prática 

pedagógica que enxergue o 

outro nas suas semelhanças e 

diferenças, não é condizente 

com as usuais práticas 

discriminatórias e muito 

menos com a padronização 

da aprendizagem, do ritmo, 

do comportamento de forma 

homogênea e igualitária.  Esta 

atitude está longe da qualidade 

da educação que os profissionais 

da área educacional defendem, 

conforme Ferreira (2013).

Para Junkes (2006) 
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compreender que o professor tem 

um papel essencial no processo 

de construção do conhecimento 

do indivíduo, significa avançar 

no desenvolvimento de práticas 

educativas que contemplem 

o uno e o múltiplo, significa 

de outra forma romper com 

a ideia de homogeneidade e 

de uniformização que ainda 

impera no campo educacional. 

Representa dessa  forma 

entender a educação para além 

do seu aspecto institucional 

e compreendê-la dentro do 

processo de desenvolvimento 

humano.

Consequentemente, 

é o que fala Dayrell (1996) no 

qual compactua  com a ideai de 

que essas novas possibilidades 

do espaço educativo escolar 

precisam ser vistas na sua 

riqueza, no seu potencial de 

instituição sociocultural marcado 

por símbolos, rituais, crenças, 

culturas e valores diversos. 

Expõe assim, a necessidade do 

desafio da mudança de valores, 

de lógicas e de representações 

sobre o outro, na forma de 

educar para a diversidade é 

fazer das diferenças um trunfo, 

explorá-las na sua riqueza, 

possibilitar a troca, proceder 

como grupo, entender que o 

acontecer humano é feito de 

avanços e limites.

Nessa concepção, a maior 

dificuldade da escola que observa 

o outro, o estranho, o diferente 

e que respeita a diversidade é 

garantir a educação para todas 

as pessoas historicamente 

excluídas, marginalizadas 

e oprimidas. Para Caiado 

(2003), é manter-se como um 

espaço onde todos possam 

ter os mesmos direitos e que 

sejam tratados com igualdade. 

Podendo promover o processo 

de inclusão, garantido não 

só o acesso, como também 

a permanência, rompendo 

barreiras, quebrando obstáculos 

e vencendo limites.

Em contrapartida, 

Larrosa e Skliar (2002) propõem 

uma pedagogia do diálogo, da 

harmonia, da empatia, que 

não chegue ao ponto acabar 

com as diferenças, porém, 

que mantenha a inquietação 

entre as duas, compreendendo 

que é da tensão que surge 

a criação de algo novo e a 

possibilidade de uma nova 

ordem, que acontece o caos. 

No âmbito educacional não 

concerne caracterizar o que é a 

diversidade e quem a compõe, 

senão conceber melhor como 

as diferenças nos constituem 

enquanto indivíduos.

No decorrer destas 

reflexões sobre as questões 

inclusivas, sociais e educacionais 

que solicitam um novo olhar, 

que sejam olhares múltiplos 

para romper com a influencia 

epistêmica dos amplos saberes 

que prima por uma  visão 

hegemônica de educação, 

na qual todas as crianças 

aprendem do mesmo modo e 

no mesmo ritmo é uma utopia, 

que não pode ser confirmada 

por nenhuma ideologia e 

muito menos pela legislação. 

A multiplicidade representa 

o convite para a coragem de 

espiar por frestas inusitadas e 

conseguir ver outras dimensões 

da realidade nesse movimento 

de olhar para a educação sob 

novos ângulos (SKLIAR, 2003).
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA INCLUSÃO
No que se refere a 

historicidade da inclusão a 

mesma percorreu uma longa 

trajetória por inúmeros períodos, 

países e culturas. Houve um 

período de grande exclusão 

social, que aconteceu na 

Grécia na Idade Antiga, onde 

as crianças que nasciam com 

qualquer tipo de deficiência 

eram abandonadas ou mortas 

logo no após o parto, para que 

não fossem descobertos e 

colocasse a família em desgraça, 

(CORREIA,1999). 

Conhecida como 

Idade das Trevas por ser um 

período de grandes conflitos 

principalmente o religioso, a 

Idade Média ficou conhecida 

pela perseguição e morte aos 

deficientes de qualquer tipo, 

por serem relacionados a 

questões sobrenaturais.

Os registros históricos 

de acordo com Jannuzzi (2004) 

apontam para o Brasil do século 

XVIII, as instituições religiosas 

como as Santas Casas abrigavam 

e também distribuíam alimentos 

aos desvalidos, como eram 

chamados todos que tivessem 

qualquer tipo de deficiência 

Bueno (1993).

Os primeiros movimentos 

que visavam o atendimento e 

o acolhimento às pessoas com 

deficiência surgiram na Europa. 

Esta mudança de atitude e tendo 

como inspiração experiências 

exitosas europeias, um pequeno 

grupo de brasileiros iniciaram 

serviços de atendimento para 

cegos, surdos e pessoas com 

deficiência mental e física, 

isso no inicio do século XIX. 

Os quais foram caracterizados 

como iniciativa particular e 

oficial isolado, demonstrando o 

interesse de algumas pessoas 

especialmente educador, pelo 

atendimento educacional aos 

deficientes. Contribuindo de 

sobremaneira para a inclusão 

da Educação Especial na politica 

educacional do Brasil, que só 

aconteceu nos anos 50, Mazotta 

(2005).

D. Pedro II foi um grande 

incentivador da inclusão, tendo 

em 1854, criado o Instituto dos 

Meninos Cegos, na cidade do Rio 

de Janeiro através do Decreto 

Imperial Nº 1.428, atual conhecido 

como Instituto Benjamim 

Constant (IBC), reconhecido 

internacionalmente por suas 

pesquisas. Ele também criou 

na mesma cidade, Instituto 

Nacional de Educação de Surdos 

(INES), pela Lei de Nº 839 o 

então Imperial Instituto dos 

Cegos-mudos ( MAZOTTA,2005)

Em 1883, tendo como 

eixo norteador a Educação 

Especial na formação de 

professores e no currículo, 

aconteceu o 1º Congresso de 

Instrução Pública, evento de 

grande relevância. 

 Mendes (2006), acrescenta 

que no século XIX, no Brasil 

surgiram algumas iniciativas não 

oficiais precursoras de cunho 

educacional para pessoas com 

necessidades educacionais 

especiais. Na cidade do Rio de 

Janeiro em 1947, aconteceu o 

primeiro Curso de Especialização 

de professores na Didática 

de Cegos, promovido pelo 

Instituto Benjamim Constant 

em parceria com a Fundação 
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Getúlio Vargas. Somente na 

década de 1970 teve inicio a 

institucionalização da Educação 

Especial com a efetivação do 

poder publico, Ferreira (2013).

A Declaração de 

Salamanca (BRASIL, 1994), em 

1994 estabelece que a escola 

inclusiva contemple as várias 

necessidades educacionais e 

sociais especiais, tendo como 

princípios básicos os diferentes 

olhares sobre inclusão (SANTOS, 

2000). 

Tendo em vista a 

relevância do referido documento, 

percebe-se a sua influência no 

processo de criação de políticas 

públicas internacionais como 

exemplo a  construção de nossa 

LDB/96, em seu capítulo V – no 

qual reza em seu parágrafo 

único  que: 

“O poder Público 

adotará, como alternativa 

preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos 

com necessidades especiais na 

própria rede pública regular de 

ensino, independentemente do 

apoio às instituições previstas 

neste artigo.” (BRASIL, 1996). 

Entretanto salienta-

se que o Estado assume 

como seu, o dever de prover 

condições de ampliação de 

acesso escolar especializado 

às pessoas com deficiência, 

Leite (2012).Já as Diretrizes da 

Educação Especial na Educação 

Básica (Brasil, 2001), define 

que as adaptações curriculares 

podem ser interpretadas 

como flexibilização, uma vez 

que pressupõe a existência 

de alterações no processo 

educacional, sinalizando assim 

o caminho para atender as 

particularidades de todos os 

estudantes, na atual LDB, há 

sensível evolução, muito embora 

a educação especial esteja 

conceituada como modalidade 

de educação escolar oferecida 

a educandos portadores de 

necessidades especiais, (Pietro 

, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletindo sobre tudo o 

que se discutiu, entende-se  que 

o processo de desenvolvimento 

dos seres humanos passa  sim 

pela aprendizagem, porém vai 

além dela, tem  haver  com a  

interação social,  esse  é ponto 

fundamental nesse processo 

de  desenvolvimento. 

A inclusão não pode 

ser definida de modo algum 

estanque, a priori, fechada em si 

mesma. Ela compõe o currículo 

e não pode ser dissociada 

do projeto educativo em sua 

totalidade, incluindo as políticas 

públicas, os projetos escolares, 

as propostas implícitas e a 

diversidade sócio educacional.

É notório, um avanço no 

que diz respeito às discussões 

teórico-legais da inclusão 

da pessoa com deficiência 

no sistema público regular 

de ensino, possibilitando o 

fomento de leis e políticas 

públicas que conduzam as 

necessidades legais. Em num 

cenário inclusivo para uma 

sociedade cada vez mais injusta, 

globalizada e fragmentada por 

valores individuais e desiguais.

Na perspectiva 
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interacionista sempre há 

necessidade da busca pela 

educação inclusiva, como uma 

possibilidade de romper as 

barreiras que inviabilizam a 

aceitação das diferenças entre as 

pessoas, sabendo que trata-se 

de um processo complexo, que 

exige formação, exercício da 

tolerância e, conhecimento, que 

provoca dessa forma mudança 

atitudinal na construção de 

uma sociedade mais inclusiva 

e igualitária.
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O futebol é um esporte que 

os brasileiros gostam bastante e 

no decorrer da história inúmeros 

acontecimentos ocorridos, 

podem ser trabalhados em 

diversas disciplinas, levando em 

consideração vários conteúdos, 

pois pensar em futebol torna 

possível quantificar os jogadores, 

seus reservas, os pontos 

ganhos em uma vitória e os 

perdidos em uma derrota, as 

linhas do campo que se ligam 

formando ângulos, à  história 

de como este esporte foi trazido 

para nosso país, a formação 

dos times, com a expansão 

principalmente das linhas 

férreas para o escoamento 

das produções agrícolas, a 

organização, os times que não 

existem mais por causa da 

questão econômica, os nomes 

dos estádios e também seu 

nomes em línguas indígenas, 

a infinidade de temas ligados 

ao corpo humano que podem 

ser trabalhados em ciências, a 

observação de diversos mapas 

e as regiões nas quais os times 

se encontram, enfim, muitos 

temas para serem trabalhados 

utilizando este esporte tão 

querido em nosso país.

WILLIAM MIGUEL DA SILVA 
Graduação em Estudos Sociais pelo Centro Universitário Santana(2000); Professor de Ensino Fundamental 
II - Geografia na  EMEFProf° Franklin Augusto de Moura Campos e na EMEF  Hipólito José da Costa.
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A SOCIABILIDADE DO FUTEBOL:  COMO 
UTILIZAR ESTE ESPORTE NO AUXÍLIO 
À APRENDIZAGEM EM DIVERSAS 
DISCIPLINAS
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INTRODUÇÃO
Sem dúvida, quando 

falamos em futebol muitas 

pessoas se exaltam, pois 

desde seus primórdios aqui 

em nosso país, com a chegada 

do esporte trazido por Charles 

Miller e posteriormente com 

os funcionários da  estada de 

ferro a São Paulo Railway, o 

esporte foi ganhando vulto e 

se tornou o mais praticado no 

país na atualidade.

Porém inúmeros 

problemas foram surgindo 

com o passar do tempo, 

principalmente quando pessoas 

mal intencionadas perceberam 

a grande oportunidade que o 

futebol se tornaria e inúmeras 

atividades econômicas ganharam 

força junto ao futebol, como por 

exemplo o profissionalismo de 

jogadores, levando a atividades 

exclusas na venda e compra 

de jogadores, seus contratos 

astronômicos, a desestabilização 

de times pequenos, a corrupção, 

a violência entre as torcidas etc.

Mas existem possibilidades 

muito positivas neste esporte, 

que agrega diferenças, desde 

que sejam utilizados tais 

conhecimentos de maneira 

construtiva, como por exemplo 

a utilização de diversos temas 

agregados ao futebol, levando em 

consideração sua aplicabilidade 

junto ao aprendizado dos alunos, 

como tais como: os times que 

surgiram em detrimento a 

construção da primeira ferrovia 

no estado de São Paulo, as 

Copas do Mundo que não 

ocorreram em virtude das 

Guerras Mundiais, os estados, os 

países, os continentes nos quais 

os times pertencem, as regras, 

as tabelas, os campeonatos, 

suas histórias no decorrer do 

tempo, utilizando uma temática 

descontraída, aproveitando 

diversos conhecimentos 

agregando-os ao esporte, 

atraindo desta forma os alunos 

para um aprendizado de forma 

diferenciada e agradável.

A HISTÓRIA DO FUTEBOL NO BRASIL
Em sua obra Charles Miller: 

O pai do futebol brasileiro Jonh 

Mills relata a volta de Charles 

Miller de uma temporada de 

estudos na Inglaterra, trazendo 

na bagagem duas bolas e um 

livro de regras de um novo 

esporte. Era o pontapé inicial 

para transformar o Brasil no 

país do futebol. Nascia assim 

o futebol brasileiro.

Com o tempo inúmeros 

adeptos foram surgindo e se 

engraçando com este esporte 

diferente trazido da Inglaterra, 

Segundo Mills os esportes 

praticados na São Paulo de 

1894 começaram a ganhar 

impulso em meados daquele 

século, com a construção da 

São Paulo Railway,  Segundo 

Sylvia Szterling, a Inglaterra 

foi o país que mais contribuiu 

para a implantação das 

ferrovias paulistas, fornecendo 

trilhos, vagões, locomotivas e 

empréstimos em dinheiro.

Alguns representantes 

das companhias ferroviárias 

inglesas ajudaram a disseminar 
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o esporte das palavras: foot 

= pé e Ball = bola. O primeiro 

time brasileiro foi batizado 

em inglês: chamava-se São 

Paulo Railway, nome oficial da 

Estrada de ferro Santos-Jundiaí, 

e suas cores eram as mesmas 

da bandeira da Inglaterra: 

azul, vermelho e branco, hoje 

denominado Nacional Atlético 

Clube.

Outros times surgiram 

em seguida todos ligados às 

diversas linhas férreas paulistas: 

A Associação Atlética Ponte Preta 

fundada em 1900, ao lado de 

uma ponte (de metal negro) da 

estrada de ferro que passava 

em Campinas, O Esporte Clube 

Noroeste, fundado em 1910 

na cidade de Bauru, a partir 

da Estrada de Ferro Noroeste 

e a Associação Ferroviária de 

Esportes fundada em 1950 em 

Araraquara, a partir da Estrada 

de Ferro Araraquarense.

CONTEÚDOS EM MATEMÁTICA
Podemos através da 

ciência matemática, trabalhar 

diversos temas, tais como a 

metragem do campo, enfatizando 

o cálculo de áreas, as linhas 

que se encontram formando 

os ângulos, gerando assim 

diversas formas geométricas, 

a quantidade de jogadores 

da partida, observando os 

titulares e os jogadores reservas, 

trabalhando o tema quantidade, 

lembrando que as metragens 

não são as mesmas em vários 

campos de futebol no Brasil e 

no mundo, até recentemente 

segundo novas regras da FIFA, 

todos os gramados deverão 

ser padronizados em largura 

e diâmetro, conceitos também 

a serem ensinados.

O tempo da partida, 

podendo ser somados acréscimos 

do árbitro se necessário, 

levando em consideração 

o horário dos jogos, assim 

podendo-se elencar quando 

uma partida se inicia e seu 

final por completo trabalhando 

o fator tempo.

A tabela também pode 

ser explorada e construída, 

levando em consideração 

a quantidade de times 

disputando o torneio tanto 

nas séries A, B, C, ou D, a 

porcentagem (outro tema 

relevante da matemática), do 

desempenho de cada time, 

salientando o número de 

vitórias, derrotas, empates, 

gols marcados, gols sofridos, 

confrontos diretos etc.

Em física por exemplo 

pode-se trabalhar os conceitos 

da velocidade da bola, seu 

percurso pelos campos, sua 

trajetória em detrimento aos 

chutes, o impacto causados 

pelos mesmos, enquanto a 

bola bate nos jogadores, tendo 

em vista que já ocorreram 

inúmeros problemas sérios em 

jogadores tanto profissionais 

quanto amadores devido 

a impactos causados pela 

boladas durante partidas 

de futebol.
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CONTEÚDOS EM GEOGRAFIA
Podemos trabalhar a 

temática futebol em geografia, 

observando os times de vários 

estados brasileiros, tratando 

as diferenças regionais, os 

estados, siglas, capitais atividades 

econômicas desenvolvidas 

pelos mesmos etc

Outros mapas também 

podem ser trabalhados 

como por exemplo o mapa 

das Américas, salientando 

seus times e competições 

internacionais como a atual 

Copa Libertadores da América 

e Copa Sul-Americana.

Também utilizando o 

planisfério podemos observar 

os escudos (brasões, símbolos) 

dos países e suas relações por 

exemplo.

CONTEÚDOS  EM  LÍNGUA PORTUGUESA
Conceitos a serem 

trabalhados nesta disciplina 

estão ligados a produção de 

texto sobre os times, as listas 

de convocados para os jogos, os 

jogadores reservas, atualmente 

quase todos os jogadores 

profissionais possuem nomes 

compostos, sendo interessante 

atentar para a pronúncia e 

escrita corretas dos mesmos.

Diversos estádios além 

do nome principal possuem 

nomes indígenas dentre os 

quais Pacaembu que significa 
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terras alagadas, ou Canindé 

que significa Arara de barriga 

amarela ou também conhecida 

uma tribo indígena também 

batizada de Canindé, Morumbi, 

que significa mosca verde e 

Maracanã que significa papagaios 

juntos segundo do dicionário de 

palavras  brasileiras de origem 

indígena – Clóvis Chiaradia.

CONTEÚDOS  EM CIÊNCIAS
Nesta disciplina podem 

ser trabalhados os seguintes 

temas: A fisiologia dos jogadores, 

que mudou bastante devido 

ao treinamento que foi sendo 

cada vez mais intensificado, a 

transformação dos uniformes 

que antes eram somente de 

algodão e hoje são em sua 

maioria de tecidos sintéticos, 

fazendo com que o suor 

fique aderido ao tecido não 

deixando-o pesado, a bola que 

sofreu muitas transformações, 

até chegar no material que 

temos hoje, bem mais leve e 

mais resistente.

Podem ser trabalhados 

também temas como as 

limitações do corpo humano, 

diferenciando-se o alto nível 

de treinamento dos jogadores 

profissionais, a flexibilidade, 

levando a uma boa forma.

Fonte: www.googleimagens.com.br – Acesso em 19 out. 2017
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Pode ser trabalhado 

inúmeros temas da anatomia 

humana, como por exemplo 

ossos e articulações, ligamentos, 

tendões, os músculos em si e 

principalmente a necessidade 

do alongamento e dos cuidados 

com os diversos grupos 

musculares do corpo.

Um problema proveniente 

deste tema é a utilização de 

substâncias anabolizantes 

em que alguns praticantes de 

fisiculturismo utilizam para 

ficarem fortes, valorizando seus 

músculos, porém os malefícios 

à saúde são enormes, levando 

inclusive alguns usuários à 

morte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
“ O futebol é um 

patrimônio do povo brasileiro, 

mas historicamente tem 

sido usado por alguns para 

enriquecer. Quando o torcedor 

perceber a força que tem e os 

jogadores entenderem que 

são os principais atores do 

espetáculo, essa exploração 

acaba.”

Essas foram palavras 

do diferenciado jogador Paulo 

André, que além de jogador é 

intelectual, pintor, escritor e 

essas palavras estão na obra O 

Lado sujo do futebol de Amaury 

Ribeiro Jr. O mesmo autor de 

Privataria Tucana. Pensar o 

futebol hoje, nas altas quantias 

envolvidas na compra e venda 

de jogadores, na máfia que se 

tornou a venda de ingressos, 

nas corrupções e vendas de 

resultados, na violência gratuita 

das torcidas, assim como em 

praticamente tudo em nosso 

país, o futebol também anda 

afundado num mar de lama 

onde interesses exclusos se 

sobressaem a vontade de uma 

grande massa que gostam e 

torcem pelos seus times.

Porém temos que enxergar 

a potencialidade que o futebol 

possui em unir, alegrar e acima 

de tudo ensinar as pessoas. 

Desta forma pensei neste 

artigo como uma possibilidade 

de interagir com os alunos, 

levando em consideração que 

o futebol no decorrer do tempo 

veio passando por inúmeras 

transformações e que diversos 

temas podem e devem ser 

trabalhados elucidando este 

esporte tão querido por muitos 

e odiado por outros, e que 

lembremos sempre que toda 

e qualquer mudança antes de 

mais nada deve ocorrer dentro 

de nós mesmos.



1016 OUTUBRO | 2017

REFERÊNCIAS 
IBGE, Atlas geográfico escolar: Ensino Fundamental do 6° ao 9° Ano/ IBGE – Rio de Janeiro, 2017.

JUNIOR, Amaury Ribeiro...[et. al] O Lado sujo do futebol: a trama de propinas, negociatas e traições que abalou 

o esporte mais popular do mundo – 1° Ed. São Paulo: Planeta, 2014.

MILLS, Jonh Robert. Charles Miller: o pai do futebol brasileiro – São Paulo: Panda Books, 2005.

REBELO, Aldo e TORRES, Silvio. CBF Nike: As investigações da CPI do da Câmara dos Deputados, desvendam o 

lado oculto dos grandes negócios da cartolagem e passam a limpo o futebol brasileiro – São Paulo: Casa amarela, 2001.

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. ver. eampl. São Paulo: Cortez, 2013.

SZTERLING, SÍLVIA. Estado de São PaPCNulo: História – São Paulo:FTD, 2005.

WALKER, Brad. Alongamento: uma abordagem anatômica: [tradução Sueli Rodrigues Coelho; revisão científica 

Eliane de Lima Coutinho]-Barueri, SP: Manole, 2009.

SITES

www. deposiphotos.com acesso em 19 out. 2017.

www.googleimagens.com acesso em 18 out. 2017.



1017OUTUBRO | 2017

ADRIANA ALVES FARIAS LIMA
Mestre em Língua Portuguesa pela PUC-SP, Graduação em Letras e Pedagogia pela UNIBAN; Especialista 
em Gestão Escolar e Língua Portuguesa pela Unicamp; Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade 
Campos Elíseos; Professora de Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa - na EMEF Neir Augusto Lopes, 
Professora  de Educação Básica – Língua Portuguesa - na EE Dr.Ubaldo Costa Leite.

POSSIBILIDADES PARA TRABALHAR A 
LÍNGUA PORTUGUESA E INFORMÁTICA: O 

QUE ABORDAM OS PCNS, PCNEM E PCNEM+

INTRODUÇÃO
Há uma grande  

preocupação sobre o ensino de 

Língua Portuguesa e a qualidade 

dos textos produzidos pelos 

alunos da Educação Básica. 

Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN’s – propõem que 

o ensino da Língua Portuguesa 

hoje esteja pautado na noção 

de gêneros textuais. Com isso, 

objetiva-se uma mudança 

de paradigma do ensino da 

Língua Portuguesa, que antes 

se fundamentava na gramática 

normativa (BRASIL, 1998). 

Diversos autores, como Bakhtin 

(2000), Dolz e Schneuwly (2004), 

Marcuschi (2001), ressaltam 

a importância e pertinência 

dos gêneros textuais para o 

aprendizado da língua materna. 

Os PCN’s apresentam 

dois enfoques para o ensino 

da Língua Portuguesa: um 

que diz respeito ao uso, por 

meio de práticas de leitura e 

de produção de textos orais 

e escritos, e outro que visa 

à reflexão sobre a Língua 

Portuguesa. 

Portanto, a escola 

deve direcionar os alunos ao 

aprendizado de práticas sociais 

de leitura e de escrita comuns 

no seu cotidiano, ou seja, de 

diversos gêneros textuais 

existentes na sociedade, para 

que eles não só aprendam, mas 

também tenham o prazer de ler 

e escrever e, de forma reflexiva 

e participativa, possam exercer 

plenamente a sua cidadania. 

 Sendo assim, 

tendo como pressuposto 

nos situarmos no âmbito da 

Linguística Textual e o que ela 

aborda acerca da produção 

de textos, o presente trabalho 

tem como objetivo propor uma 

sequência didática pautada nos 

princípios de textualidade e nas 

orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, com 

o interesse de desenvolver a 
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competência escritora e leitora 

dos alunos.

 Bakhtin (op.cit., 

p. 301-302):

“As formas da língua 

e as formas típicas de 

enunciados, isto é, os gêneros 

do discurso, introduzem-se em 

nossa experiência e em nossa 

consciência, conjuntamente e 

sem que sua estreita correlação 

seja rompida. Aprender a 

falar é aprender a estruturar 

enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações 

isoladas e, menos ainda, é 

óbvio, por palavras isoladas). 

(...) Aprendemos a moldar nossa 

fala às formas do gênero e, ao 

ouvir a fala do outro, sabemos 

de imediato, bem nas primeiras 

palavras pressentir-lhe o 

gênero, adivinhar-lhe o volume 

(extensão aproximada do todo 

discursivo), a dada estrutura 

composicional, prever-lhe o 

fim, ou seja, desde o início, 

somos sensíveis ao todo 

discursivo que, em seguida, no 

processo da fala, evidenciará 

suas diferenciações.”

É comum escutarmos 

os alunos falarem que “é mais 

fácil falar do que escrever”, 

certamente esse pensamento 

ocorre porque temos a 

habilidade de moldar a nossa 

fala ao ouvirmos a fala do 

outro, o que não acontece na 

produção textual. 

A produção textual se 

transformou em um modelo 

de texto com características 

próprias centrado em temas sobre 

conhecimento do mundo e/ou 

conhecimento compartilhado, 

em que o emissor deve provar 

sua habilidade discursiva escrita. 

Por isso, o receptor deve ter 

um entendimento de mundo 

com certo grau de amplitude e 

de semelhança ao do emissor.

 A produção de 

sentido de um texto, por meio 

do conhecimento prévio de 

mundo, possibilita ao emissor 

ativar e compartilhar através 

da recuperação de referências 

anteriores informações/

pensamentos que o leitor 

possui acerca do assunto. 

Vinculado a concepção 

de interesse e organização do 

texto, neste trabalho se propõe 

refletir sobre a arte de articular 

o texto. A proposta de atividade 

procurará articular as noções 

relevantes de textualidade na 

tentativa de organizar uma 

atividade com o gênero fórum 

tendo como objetivo principal 

favorecer o desenvolvimento da 

produção textual dos alunos.
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 PRODUÇÃO TEXTUAL : AS ORIENTAÇÕES 
DA LINGUÍSTICA TEXTUAL

Objetiva-se no estudo de alguns 

conceitos fundamentais da Linguística Textual, 

para que se possa compreender e/ou ampliar 

a compreensão de aspectos linguísticos que 

se fazem necessários na produção de textos.

 Por sua relevância, foram 

selecionados os seguintes conceitos:

a) Texto e textualidade;

b) Coerência e Coesão.

TEXTO E TEXTUALIDADE
Tendo como ponto 

inicial o conceito mais amplo 

do que é texto, podemos incluir 

como texto as produções 

feitas com as linguagens das 

artes plásticas, da música, 

da arquitetura, do teatro, do 

cinema, entre outras.

 A palavra provém 

do latim “textum”, que significa 

tecido, entrelaçamento. O texto 

resulta de um trabalho de tecer, 

de entrelaçar várias partes 

menores a fim de se obter um 

todo inter-relacionado.

 Em sentido amplo, 

segundo FÁVERO & KOCH ( 

1994:p.25), “(...) toda e qualquer 

manifestação da capacidade 

textual do ser humano (quer 

se trate de um poema, quer 

de uma música, uma pintura, 

um filme, uma escultura, 

etc.), isto é, qualquer tipo de 

comunicação realizado através 

de um sistema de signos”. Isto é, 

o texto entendido desta forma 

não está limitado à linguagem 

verbal, incluindo manifestações 

criadoras que envolvem outras 

linguagens, tais como a musical 

e visual. 

 Nesse sentido 

podemos considerar que a 

“leitura de mundo” se refere 

ao fato de que é necessário 

compreender as diversas 

manifestações das muitas 

linguagens com as quais temos 

contato o tempo todo.

 Como afirma Luiz 

Antonio Marcuschi no texto: 

Cognição e Produção textual/ 

Processos de referenciação 

(1999): 

(...) usamos a língua 

para produzir textos na certeza 

de que estamos dizendo algo 

sobre o mundo sem, contudo 

estar espelhando-o. Mas, aí é 

que a questão se torna mais 

complexa na relação com o 

problema da referenciação, 

pois se nossas integrações 

conceituais e interpretações 

inferenciais baseadas em 

entradas cognitivas  não são 

arbitrárias nem subjetivistas, 

de onde vêm elas? A língua 

não é um simples currículo 

cognitivo de um povo, nem um 
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fio de Ariadne no labirinto das 

possibilidades interpretativas. Ao 

lado disso, estão as experiências 

coletivas e individuais, os 

contextos situacionais e os 

objetivos visados pelos falantes 

e escritores a par dos objetivos 

de seus ouvintes e leitores.

Textualidade “(...) o 

conjunto de características que 

fazem com que o texto seja 

um texto, e não apenas uma 

sequência de frases”. COSTA 

VAL        ( 1995:p:5).

Portanto podemos 

considerar que um elemento 

de destaque a textualidade 

é a coesão, que, devido a 

sua natureza específica,  

eminentemente linguística 

e, portanto, mais facilmente 

perceptível, apresenta grande 

relevância na produção e 

interpretação textual.

COERÊNCIA E COESÃO 
Maria A.G.Lopes Rossi 

(2001), explica: 

A competência comunicativa 

de um falante/escritor deve 

incluir além dos conhecimentos 

linguísticos referentes ao 

léxico (palavras da língua) e 

à estrutura          (grafia das 

palavras, normas gramaticais, 

estruturas sintáticas, mecanismos 

de coesão e coerência) também 

conhecimentos específicos 

a respeito dos gêneros 

discursivos. Isso corresponde 

à “competência genérica”, que 

pode ser adquirida naturalmente 

no convívio social, nos casos 

dos gêneros primários, ou 

de forma sistematizada, por 

meio de estudo ou contato 

profissional, no caso de gêneros 

secundários (mais complexos).

 A esse respeito, 

afirma Bakhtim ( op.cit.,p.303-304):

“São muitas as pessoas 

que, dominando magnificamente 

a língua, sentem-se logo 

desamparadas em certas 

esferas da comunicação 

verbal, precisamente pelo 

fato de não dominarem, na 

prática, as formas do gênero 

de uma dada esfera. (...) É de 

acordo com nosso domínio 

dos gêneros que usamos com 

desembaraço, que descobrimos 

mais depressa e melhor nossa 

individualidade neles ( quando 

isso nos é possível e útil), que  

refletimos, com maior agilidade, 

a situação irreproduzível da 

comunicação verbal, que 

realizamos, com o máximo de 

perfeição, o intuito discursivo 

que livremente concebemos.”

A partir das citações 

acima, concluímos a importância 

do papel destinado ao emissor e 

ao receptor, cujo entendimento 

está diretamente vinculado à 

capacidade interpretativa, a 

qual, por sua vez depende, em 

grande parte, dos conhecimentos 

adquiridos através de uma 

série de vivencias e contatos 

com o mundo.

Trataremos agora 

dos fatores pragmáticos e 

interacionais de coerência, 

relativos aos interlocutores 

e à situação comunicativa 
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envolvida na produção/recepção 

textual. Optamos a seguir a 

classificação de BEUGRANDE 

(1997), que aponta cinco fatores 

pragmáticos responsáveis 

pela coerência textual: 

intencionalidade, aceitabilidade, 

situcionalidade, informatividade 

e intertextualidade. 

A intencionalidade 

está relacionada ao objetivo 

do autor, produzir um texto 

adequado a determinada 

situação comunicativa que 

produza certo efeito no receptor.

É a existência da 

intencionalidade que confere a 

todo o texto, de qualquer natureza, 

um caráter argumentativo. 

Isto é, ele será produzido a 

fim de orientar o leitor para 

determinadas conclusões, 

conforme o ponto de vista 

escolhido pelo autor/emissor.

A aceitabilidade 

relaciona-se a posição do 

receptor, a qual se caracteriza 

pela expectativa de encontrar 

um texto coerente e passível 

de compreensão.

A situcionalidade 

relaciona-se no contexto sócio-

político-cultural em que o texto 

está inserido.

A informatividade 

relaciona-se ao caráter de 

previsibilidade do texto, à 

presença nele de informações 

novas, em maior ou menor 

grau.

Por fim a intertextualidade, 

que se manifesta de várias 

formas, refere-se ao fato de um 

texto, tanto em sua produção 

quanto em sua recepção, sempre 

se remeter a outro texto.

Em relação à coesão 

sabemos que é a maneira 

como os constituintes da 

superfície textual se encontram 

relacionados entre si, numa 

sequência; é a ligação entre 

os elementos superficiais do 

texto. No entanto, salientamos 

que a coerência e a coesão são 

aspectos distintos do texto, 

sendo possível, inclusive a 

ocorrência da primeira sem 

a segunda, e vice-versa, não 

podemos, portanto, deixar de 

observar o importante papel 

desempenhado pela coesão 

na produção da coerência.
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AS ORIENTAÇÕES DOS PCNS
Segundo os PCNs,

Interagir pela linguagem 

significa realizar uma atividade 

discursiva; dizer alguma coisa 

a alguém, de uma determinada 

forma, num determinado contexto 

histórico e em determinadas 

circunstâncias de interlocução 

(...) quando um sujeito interage 

verbalmente com outro, o 

discurso se organiza a partir 

das finalidades e intenções do 

locutor, dos conhecimentos 

que acredita que o interlocutor 

possua sobre o assunto, do que 

supõe serem suas opiniões e 

convicções, simpatias e antipatias, 

da relação de afinidade e do 

grau de familiaridade que têm 

da posição social e hierárquica 

que ocupam (PCNs: 10).

Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais são um 

conjunto de práticas educativas 

organizadas pelo Ministério 

da Educação, sendo que tais 

práticas estão apoiadas nos 

estudos de vários teóricos, que 

visam orientar o trabalho das 

escolas e professores, com o 

objetivo de proporcionar um 

ensino de qualidade e mais 

próximo da realidade.

Tais parâmetros não 

propõem uma educação 

exclusivamente voltada para 

o mercado de trabalho, mas 

sim uma educação voltada 

para o exercício da cidadania, 

em que o desenvolvimento 

de diversas habilidades e 

competências preparará os 

alunos para realizarem novos 

questionamentos, terem novas 

atitudes e valores.

Especificamente na 

área de Língua Portuguesa o 

documento coloca a linguagem 

em primeiro plano. Os recursos 

verbais e não-verbais, aliados ao 

trabalho interdisciplinar, são o 

ponto principal para o trabalho 

com os adolescentes. Além 

disso, o documento apresenta 

o trabalho direcionado ao 

desenvolvimento de atitudes 

como: pesquisar, selecionar 

informações, analisar, argumentar, 

negociar e cooperar, visando, 

entre outras coisas, o trabalho 

e a continuidade dos estudos.

O ensino de Língua 

Portuguesa para os PCNs, deve 

ser essencialmente comunicativo, 

tendo como objetivo despertar 

nos alunos do Ensino Médio a 

necessidade de aprofundar seus 

conhecimentos para continuar 

aprendendo, se aprimorando 

como pessoas humanas e 

buscando a formação ética, 

o pensamento crítico e a 

autonomia intelectual.



1023OUTUBRO | 2017

INFORMÁTICA E ENSINO DE LP: O QUE 
DIZEM OS PCNEM 

Como a mais recente 

das linguagens, a informática 

complementa e serve de 

arcabouço tecnológico para as 

várias formas de comunicação 

tradicionais.

(Brasil/MEC, 1999:182).

 Durante muito 

tempo, o computador era 

percebido somente como 

uma máquina. Atualmente, é 

visto como um instrumento 

de dimensões múltiplas 

que, quando utilizado com o 

propósito educativo viabiliza a 

construção do conhecimento.

 Podemos observar 

que devido ao acelerado aumento 

do conhecimento humano, 

verificado nas últimas décadas, 

bem como a transformação das 

experiências em informação 

ordenada, armazenável, 

representável em diferentes 

formas e de fácil recuperação 

– além de seu uso comunitário 

e da respectiva transferência 

dessa aquisição a quaisquer 

distâncias – a informática 

tornou-se um elemento do 

processo de comunicação e, 

portanto, um código, que se 

designa como linguagem digital. 

(BRASIL/MEC, 1999:183).

 A Informática 

passou a ser um recurso de 

suma importância para o 

trabalho em sala de aula. Por 

este motivo se faz necessário 

focar alguns itens que os 

PCNEM enumeram como sendo 

competências e habilidades 

a serem desenvolvidas no 

trabalho com Informática:

• Reconhecer o papel 

da Informática na organização 

da vida sócio-cultural e na 

compreensão da realidade, 

relacionando o manuseio do 

computador a casos reais, ligados 

ao cotidiano do estudante, 

seja no mundo do trabalho, 

no mundo da educação ou na 

vida privada;

• Construir, mediante 

experiências práticas protótipos 

de sistemas automatizados 

em diferentes áreas, ligadas 

à realidade do estudante, 

utilizando-se, para isso, de 

conhecimentos interdisciplinares;

• Reconhecer a 

Informática como ferramenta 

para novas estratégias de 

aprendizagem, capaz de 

contribuir de forma significativa 

para o processo de construção 

do conhecimento, nas diversas 

áreas. (BRASIL/MEC, 1999:187).

 Portanto, com o 

objetivo de atender as propostas 

dos PCNs, o professor deve 

repensar sua prática e organizar 

conteúdos significativos que 

proporcionem aos alunos o 

desenvolvimento das competências 

e habilidades, se apropriando 

da Informática como um 

recurso para desenvolver tais 

competências.
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INFORMÁTICA E ENSINO DE LP: O QUE 
DIZEM OS PCNEM +

Assim como os PCNEM, 

os PCNEM+ esclarecem que 

a informática não deve ser 

considerada como disciplina e sim 

como ferramenta complementar 

às demais utilizadas na escola 

sendo que pode ser uma 

oportunidade para usar os 

vários recursos tecnológicos 

que podem intermediar a 

aprendizagem de conteúdos 

multidisciplinares, através da 

pedagogia de projetos.

 Os currículos 

atuais devem prever o 

desenvolvimento de competências 

e habilidades específicas da 

área de tecnologia, porque as 

mudanças na educação não 

acompanham as tecnológicas 

e isso gera um distanciamento 

entre o processo de captura, 

armazenamento e manipulação 

da informação e o produto 

final que é o conhecimento.

 A informática 

encontra-se presente na nossa 

vida cotidiana e incluí-la como 

componente curricular da 

área de Linguagens, Códigos 

suas Tecnologias significa 

preparar os estudantes para o 

mundo tecnológico e científico, 

aproximando a escola do 

mundo real e contextualizado. 

(PCNEM,1999:186) 

 Entende-se, portanto, 

que os currículos atuais devem 

prever o desenvolvimento das 

competências e habilidades 

específicas da área da tecnologia 

para obter, selecionar e utilizar 

as informações através do 

computador.

 No entanto, é 

responsabilidade do professor 

sensibilizar os alunos  acerca 

das alterações decorrentes 

da presença da tecnologia no 

cotidiano e no processo de 

construção do conhecimento.

 A utilização da 

informática significa mais do que 

saber operar a máquina, segundo 

os PCNEM significa “ conectar os 

inúmeros conhecimentos com 

suas aplicações tecnológicas” 

(p.106)
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CONCEPÇÃO DE GÊNEROS 
A concepção atual de 

gêneros está baseada nos 

estudos de Bahktin. Para ele os 

gêneros são tipos relativamente 

estáveis de enunciados que se 

elaboram no interior de cada 

esfera da atividade humana. 

Ao abordar gêneros como 

relativamente estáveis o autor 

aborda a historicidade deles e 

sobre a possibilidade da criação 

de novos gêneros.

 Bahktin (2000) 

e Bronckart (1999) postulam 

que conhecer um gênero é 

conhecer suas condições de 

uso, sua adequação ao contexto 

social e as possibilidades de 

materialização que requerem 

operações de contextualização 

e textualização que levam 

o agente produtor a tomar 

decisões em relação a estrutura 

e ao estilo composicional do 

texto. 

 Seguindo esse 

conceito, o gênero é um 

instrumento socialmente 

elaborado para mediar uma 

atividade, ao mesmo tempo 

em que a materializa; ou seja, é 

um instrumento mediador que 

precisar ser apropriado pelo 

sujeito para que seja eficaz. 

 Para Marcuschi 

(2005) os gêneros são entidades 

sociodiscursivas e formas de 

ação social. Porém, mesmo que 

assumam o papel de interpretar 

as ações humanas nos processos 

de comunicação, os gêneros 

não se constituem como um 

processo rígido e fechado às 

mudanças, antes, por serem 

considerados como eventos 

textuais são dinâmicos e se 

adaptam às mudanças sociais, 

culturais e tecnológicas.

 Os gêneros também 

podem ser compreendidos 

em uma perspectiva sócio-

retórica, isto é, como evento 

comunicativo, conforme fazem 

os estudiosos da vertente norte-

americana desses estudiosos 

temos Swales (1990), Bathia 

(1994), Miller (1994) e Bazerman 

(2005).  

GÊNEROS TEXTUAIS DIGITAIS
 Não são as 

tecnologias que se originaram 

os gêneros e sim a intensidade 

do uso dessas tecnologias e suas 

interferências nas atividades 

comunicativas diárias. Assim, os 

grandes suportes tecnológicos 

da comunicação tais como o 

rádio, a televisão, o jornal, a 

revista, a Internet, por terem 

uma presença marcante e grande 

centralidade nas atividades 

comunicativas da realidade 

social que ajudam a criar, 

vão por sua vez propiciando 

e abrigando gêneros novos 

bastante característicos. Daí 

surgem formas discursivas 

novas, tais como editoriais, 

artigos de fundo, noticias, 

telefonemas, telegramas, 

telemensagens, teleconferências, 

videoconferências, reportagens 

ao vivo, cartas eletrônicas 
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(e-mails), bate papos virtuais 

(chats), aulas virtuais ( aulas 

chats) e assim por diante 

Marcuschi (2005:20).

 Portanto, de acordo 

como Marcuschi, os gêneros 

não são absolutamente novos; 

antes eles emergem de outros 

gêneros já existentes, assim 

como expôs Bakhtin (2000) ao 

se referir à transmutação de 

gêneros e a assimilação de um 

gênero em outro, gerando um 

novo. Portanto, significa que os 

gêneros construídos das novas 

tecnologias se transmutaram 

de outros já existentes. 

 Por meio das novas 

tecnologias surgiram vários 

outros gêneros e, atualmente, 

há um significativo avanço 

em relação ao tempo e a 

tecnologia, no que se relaciona 

a distribuição do conhecimento 

postado nos livros, que 

passaram a dividir espaço com 

o rádio, a televisão, os jornais 

e as revistas e, recentemente 

com computadores ligados 

a Internet. Que disponibiliza 

o texto eletrônico por meio 

dos bate-papos, fóruns de 

discussão e e-mails.

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
Dolz &Scheneuwly 

preocupam-se em fornecer 

elementos de interesse para 

o ensino da oralidade em 

sala de aula, e todo o esforço 

volta-se para a consecução 

desse objetivo. Central é a 

metodologia utilizada para 

construir o que ficou conhecido 

como ensino por sequências 

didáticas, realizado com base 

em gêneros textuais diversos, 

especialmente os gêneros orais 

mais elaborados Marcuschi 

(2008:211).

 A finalidade de 

trabalhar com sequências 

didáticas é proporcionar ao 

aluno um procedimento de 

realizar todas as tarefas e 

etapas para a produção de 

um gênero.

 Os procedimentos 

envolvidos no esquema das 

sequências didáticas são:
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Como se pode observar 

no diagrama acima, o modelo 

de trabalho com base nas 

sequências didáticas envolve 

4 fases

• Apresentação da 

situação

• A primeira produção

• Os módulos 

• A produção final

 O modelo das 

sequências didáticas segue os 

princípios gerais da Linguística 

Textual. E nesse nível podem ser 

tratados todos os problemas da 

textualidade interligadamente 

com o dos gêneros textuais. 

Alguns desses aspectos são: 

• Questões gramaticais

• Questões de 

ortografia

 Portanto, o 

que se pode dizer é que as 

sequências didáticas “visam ao 

aperfeiçoamento das práticas 

de escrita e de produção 

oral e estão principalmente 

centradas na aquisição de 

procedimentos e de práticas” 

Marcuschi (2008:218).

PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA
A seguir apresentamos 

uma proposta de sequência 

didática.

Público Alvo: 1º. Ano 

Médio

Conteúdo: Artigo de 

opinião (O Brasil tem condições 

de sediar a copa?)

Número de aulas: 05

Objetivo Geral: compreender 

os artigos de opinião; apresentar 

as produções de artigos de 

opinião dos alunos; estimular 

o prazer pela leitura e escrita.

Objetivos específicos: 

apresentar o gênero artigo de 

opinião aos alunos. Utilizar o 

gênero fórum como ambiente 

para a discussão a respeito do 

artigo de opinião. Desenvolver a 

competência leitora e escritora 

dos alunos ao produzirem um 

artigo de opinião.

Procedimentos de ensino: 

explicar o conceito sobre tema, 

tese e argumentos; explicar 

esquemas de dissertação; 

apresentar outros artigos 

de opinião como exemplos. 

Escrever um artigo de opinião.

Recursos: Internet/

fórum

Metodologia:

Antes: conhecer o que 

os alunos sabem a respeito do 

artigo de opinião e apresentar 

alguns artigos de opinião. 

Analisar um artigo de opinião.

Durante: revisar todo 

o processo do que é um artigo 

de opinião. Acessar o fórum e 

argumentar sobre o artigo de 

opinião proposto.Elaborar um 

artigo de opinião.

Depois: organizar e 

apresentar uma síntese das 

discussões realizadas no fórum; 

divulgar os artigos de opinião 
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produzidos pelos alunos. 

Procedimentos de 

avaliação: auto-avaliação dos 

alunos respondendo sobre o 

que eles aprenderam; avaliação 

do professor sobre todo o 

processo de realização da 

atividade
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O futebol é um esporte que 

os brasileiros gostam bastante e 

no decorrer da história inúmeros 

acontecimentos ocorridos, 

podem ser trabalhados em 

diversas disciplinas, levando em 

consideração vários conteúdos, 

pois pensar em futebol torna 

possível quantificar os jogadores, 

seus reservas, os pontos 

ganhos em uma vitória e os 

perdidos em uma derrota, as 

linhas do campo que se ligam 

formando ângulos, à  história 

de como este esporte foi trazido 

para nosso país, a formação 

dos times, com a expansão 

principalmente das linhas 

férreas para o escoamento 

das produções agrícolas, a 

organização, os times que não 

existem mais por causa da 

questão econômica, os nomes 

dos estádios e também seu 

nomes em línguas indígenas, 

a infinidade de temas ligados 

ao corpo humano que podem 

ser trabalhados em ciências, a 

observação de diversos mapas 

e as regiões nas quais os times 

se encontram, enfim, muitos 

temas para serem trabalhados 

utilizando este esporte tão 

querido em nosso país.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem por 

objetivo analisar a importância 

da psicopedagogia como 

instrumento de construção 

de uma educação significativa 

e coerente socialmente, e os 

objetivos específicos foram 

verificar a contribuição da 

psicopedagogia para com a 

aprendizagem, reconhecer 

as dificuldades de interação 

apresentadas entre o meio 

social e os educandos, e 

identificar estratégias técnicas 

que poderão ser utilizadas no 

fazer psicopedagógico.

Neste trabalho foi 

abordado que não basta ter 

escola inclusiva, não basta ter 

instalações modernas, deve 

ser contemporânea e atender 

às necessidades e exigências 

da comunidade onde ela 

está inserida. Atualmente, a 

comunidade escolar vem sendo 

mobilizada por diversos setores, 

exigindo uma educação que 

busque soluções extremamente 

complexas para essa cultura.

Assim, a educação 

tem a função primordial de 

auxiliar esta nova sociedade 

a rever alguns procedimentos 

que se fazem discriminatória. 

A educação brasileira deve ser 

um espaço/cultura na qual 

todos os educandos possam 

ter as mesmas oportunidades 

de ensino e aprendizagem e de 

inclusão sem discriminação.

A problemática deste 

estudo baseia-se na seguinte 

questão: quais as contribuições 

da psicopedagogia para a 

construção de uma educação 

inclusiva, significativa e coerente 

socialmente?

Desse modo, o estudo 

justifica-se no sentido de que 

a psicopedagogia contribui 

para a construção de uma 

educação inclusiva, significativa 

e coerente, através da realização 

de intervenções, não somente 

com o aluno que necessita 

de atendimento, mas com a 

família, educadores, gestores 

e profissionais da instituição 

como um todo, favorecendo 

assim a inclusão social de 

forma significativa.

 Desta forma, 

espera-se que esta pesquisa 

contribua para a compreensão da 

importância do psicopedagogo 

como profissional que busca o 

desenvolvimento sociocultural 

das crianças e dos adolescentes. 

E, que através da inclusão social 

possa contribuir para a melhoria 

do ensino e aprendizagem no 

Brasil, libertando-os da opressão 

da sociedade contemporânea.

 Para o desenvolvimento 

deste trabalho utilizou-se 

como metodologia a revisão 

bibliográfica, como livros, 

revistas, artigos, monografias, 

entre outros que possibilitaram 

o embasamento teórico deste 

estudo. Para melhor distribuição 

e desenvolvimento, o trabalho 

foi dividido em três capítulos. O 

primeiro apresenta um breve 

histórico da psicopedagogia e 

da inclusão social, o segundo 

aborda sobre o papel do 

psicopedagogo na escola 

inclusiva, e o terceiro discorre 

sobre o papel social da educação: 

caminhos e descaminhos.
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BREVE HISTÓRICO DA PSICOPEDAGOGIA E 
DA INCLUSÃO SOCIAL

Esta pesquisa tem por 

objetivo analisar a importância 

da psicopedagogia como 

instrumento de construção 

de uma educação significativa 

e coerente socialmente, e os 

objetivos específicos foram 

verificar a contribuição da 

psicopedagogia para com a 

aprendizagem, reconhecer 

as dificuldades de interação 

apresentadas entre o meio 

social e os educandos, e 

identificar estratégias técnicas 

que poderão ser utilizadas no 

fazer psicopedagógico.

Neste trabalho foi 

abordado que não basta ter 

escola inclusiva, não basta ter 

instalações modernas, deve 

ser contemporânea e atender 

às necessidades e exigências 

da comunidade onde ela 

está inserida. Atualmente, a 

comunidade escolar vem sendo 

mobilizada por diversos setores, 

exigindo uma educação que 

busque soluções extremamente 

complexas para essa cultura.

Assim, a educação 

tem a função primordial de 

auxiliar esta nova sociedade 

a rever alguns procedimentos 

que se fazem discriminatória. 

A educação brasileira deve ser 

um espaço/cultura na qual 

todos os educandos possam 

ter as mesmas oportunidades 

de ensino e aprendizagem e de 

inclusão sem discriminação.

A problemática deste 

estudo baseia-se na seguinte 

questão: quais as contribuições 

da psicopedagogia para a 

construção de uma educação 

inclusiva, significativa e coerente 

socialmente?

Desse modo, o estudo 

justifica-se no sentido de que 

a psicopedagogia contribui 

para a construção de uma 

educação inclusiva, significativa 

e coerente, através da realização 

de intervenções, não somente 

com o aluno que necessita 

de atendimento, mas com a 

família, educadores, gestores 

e profissionais da instituição 

como um todo, favorecendo 

assim a inclusão social de 

forma significativa.

 Desta forma, 

espera-se que esta pesquisa 

contribua para a compreensão da 

importância do psicopedagogo 

como profissional que busca o 

desenvolvimento sociocultural 

das crianças e dos adolescentes. 

E, que através da inclusão social 

possa contribuir para a melhoria 

do ensino e aprendizagem no 

Brasil, libertando-os da opressão 

da sociedade contemporânea.

 Para o desenvolvimento 

deste trabalho utilizou-se 

como metodologia a revisão 

bibliográfica, como livros, 

revistas, artigos, monografias, 

entre outros que possibilitaram 

o embasamento teórico deste 

estudo. Para melhor distribuição 

e desenvolvimento, o trabalho 

foi dividido em três capítulos. O 

primeiro apresenta um breve 

histórico da psicopedagogia e 

da inclusão social, o segundo 

aborda sobre o papel do 

psicopedagogo na escola 

inclusiva, e o terceiro discorre 

sobre o papel social da educação: 

caminhos e descaminhos.



1034 OUTUBRO | 2017

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NA ESCOLA: 
POR UMA EDUCAÇÃO SIGNIFICATIVA E 
INCLUSIVA

A psicopedagogia, uma 

área de estudos e um campo de 

atuação em saúde e educação, 

lidam com os processos de 

ensino e aprendizagem, e 

tem se preocupado com a 

complexidade que envolve 

essa questão. Trata-se, assim, 

de percebê-la com um: “[...] 

olhar abrangente que envolve 

conhecimentos de várias 

ciências, em uma tentativa de 

integrar os múltiplos aspectos 

intervenientes no processo de 

aprender e ensinar”. (BARONE, 

Et Al.; 2011, p. 18). 

De acordo com Bossa 

(2004), psicopedagogo tem 

como objetivo contribuir e 

também promover o domínio 

das disciplinas escolares onde 

o aluno apresenta dificuldade 

de aprendizagem, utilizando 

conteúdos curriculares como 

estratégias para ajudar o educando 

através de condições necessárias 

ao desempenho cognitivo e 

também no desenvolvimento 

do raciocínio.

Diante destas e reflexões 

pode-se considerar que a 

psicopedagogia, segundo Visca 

(2002), pode também contribuir 

com as necessidades sócio-

educacionais, especialmente 

dos países latino-americanos. 

Assim, o psicopedagogo 

pode colaborar produzindo 

estratégias de intervenção, 

docência e assistência, quer 

seja em nível diagnóstico, 

terapêutico ou preventivo, 

visando à possibilidade de 

também contribuir para reverter 

certas situações em busca de 

melhorias sócio-educacionais.

Tonet (2004) argumenta 

que as mudanças sociais refletem 

diretamente na escola e nos 

docentes acompanhando o 

perfil desejado por eles Assim, 

o professor/psicopedagogo 

tem grande importância 

se constituindo como um 

profissional qualificado que, 

além de outras questões, busca 

condições para que seus alunos 

tenham acesso à cultura, aos 

conhecimentos. Contribuindo 

para a preparação eficaz do 

aluno, para o desenvolvimento 

de suas potencialidades, para 

a vida e para a inclusão social

.

Com isso, o professor/

psicopedagogo trabalha com 

o fenômeno educacional, no 

espaço onde oficialmente 

deve ocorrer e, ao mesmo 

tempo, não ignora as relações 

advindas de outros espaços 

não formais de educação. Esta 

sensibilidade de perceber o 

educando integralmente, em seu 

contexto, pessoal, educacional, 

emocional, familiar, entre 

outros, apresenta-se como um 

diferencial altamente significativo 

para a aprendizagem.

Desta forma, o valor do 

psicopedagogo já se encontra 

comprovado em uma dimensão 

institucional, sendo ao aceito 

e considerado como um 

profissional diferenciado que 

traz de melhorias nas atividades 

educacionais. A sua importância 
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profissional pode ser notada 

até mesmo pela oportunidade 

e possibilidade legal de integrar 

equipes interdisciplinares de 

trabalho, nas áreas de saúde 

e da educação.

Ao realizar o trabalho com 

relevância do desenvolvimento 

institucional o professor/

psicopedagogo encontra-se 

em contato com os discentes, 

com a família, criando laços 

afetivos no desenvolvimento do 

trabalho cotidiano, e também 

oportunidade de melhor 

conhecer as dificuldades, as 

possibilidades, as necessidades, 

os interesses, as instabilidades 

de seus alunos. Tudo isto, sem 

que necessite de intermediários 

para que possa melhor avaliar e 

intervir psicopedagogicamente, 

contribuindo assim com o 

desenvolvimento da inclusão 

na escola.

DA EXCLUSÃO A INCLUSÃO
A psicopedagogia, uma 

área de estudos e um campo de 

atuação em saúde e educação, 

lidam com os processos de 

ensino e aprendizagem, e 

tem se preocupado com a 

complexidade que envolve 

essa questão. Trata-se, assim, 

de percebê-la com um: “[...] 

olhar abrangente que envolve 

conhecimentos de várias 

ciências, em uma tentativa de 

integrar os múltiplos aspectos 

intervenientes no processo de 

aprender e ensinar”. (BARONE, 

Et Al.; 2011, p. 18). 

De acordo com Bossa 

(2004), psicopedagogo tem 

como objetivo contribuir e 

também promover o domínio 

das disciplinas escolares onde 

o aluno apresenta dificuldade 

de aprendizagem, utilizando 

conteúdos curriculares como 

estratégias para ajudar o educando 

através de condições necessárias 

ao desempenho cognitivo e 

também no desenvolvimento 

do raciocínio.

Diante destas e reflexões 

pode-se considerar que a 

psicopedagogia, segundo Visca 

(2002), pode também contribuir 

com as necessidades sócio-

educacionais, especialmente 

dos países latino-americanos. 

Assim, o psicopedagogo 

pode colaborar produzindo 

estratégias de intervenção, 

docência e assistência, quer 

seja em nível diagnóstico, 

terapêutico ou preventivo, 

visando à possibilidade de 

também contribuir para reverter 

certas situações em busca de 

melhorias sócio-educacionais.

Tonet (2004) argumenta 

que as mudanças sociais refletem 

diretamente na escola e nos 

docentes acompanhando o 

perfil desejado por eles Assim, 

o professor/psicopedagogo 

tem grande importância 

se constituindo como um 

profissional qualificado que, 

além de outras questões, busca 

condições para que seus alunos 

tenham acesso à cultura, aos 

conhecimentos. Contribuindo 

para a preparação eficaz do 

aluno, para o desenvolvimento 

de suas potencialidades, para 

a vida e para a inclusão social
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.

Com isso, o professor/

psicopedagogo trabalha com 

o fenômeno educacional, no 

espaço onde oficialmente 

deve ocorrer e, ao mesmo 

tempo, não ignora as relações 

advindas de outros espaços 

não formais de educação. Esta 

sensibilidade de perceber o 

educando integralmente, em seu 

contexto, pessoal, educacional, 

emocional, familiar, entre 

outros, apresenta-se como um 

diferencial altamente significativo 

para a aprendizagem.

Desta forma, o valor 

do psicopedagogo já se 

encontra comprovado em uma 

dimensão institucional, sendo 

ao aceito e considerado como 

um profissional diferenciado 

que traz de melhorias nas 

atividades educacionais. A sua 

importância 

O PAPEL SOCIAL DA EDUCAÇÃO: 
CAMINHOS E DESCAMINHOS

A educação é uma 

prática social, que se realiza em 

diversos espaços e se constitui 

das relações sociais. Seus 

muitos significados incubem-

se a cada momento histórico, 

político, cultural e econômico 

em que esta se apresenta, 

sendo utilizada muitas vezes 

como estratégia do poder 

hegemônico.

Gramsci e Freire 

compreendiam que a relação 

da política e da cultura com a 

educação são fatores essenciais 

para o desenvolvimento do 

indivíduo. Compreendem que 

o pedagógico da ação política e 

o político da ação pedagógica. 

Assim, Freire (2006, p. 

77) esclarece que: “A educação 

é um ato de conhecimento e 

promotora da conscientização, 

mas não sozinha. A cultura e 

a política fazem parte dessa 

prática social”.

 Baseado na 

concepção dos autores é possível 

compreender que a educação 

deve ser realizada de forma 

libertadora que possibilita 

ao homem ser sujeito de seu 

pensar, discutindo o seu pensar, 

sua própria visão do mundo, 

manifestada implicitamente 

ou explicitamente, nas suas 

sugestões e de seus companheiros. 

(FREIRE, 1987). 

 No tocante à 

temática, Souza (2010, p. 49), 

relata que, ao se identificar um 

problema social gerado por;

Tantas características do 

sistema social vigente que produz 

a injustiça, a desigualdade e a 

exclusão, seja ela educacional 

ou social, o papel da educação 

é potencializar o sujeito para 

que possa superar os desafios 

e modificar seu contexto social, 

buscando e compreendendo 

a realidade, que entendida 

como sendo uma ação do 

presente, olhando para o futuro 

e considerando o passado.

 Desta forma, Pozo 

(2002) afirma que se aprende 

em diversas circunstâncias e 
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espaços não sendo apenas na 

instituição formal chamada escola. 

No entanto, na sociedade, onde 

é obrigatório o ensino escolar, 

cabe à instituição desenvolver 

formas e conjuntos de condições 

que favorecem aos educandos 

o desenvolvimento pessoal e 

social.

A afirmação de Pozo 

(2002) pode ser confirmada 

com os movimentos sociais 

e populares da década de 

80 que contribuíram na 

construção de leis e políticas 

determinando a obrigação ao 

Estado, e ao poder público, 

a garantia do atendimento 

e o cuidado com segmentos 

direcionados às crianças e 

adolescentes. A Constituição 

Brasileira de 1988, garante 

em seus artigos 227 e 228 a 

atenção voltada aos meninos 

e meninas, configurando-se o 

conceito destes como cidadãos, 

ou seja, sujeitos de direitos e 

prioridades absolutos entre 

todos.

Assim, o papel 

social da educação é buscar 

defender os direitos violados 

perante a sociedade destes 

cidadãos. E a educação visa 

contribuir com a formação 

deste sujeito, possibilitando 

seu desenvolvimento pessoal 

e coletivo, promovendo uma 

conscientização social, para 

que este se torne capaz de 

refletir e questionar o contexto 

em que vive.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo a problemática deste 

estudo quais as contribuições 

da psicopedagogia para a 

construção de uma educação 

inclusiva, significativa e 

coerente socialmente? Pode-se 

afirmar que este problemática 

foi respondida durante o 

trabalho, onde apresentou 

que o psicopedagogo contribui 

de forma significativa para o 

atendimento da inclusão escolar, 

sendo o eixo norteador no 

processo de inclusão, uma vez 

que realiza primeiramente a 

inclusão social para em seguida 

desenvolver a inclusão escolar.

Com isto, o professor 

psicopedagogo trabalharia com 

o fenômeno educacional, no 

espaço onde oficialmente deve 

ocorrer e, ao mesmo tempo, não 

ignoraria as relações advindas 

de outros espaços não formais 

de educação. O diferencial 

é a percepção do educando 

como um todo considerando 

o contexto emocional, pessoal, 

familiar e suas interações com 

o mundo trazendo significados 

para aprendizagem.

Acredita-se que a escola 

não é a única que está em 

meio a tantas problemáticas e 

rotulações. Percebe-se que isso 

é uma perversidade mundial, 

ou seja, está no globo, no 

regional, nos macros e nos 

microssistemas. Todos são 

vitimas dessas incertezas. A luta 

por um viver mais democrático, 

por igualdade de oportunidades, 

por equidade social e pela 

participação plena nos direitos 

como cidadãos é a luta árdua 

e contínua de todos.

A instituição escolar 
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não pretende ser “o milagre” 

que salva o povo, no entanto, 

é de importância impar como 

espaço propulsor de reflexões, 

construção e disseminação de 

saberes possíveis em uma vida 

democrática. Assim, o trabalho 

do psicopedagogo tem sido 

árduo, contribuindo para que 

ocorra de forma significativa 

a inclusão social.

Diante da realidade 

encontrada nas pesquisas 

bibliográficas, pode-se inferir que 

se faz necessária uma urgente 

reformulação dos currículos 

escolares, maior investimentos 

das políticas públicas na 

educação de básica, melhoria 

das condições de trabalho nas 

escolas públicas e formação 

continuada de professores 

da rede, inclusão maior de 

educadores psicopedagógicos, 

visando que estes possam 

desenvolver competência 

pedagógica em seus múltiplos 

aspectos. Que psicopedagogos 

e educadores sejam humanos, 

éticos, reflexivos, competentes e 

saibam lidar com a diversidade 

humana.

É necessário urgentemente 

se investir mais nas políticas 

públicas para subsidiar as 

comunidades mais carentes 

e minimizar o desemprego, 

a fome e a miséria. Deve-se 

fazê-lo urgentemente, na 

perspectiva de reverter situações 

de indisciplina, exclusão e 

dificuldade de aprendizagem.

Neste sentido pode-

se concluir afirmando que 

os objetivos propostos neste 

estudo foram alcançados. 

Vale ressaltar que o estudo 

contribui para a ampliação 

e compreensão sobre a 

importância da psicopedagogia 

na inclusão social e aprendizagem 

significativa e fica aberto para 

o aprofundamento de futuros 

estudos para a ampliação do 

mesmo.

Espera-se poder 

contribuir com este trabalho 

para a ampliação e efetiva 

prática de inclusão social, 

mostrando que muitas vezes 

é fácil dizer que está fazendo a 

inclusão social, o difícil e mais 

importante é fazer a diferença 

em meio a tantas diferenças, 

em meio à complexidade da 

diversidade.
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As crianças que tem 

uma estimulação desde bem 

pequenas em sua juventude 

e /ou vida adulta são capazes 

de propagar cultura na qual 

passar e de multiplicar os seus 

conhecimentos, pois somente 

tendo crescido em torno 

de cultura é que é possível 

ter formações sólidas sobre 

algumas coisas, como no caso 

de nosso trabalho a arte. As 

artes como um todo na infância 

não visa somente à importância 

da beleza estética sobre as 

coisas existentes no mundo, 

mas a capacidade da criança 

de produzir e criar de acordo 

com as suas habilidades e seu 

olhar de mundo, a forma como 

a criança olha o mundo muitas 

vezes transforma também o 

olhar de sua família e de seu 

educador. A criança cria e recria 

levando em consideração aquilo 

que ela vê e também aquilo que 

ela imagina. As artes visuais 

são despertadoras de um 

olhar critico da criança sobre 

o mundo, por meio da leitura 

de uma obra por exemplo, a 

criança é capaz de imaginar 

milhões de coisas e também 

de fazer sua própria leitura 

Durante as atividades artísticas 

na escola, com o manuseio de 

diversos objetos, de diferentes 

materiais e no contato com 

variadas formas de expressão 

de arte, possibilitaremos a 

ampliação cultural, o diálogo 

com o mundo, a valorização 

e cuidado com o outro, a 

justiça, a solidariedade, o 

cuidado com o meio ambiente 

e a promoção humana, por 

meio da proliferação cultural 

podemos diminuir muito a 

desigualdade, pois a arte é 

uma forma de aproximar as 

pessoas de diversas culturas.

PATRÍCIA FREITAS OLIVEIRA
Graduação em Pedagogia pela Faculdade São Camilo (2006); Professora de Educação Infantil na Rede 
Municipal de São Paulo (2010) atualmente no CEI Raquel Zumbano Altman na Diretoria Regional de Pirituba.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO
Sempre houve e, ainda 

existe, um grande preconceito 

em relação à arte e ao ensino 

dela na escola, por falta de 

conhecimento de seu valor no 

decorrer da vida. Relaciona-se 

a disciplina de artes apenas 

como produção de trabalhos 

manuais, sejam estes feitos 

com materiais recicláveis ou 

não, enfeites em dias de festas 

ou datas comemorativas, como 

lazer ou mero passatempo, entre 

tantas outras denominações que 

são dadas as artes na escola.

   A disciplina 

de Arte não tem como finalidade 

ilustrar festas cívicas ou escolares, 

nem colorir desenhos prontos 

para passar o tempo, ilustrar 

capas de trabalhos de outras 

disciplinas e/ou fazer cartazes 

em datas comemorativas para 

espalhar pela escola, algo sem 

objetivo, que passado momento 

provavelmente irá para o lixo. 

As artes como toda disciplina, 

têm como principal propósito 

a construção e aquisição de 

conhecimento, a arte tem o 

poder de transmitir diversos 

conteúdos e, além disso, ser 

uma disciplina transversal, 

capaz de estar inserida em 

diversas outras disciplinas, é 

uma disciplina integradora, 

capaz de se inserir em todas 

as outras.

A arte é uma grande 

estratégia para se caminhar 

rumo ao desenvolvimento 

expressivo e representacional 

da criança, por meio da arte a 

criança é capaz de representar 

papéis e ideias, colocar para 

fora sua visão de mundo, por 

isso a arte precisa ser mais 

valorizada dentro da escola, 

não somente sendo vista como 

a hora de desenhar e pintar, 

a hora de recortar e colar, ou 

fazer um desenho para matar 

o tempo, mas como algo capaz 

de fazer que a criança tenha 

um desenvolvimento integral, 

a criança assim como quando 

brinca, quando desenha é capaz 

de fazer representações, quando 

pinta expressa seus sentimentos 

e ideias, a criança é um ser 

muito criativo especialmente 

quando despertada para tal 

fim, sendo assim as artes 

devem não somente fazer 

parte do currículo escolar, mas 

também ser apresentada em 

sua forma real.

Por que é tão difícil 

introduzir a disciplina de Arte 

no contexto pedagógico na 

Educação Infantil? Até que 

ponto o ensino de Arte contribui 

para o desenvolvimento 

social, cognitivo e cultural 

da criança, especialmente 

aquela que apresenta algum 

tipo de deficiência? Como as 

instituições, formadoras de 

cidadãos, podem contribuir 

para o desenvolvimento das 

crianças por meio do ensino 

da Arte em suas variadas 

modalidades?

A Educação Infantil é 

uma etapa muito importante, 

pois, proporciona à criança 

desenvolver-se integralmente 

em todos os seus aspectos, 

sejam eles físicos, psicológicos, 

intelectuais e sociais, a partir 

disso, tem-se a reflexão, que no 

processo de formação da criança, 

ela necessita de orientação 
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adequada de maneira que 

possibilite uma aprendizagem 

saudável e significativa, a 

criança necessita sempre ser 

orientada e estimulada para 

que o despertar para novos 

conhecimentos e ideias aconteça.

A arte é uma linguagem 

como outra na forma de expressão 

e comunicação com o diferencial 

que tem como características 

uma articulação do fazer, do 

representar e do exprimir 

e com diferentes formas de 

interpretação como técnicas, 

processo intuitivo, libertação de 

impulsos reprimidos, expressão, 

comunicação, entre outros.

Esses motivos justificam 

a realização desta pesquisa, 

uma vez que arte não pode ser 

isolada das demais atividades 

humanas, pois ela está presente 

em tudo a nossa volta por meio 

de objetos, tamanhos, formas, 

cores e espessura com várias 

utilidades em todos os lugares, 

e cada objeto tem uma função 

específica, assim a arte envolve 

toda produção humana e é 

parte da integração da vida e 

da cultura de um povo, desta 

forma a arte também envolve 

a educação, pois podemos 

considerar a arte como um 

conjunto de técnica e habilidades 

nas quais se criam algo para 

um determinado fim e uma 

obra de arte precisa desses 

requisitos, assim o melhor lugar 

para estimular esse afloramento 

no indivíduo com certeza é a 

escola e a criança na Educação 

Infantil se encontra no melhor 

momento para iniciar esse 

processo de desenvolvimento.

Os procedimentos 

metodológicos para realização 

deste trabalho foram constituídos 

de seleção da literatura pesquisada, 

leitura e fichamento dos textos 

selecionados, encontros com 

a orientadora, elaboração das 

partes do trabalho e elaboração 

do texto final do trabalho.

A ARTE NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO
As artes são vistas como 

forma de linguagem e uma das 

formas mais importantes de se 

manifestar e de transferência 

de conhecimento, no mundo 

e na sociedade são essenciais 

na educação, especialmente na 

educação infantil, ou é iniciado 

o processo de aprendizado, o 

qual criou as primeiras raízes 

com a educação.

A arte sofreu muitas 

modificações com o passar das 

décadas. Durante o período da 

escola tradicional o ensino de 

artes era voltado para a figura 

do professor, o qual fazia as 

seleções de exercícios os quais 

seriam dados em aula, bem 

como, fazia também a seleção 

dos livros a serem usados, o 

aluno era visto apenas como uma 

vasilha vazia a ser preenchida.

Nas décadas de 20 a 

70, o ensino de arte tinha a 

influência da escolanovista, 

a qual se voltava para a 

evolução de forma natural da 

criança, respeitando as suas 

necessidades, valorizando 

sua forma de expressão e 

de compreensão do mundo, 

buscava-se a espontaneidade 
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e o crescimento progressivo 

do educando, as atividades 

eram sempre voltadas pela 

autonomia, descobertas e 

invenções dos educandos.

A semana de arte 

moderna em 1922 foi marcada 

pelo pensamento modernista. 

Nas artes plásticas teve uma 

abertura crescente para as novas 

expressões e o surgimento 

de museus de arte moderna 

e contemporânea por todo 

o país.

Até a década de 60 

quase não existiam cursos 

de formação de professores 

na área de artes, qualquer 

professor poderia dar aula de 

artes plásticas, ou seja, não 

era necessário ter nenhuma 

formação específica ou sequer 

entender sobre o assunto, bastava 

dar qualquer coisa “artística”, 

mas não era considerada uma 

disciplina, mas sim atividades 

educativas, ou seja, um momento 

de desenhos e pinturas sem 

nenhuma direção ou preparação 

específica.

Na década de 80 foi 

construído o movimento arte-

educação com a finalidade de 

organizar os profissionais da 

área. Esse movimento permite a 

ampliação das discussões sobre 

a valorização e o aprimoramento 

do professor que por sua vez 

era isolado dentro da escola 

e não necessitava tanto de 

conhecimentos e competências 

na área.

Com a Constituição 

Brasileira de 1988 iniciaram 

a discussão da nova Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional, na qual a respectiva, 

tiraria a obrigatoriedade das 

áreas de artes.

A partir da lei 9394/96 

a arte foi considerada matéria 

obrigatória do currículo nos 

diversos níveis da educação 

básica.

Hoje a arte é vista 

como área, não somente como 

atividade. Portanto é importante 

que se tenha conhecimento 

sobre a verdadeira importância 

do ensino de artes nas escolas, 

para que assim cada vez mais 

haja valorização deste.

AS ARTES NA INFÃNCIA
Desde o nascimento 

as crianças se deparam com 

as artes visuais, nas cores 

dos objetos, das paredes, nas 

figuras espalhadas pelo espaço 

em que vivem em um quadro 

pendurado na parede, nos 

brinquedos, nas roupas e em 

praticamente todos os lugares 

presentes no cotidiano infantil.

 As crianças criam 

suas próprias impressões, ideias 

e interpretações, sobre a arte e 

seu fazer artístico, as construções 

artísticas das crianças são 

feitas no decorrer da vida, por 

meio de suas experiências, que 

tem com a arte e sua relação 

com ela, relações essas que 

se dão mediante daquilo que 

as crianças exploram, sentem, 

agem, significações como se faz 

o que é, para que serve sobre 

outros conhecimentos a respeito 

da arte. É mediante do fazer 

artístico e no contato com os 

objetos de arte que acontece 

o aprendizado significativo 

sobre as artes.

 As artes estão 
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bastantes presentes no dia-a-

dia das crianças, por meio de 

rabiscos, desenhar no chão, 

na terra, nas paredes com 

giz, com pedaços de tijolos, 

etc., materiais estes que são 

encontrados sem nenhuma 

dificuldade. As artes visuais 

desde sempre são uma forma 

de expressão e comunicação 

humana, por isso sua importância 

na educação infantil, é de suma 

importância que as crianças 

tenham não somente o contato 

com as artes, mas que também 

possam expressar a sua arte, 

o seu modo de agir e pensar 

sobre ela.

 As artes na 

educação infantil mostram o 

desencontro entre a teoria e 

a prática, pois a maior parte 

das propostas em artes nesta 

etapa de ensino são vistas 

apenas como passatempo sem 

nenhum significado, ou seja, 

apenas uma forma de deixar 

a criança distraída por alguns 

instantes, ao passo de que o 

professor faz alguma outra 

tarefa. Porém, as artes não 

só podem como devem ser 

trabalhadas para aquisição de 

muitos conteúdos, inclusive 

sendo usada como aliada 

em outras disciplinas de 

conhecimento, as artes estão 

sempre presentes no nosso 

dia-a-dia assim também estão 

no das crianças no qual elas 

criam escultura com massinha 

de modelar ou com peças de 

encaixe, mediante a música e 

a dança e também por meio 

das imagens presentes no 

cotidiano.

 A arte influencia a 

criança por meio de sua cultura, 

por meio dos trabalhos das 

crianças é possível encontrar 

sua espontaneidade, autonomia 

e sua exploração. O trabalho 

das crianças revelam a época 

histórica em que vivem suas 

oportunidades e suas ideias. 

A criança tem sua própria 

percepção sobre o fazer 

artístico, a arte desenvolve 

sua imaginação, expressão, 

sensibilidade sobre o mundo 

que a cerca. A criança que tem 

contato com a arte irá conseguir 

se expressar melhor quando 

estiver na vida adulta.

 O desenvolvimento 

dos desenhos implicam 

mudanças significativas no 

desenvolvimento da criança, 

que no inicio, apenas faz 

rabiscos, sendo denominados 

estes garatujas, passando para 

rabiscos e traços cada vez mais 

ordenados, fazendo assim surgir 

os primeiros símbolos, essa 

transição só acontece graças 

ao contato que a criança tem 

com o ato de desenhar, com 

os desenhos de outras pessoas 

e também desenhos de livros, 

etc.
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 ARTES VISUAIS NA SALA DE AULA E 
SUAS PERSPECTIVAS

tratando da educação 

infantil. Para isso é necessário 

que nossos educadores sejam 

capacitados e preparados para 

desenvolverem nos alunos 

o conhecimento de mundo 

por meio das Artes Visuais, 

até mesmo os professores 

possuem preconceitos com 

relação as artes visuais, por 

isso é de extrema importância o 

aperfeiçoamento do professor 

com relação as artes para a 

inserção desde cedo da criança 

no mundo artístico. 

As escolas de educação 

infantil devem ter em seu 

acervo diferentes materiais 

para manipular com as crianças, 

explorando suas características, 

propriedades e possibilidades 

de manuseio para entrar em 

contato com formas diversas 

de expressão artística, é preciso 

deixar a criança livre com o 

objeto para que ela tire suas 

conclusões sobre ele e possa 

recriar com o mesmo.

A arte tem influência 

sobre a vida da criança, desde 

bem cedo, seja por meio de 

imagens e atos de produções 

artísticas que as crianças 

observam na tv, como o contato 

com computador, gibis, rótulos, 

estampas, obras de arte, vídeo, 

trabalhos artísticos de outras 

crianças, etc., dessa forma 

a criança não chega vazia 

na escola, mas sim cheio de 

conhecimento, pode até não 

ser um conhecimento que se 

chame ordenado e cientifico, 

mas sim um possuidor de 

conhecimentos e ideias, os 

educadores como mediadores 

irão abranger conhecimento 

e ideias, por meio de novas 

experiências que irão possibilitar 

para as crianças.

Mediante as artes 

podemos transmitir o que 

sentimentos e o que pensamos, 

pois a arte trabalha o lado 

cognitivo a afetividade, então a 

arte é capaz de mostrar como 

anda nosso relacionamento com 

a sociedade e com as pessoas 

de nosso convívio.

 Ao fazer uso de 

formas, ritmos, linguagens 

e diversos elementos, a arte 

acaba sendo um veículo de 

expressão do pensar, do sentir 

e do agir. Todos os desenhos, 

rabiscos, obras artísticas 

elaboradas pelas crianças 

tem sua importância devido 

a significação e a importância 

que se dá.

           As artes fazem 

com que os alunos a conheçam 

melhor as suas limitações, 

dificuldades e possibilidades 

de desenvolvimento, explorar e 

conhecer suas potencialidades, 

capacidades e habilidades, 

colaborando assim, no 

crescimento nos diferentes 

campos do saber.

 As artes na 

educação infantil desenvolve o 

equilíbrio, a realização da criança 

ao ver aquilo que ela mesma 

desenvolveu, contribuindo 

assim para a formação integral 

do ser humano e diminuindo a 

violência a tudo o que destrói 

o cidadão. A arte é uma forma 

de livre expressão.
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O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E A SOCIALIZAÇÃO

A arte na educação 

infantil tem um papel muito 

importante envolvendo os 

aspectos reflexivos, sensíveis, 

expressivos e culturais. Podemos 

começar este capítulo falando 

sobre a formação do professor 

de artes, como anda essa 

formação? Como o professor 

está sendo preparado com 

relação as práticas expressivas 

e sensíveis para o ensino da 

arte? A resposta é um tanto 

quanto difícil, porém devido 

a essas questões o professor 

passa a ser objeto de pesquisa.

 É bastante 

interessante que o professor 

de artes entenda que é preciso 

sair da sala de aula, pois, 

não ficando somente isolado 

em sala de aula ou entre as 

paredes da escola facilitaria 

a sensibilização da criança 

nos processos expressivos e 

culturais. É necessário interagir 

com outros espaços culturais, 

tais como: museus e outras 

instituições que produzem tipos 

de artes, pois assim seriam 

buscados os conteúdos para 

o ato de aprender brincando 

ou aprender na prática, com 

a liberdade de expressão de 

seus sentimentos. Quando a 

criança aprende vivenciando 

fica muito mais fácil e conseguir 

fixar os conteúdos, fazer que 

ela compreenda o sentido 

verdadeiro das artes.

 O brincar durante 

o ensino de artes deverá estar 

presente em todos os momentos, 

levando em conta sempre em 

conta que o brincar faz parte 

da vida da criança e que se as 

coisas puderem ser apresentadas 

por meio desse brincar fica 

mais fácil o aprendizado, é 

preciso fazer que criança possa 

experimentar vários tipos de 

materiais não estruturados 

como sucatas, cacos, pedaços 

de diferentes papéis, plásticos, 

etc., nos quais as crianças 

passem por diversas situações 

que sejam alteradas em seu 

próprio movimento, criando 

possibilidade de afloramento 

do talento artístico, tornando o 

espaço escolar em um espaço 

de experimentação que educa e 

transforma, a partir do contato 

com diferentes objetos, a criança 

começa assim a ter noção de 

espaço, tamanho e textura.

 A criança pode 

iniciar a experiência artística 

transformadora de várias 

maneiras, como pinturas, livros, 

músicas, teatro, dança etc. A 

arte pode ser utilizada como 

estratégia para atingir esse 

caminho e um bom professor 

de artes tem a capacidade 

de colocar a criança nesse 

lugar, ou seja, no espaço de 

experimentação.

 A arte é fruto de 

um contexto social, ela não 

pode ser definida como forma 

única, mas sim como forma 

de transparecer sua face em 

cada cultura e contexto.

 Quando 

proporcionada uma educação 

prazerosa, damos subsídios 

para o desenvolvimento do 

pensamento crítico, a educação 

pela arte da à oportunidade 
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do individuo a agir no mundo, 

adquirindo sua capacidade critica, 

estimulando sua capacidade 

intelectual para recriar suas 

ideias e ações.

 É de suma 

importância que o educador 

conduza o aluno a ter certeza 

daquilo que se aprende em sala 

de aula terá um significado na 

sua vida pessoal e profissional. 

É tendo essa certeza que os 

alunos terão a experiência 

da beleza no ambiente 

educacional, para que isso 

aconteça é necessário que os 

assuntos tratados em sala de 

aula, estejam interligados com 

os assuntos que acontecem 

na vida cotidiana dos alunos, 

tornando assim mais dinâmico 

o aprendizado.

 A arte deve ser 

utilizada para dar sentido as 

demais áreas do conhecimento, 

pois isso é uma condição 

inovadora. Por meio do 

desenho à criança desenvolve 

diversas habilidades, inclusive 

as habilidades psicológicas e 

motoras.

 A criança vive 

intensamente todas as suas 

descobertas. A história do ser 

humano está ligada a descoberta 

dos sons, expressões, ritmo, 

criar, investigar, procurar, etc. 

Com a criança não é diferente 

ela cresce descobrindo, 

desenhando, percebendo, 

brincando, explorando, testando. 

A arte na educação tem como 

o principal objetivo levar o 

ser humano a ter uma visão 

pessoal de si mesmo, fazendo 

com que com base nesse ponto 

de vista haja uma contribuição 

na sua vida sociocultural.

 O desenhar é 

um ato essencial durante o 

desenvolvimento da linguagem, 

pois é como uma espécie 

de documento que registra 

a evolução da criança. Ao 

desenhar a criança desenvolve 

sua expressão e atua de forma 

afetiva com o mundo que a cerca, 

sendo capaz de dar opiniões, 

criticar, sugerir, usando para 

tanto as cores, as formas, os 

tamanhos, os símbolos, entre 

outros tantos meios.

 O professor deve 

oferecer para o seu aluno a 

maior diversidade possível de 

materiais, desafios que venham 

favorecer o crescimento de seu 

aluno, além de ter consciência de 

que um ambiente estimulador 

depende disso e da exploração 

de novos conhecimentos.

 O ambiente escolar 

estimula a separação da razão 

da emoção, por esse motivo 

acreditamos que a sociedade 

rejeita a arte como um dos 

fatores importantes dentro da 

educação. Para cada pessoa a 

arte é vista de uma maneira 

diferente e assim sendo, cada 

pessoa pode expressá-la da 

maneira que quiser e para a 

criança não é diferente para 

ela a arte é uma forma de 

expressão, pois a natureza da 

criança é lidar com o mundo 

de um modo lúdico, fazendo 

apenas aquilo que lhe dá prazer 

e satisfação. Neste momento 

entra novamente a questão do 

desenho nas quais a criança ao 

desenhar entra no mundo da 

fantasia e imagina tudo aquilo 

que quer assim a educação não 

acontece no vazio, ela é fruto 

de uma criação, e está inserida, 

no contexto social, se acontecer 

ao contrário perderá o sentido 

e o animo para desenvolver o 
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aprendizado.

 Os professores que 

educam com a arte permitem 

ao aluno uma educação de 

forma integral, que significa 

uma educação para a mente 

e para o corpo, trabalhando 

a percepção, a imaginação, a 

disciplina, a criatividade e o 

envolvimento com o grupo. 

A ARTE NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Para exercer qualquer 

profissão é necessário ter 

preparo para o cargo, com a 

educação não é nenhum pouco 

diferente, para realizar um 

bom trabalho com as crianças, 

os professores de educação 

infantil precisam passar por 

constantes reciclagens, tendo 

em vista que o mundo está 

em constantes mudanças, o 

professor deve estar sempre 

buscando aprimoramento de 

suas práticas pedagógicas.

 A cultura é 

adquirida e transmitida pelas 

relações as quais se estabelecem 

socialmente, inclusive dentro 

da sala de aula, sendo assim 

professores e alunos são 

assimiladores de cultura.

 É preciso que o 

professor tenha conhecimento 

sobre a importância de 

trabalhar as diversas artes 

com as crianças da educação 

infantil, porém também é 

necessário que tenha preparo 

para desenvolver as atividades 

de forma adequada, de modo 

que estas sejam trabalhadas 

nos seus diversos aspectos, o 

afetivo, o cognitivo, o sensível 

e o intuitivo e também o social.

 O professor deve 

conhecer as obras de arte, a 

vida dos artistas, o contexto o 

qual essas obras foram criadas, 

as características marcantes, a 

época em que foi criada, assim 

como conhecer também as 

diversas técnicas utilizadas para 

pintura, desenho, escultura, as 

músicas, a dança e o teatro.

 Incluir a arte no 

processo educacional das 

crianças e buscar uma educação 

significativa para elas, não 

significa apenas inclui-la no 

currículo. Para Lavelberg (2003), 

a arte não pode ser encarada 

como mágica. Portanto, para 

provocar um desenvolvimento 

é necessário que se reconheça 

a importância do envolvimento 

do educador e da instituição 

escolar.

  Muito 

comum encontrarmos pessoas 

que dizem não saber ou não 

gostar de desenhar, e que não 

sabem ou que não tem nenhum 

dom para trabalhos artísticos. 

Porém muitas vezes aquilo 

que produziram quando eram 

crianças, parecida não agradar 

as outras pessoas. Analisando 

tal situação chega-se a conclusão 

de que as pessoas acham que 

existem um padrão certo para 

os desenhos e pinturas, porém 

para o desenho não existe 

certo ou errado, mas sim a 

liberdade de livre expressão 

de sentimentos e ideias e é 
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isso que o professor deverá 

passar aos seus educandos. 

Não devemos trabalhar com 

ideias prontas, determinar 

aquilo que queremos de nossos 

alunos, mas sim deixar com 

que eles desenvolvam suas 

habilidades, mostrem por 

meio de seus desenhos os 

seus pensamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da arte é 

possível desenvolver a inclusão 

dos aspectos sensíveis, estéticos 

e cognitivos. Mediante ao ensino 

de artes temos o incentivo para 

que a criança e posteriormente 

o adulto saiba lidar com o 

mundo e com a sociedade em 

que está inserido, tendo assim, 

desenvolvimento claro sobre 

questões do cotidiano como 

a solidariedade, o respeito, 

a justiça, a valorização do 

próximo e os cuidados com 

a natureza e meio em que 

vivemos. A arte na educação 

infantil tem como principal 

objetivo trabalhar todos os 

aspectos que são fundamentais 

para o desenvolvimento 

da criança, especialmente 

aspectos do desenvolvimento 

intelectual e cultural, ou seja, 

seu desenvolvimento ao passo 

de cidadão.

 A arte por meio 

de todo o seu conteúdo que 

é bastante extenso, promove 

a ampliação do conhecimento 

de mundo. A arte promove o 

contato com diversos tipos de 

objetivos e materiais, na qual a 

criança experimenta diversas 

maneiras de se trabalhar as 

expressões artísticas, pois 

por meio do contato com os 

diferentes tipos de materiais é 

possível ampliar as possibilidades 

de expressão e comunicação.

 Somente por 

intermédio do contato com 

a arte é que será possível 

desenvolver o respeito pelo 

processo de produção e 

criação dos trabalhos e objetos 

produzidos coletivamente ou 

individualmente, sendo assim, 

a arte como um todo promove 

o processo de amadurecimento 

do ser humano, no qual se passa 

a olhar com outros olhos as 

coisas existentes, sendo assim 

acreditamos que por meio da 

arte desde a educação infantil 

é possível chegar-se a uma 

sociedade melhor.
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O presente artigo tem 

como finalidade esclarecer aos 

professores, escolas e familiares 

as diferenças existentes entre 

Dificuldades de Aprendizagem 

e Distúrbios de Aprendizagem. 

Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, na 

qual foram levantadas as 

características, as origens e os 

elementos desencadeadores 

das Dificuldades e dos 

Distúrbios de Aprendizagem. 

Com referência às Dificuldades 

de Aprendizagem, chegou-se 

ao resultado de que podem 

ser transitórias e suas causas 

superadas quando a criança 

é inserida em um ambiente 

favorável para o aprendizado, 

enquanto que os Distúrbios 

de Aprendizagem são de 

aspectos orgânicos e, portanto, 

não tem cura, porém com o 

devido acompanhamento de 

profissionais especializados, 

auxílio de professores e 

família, suas causas podem 

ser amenizadas.
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Dr. Marco Antonio Lucci.
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DIFEREFENÇAS ENTRE DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM E DISTÚRBIOS DE 
APRENDIZAGEM
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INTRODUÇÃO
Muito se tem falado 

sobre alunos com Dificuldade/

Distúrbios de Aprendizagem 

nas escolas, porém, pouco se 

tem feito para esclarecer as 

diferenças entre estes. Tendo 

isso por base, o presente 

trabalho procurou responder 

a seguinte questão: qual a 

diferença existente entre 

dificuldades e distúrbios de 

aprendizagem?

Segundo a Associação 

Brasileira de Psiquiatria, em 

Carta Aberta à Sociedade, as 

Dificuldades de Aprendizagem 

faz parte de um grupo que 

abrange um número maior de 

pessoas e pode afetar tanto 

a vida acadêmica, quanto 

outro aspecto da vida do 

indivíduo, tendo suas causas 

pautadas não somente por 

problemas de metodologia ou 

má qualidade da escola, mas 

também a fatores emocionais, 

como fome, desnutrição, sono, 

situações de abuso, sendo 

estas dificuldades superadas 

quando a criança é inserida em 

um contexto favorável para seu 

aprendizado. Em contrapartida, 

as crianças mesmo inseridas 

em um ambiente educacional 

favorável, onde são estimuladas, 

sem fatores ambientais que 

prejudique seu aprendizado 

e que mesmo continuam a 

ter problemas relacionados à 

leitura, escrita e/ou matemática, 

são consideradas crianças com 

Distúrbios de Aprendizagem. 

(2012, p.1).

O presente artigo tem 

por objetivo esclarecer as 

dúvidas existentes sobre o 

que são e como diferenciar as 

Dificuldades de Aprendizado dos 

Distúrbios de Aprendizagem.

          A metodologia 

utilizada foi de caráter 

bibliográfico, apoiado em livros, 

artigos científicos e sites, de 

especialistas na área.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
O termo Dificuldade de 

Aprendizagem foi delimitado 

em 1963, em Chicago, por um 

grupo de pais com filhos que 

manifestavam dificuldades de 

aprendizagem persistentes 

na leitura, nesta época as 

crianças com atraso mental, 

deficiência auditiva, visual, 

motora ou múltipla, tinham 

um atendimento diferenciado, 

eram incluídas no sistema de 

educação especial e, como não se 

encaixavam em nenhum destes 

distúrbios, atribuiu-se o nome 

Dificuldade de Aprendizagem, 

para as crianças com problemas 

de aprendizagem acadêmica. 

(Sisto, 2012, p. 22)

De acordo Silva (2011, 

p.1) 

Não é suficiente ler os 

textos, mas alcançar os objetivos 

da comunicação e expressão 

oferecidos pela leitura, já que a 

mesma é um fator importante 

de compreensão da realidade 

do contexto social. 

Aprender a ler e a escrever 

com significado é importante 
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desde os primeiros anos da 

vida escolar dos educandos, 

pois além de ler e escrever a 

criança tem que compreender 

o que está lendo. Assim como, 

também é importante, ensinar 

a criança a ter uma visão crítica 

sobre o que está lendo e a 

necessidade de atenção por 

parte dos professores para os 

diversos fatores que levam a 

prejudicar o aprendizado neste 

início de caminhada acadêmica.

Sabemos que a área da 

educação não é cercada somente 

de sucesso e aprovações. No 

decorrer da vida acadêmica, 

nos deparamos com diversas 

dificuldades por parte de 

nossos educandos, sejam 

estas dificuldades devido à 

metodologia de ensino nas 

escolas, causas emocionais 

ou por uma dificuldade maior 

que o educando tenha em 

determinada área, e que ao 

longo do tempo, com a devida 

assistência por parte dos 

pais, professores ou outros 

profissionais, poderão ser 

superadas.

No Brasil não há estudos 

efetivos sobre a quantidade 

de crianças com Dificuldade 

de Aprendizagem em nossas 

escolas nos primeiros ciclos 

do ensino fundamental, 

porém, estima-se que cerca 

de 60% das crianças que hoje 

frequentam a 1ª e 2ª série do 

Ensino Fundamental não se 

alfabetizem, e este problema 

é agravado pela proposta de 

não avaliação até a 4ª série do 

Ensino Fundamental, o que 

acaba por prejudicar ainda mais 

as estatísticas do problema. 

(Sisto, 2012, p 19-20).

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO 
ÂMBITO ESCOLAR

O fracasso escolar nos 

dias atuais é um problema 

enfrentado tanto pelos 

professores quantos pelos 

educandos.

Segundo estudos do 

NAE (Núcleo de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da 

República), a taxa de matrícula 

no primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental cresceu de 86% 

para 98% das crianças de 07 

a 10 anos entre 1990 e 2004.  

Com o acesso das crianças à 

escola, perdeu-se na qualidade 

do ensino, pois três em cada 

quatro crianças que concluíram 

a 4ª série, não entendem o 

que leem e, metade destas 

não conseguem distinguir um 

triângulo de um círculo. 

Alguns fatores agravam 

ainda mais esta estatística, 

dentre eles podemos destacar 

a preocupação de muitas 

escolas em ensinar apenas 

seus alunos a ler e escrever nas 

séries iniciais, em muitos casos 

de forma mecânica. Muitas 

de nossas crianças que hoje 

frequentam as séries iniciais 

conseguem ler e escrever, 

porém não entendem e nem 
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associam esta leitura ao seu 

cotidiano, fazem uma leitura 

sem significado. 

É comum encontrar nas 

salas de aula alunos que dizem 

que sabem escrever, mas não 

sabem ler, isto demonstra quão 

deficiente é a metodologia de 

ensino.

Muitos professores 

legitimam a inclusão de 

educandos com dificuldades 

de aprendizagem de leitura 

e escrita, porém com uma 

metodologia homogênea. Isto 

possivelmente ocorre porque 

entendem que todos aprendem 

da mesma maneira, no mesmo 

tempo, não respeitando as 

peculiaridades de cada indivíduo, 

com o professor ensinando 

uma matéria da mesma forma 

para todos. (Macedo,2005; 

Smole, 2006; citado por Silva 

e Picollo, 2010, p. 196)

Frente a estes problemas, 

é papel do professor traçar 

caminhos para que estas 

dificuldades sejam superadas.

Para Silva (2011 p 6):

Se observa que há 

uma grande distância entre 

o que o educador espera 

ensinar para tornar o aluno 

leitor crítico que se integre 

ao mundo da leitura e o que 

fazer para possibilitar-lhe um 

ensino para que os mesmos 

tenham um bom desempenho 

em leitura e escrita.

Em contrapartida, 

instituições de ensino tendem a 

culpabilizar os educandos, como 

os únicos responsáveis pelo 

fato de não aprenderem. Não 

relacionam esta dificuldade a 

questões que podem estar além 

do aluno, como metodologia, 

causas emocionais, sociais e 

culturais.

A esse respeito, Nunes 

et al (2013, p. 2) afirma que:

Os alunos com dificuldades 

de aprendizagem exigem dos 

professores um manejo e um 

desenvolvimento de estratégias 

pedagógicas diferentes 

daquelas para com as crianças 

sem dificuldades. Além disso, 

um conhecimento sobre a 

Psicologia do Desenvolvimento 

se torna essencial, pois esta 

possui subsídios que podem 

“explicar” e ajudar os professores 

a desenvolver novas formas, 

não convencionais, para que o 

aluno com dificuldade aprenda.

Esta culpabilização 

é provocada principalmente 

pela falta de percepção dos 

professores com relação ao 

que são as dificuldades de 

aprendizagem. Estudos realizados 

por Osti (2004), citados por 

Silva e Picollo (2010 p 195):

Observa que 90% 

dos professores definem DA 

como sendo uma lentidão ou 

incapacidade do aluno para 

assimilar informações, sendo 

revelada quando o aluno não 

atinge o mínimo esperado. 

Apenas 10% dos professores 

envolvidos na pesquisa aponta 

DA como sendo a soma de 

fatores de ordem social, cultural, 

psicológica e neurológica.

No Brasil existe um 

desnivelamento em relação ao 

ensino de escolas públicas e 

privadas, devido à desigualdade 

social e isto também ocorre 

em relação à didática de seus 

professores. Enquanto que em 

escolas privadas considera-se 
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que exista um nível de ensino 

superior, fruto de condições 

materiais, didáticas e de 

infraestrutura, o que permite 

ao professor trabalhar a 

problemática da dificuldade 

de aprendizagem na sala de 

aula com mais segurança. 

Em contrapartida, nas escolas 

públicas o ensino mostra-

se precário, sem materiais 

adequados, com professores que 

aparentam estar descontentes, 

quer seja com suas condições 

de trabalho, quer seja com a 

política salarial do governo, 

que não tem tempo para um 

planejamento adequado, devido 

à carga horária excessiva de 

trabalho e a superlotação nas 

salas de aula.

CONTEXTO EMOCIONAL E A DIFICULDADE 
DE APRENDIZAGEM

Aprendemos desde que 

nascemos, começando com o 

mamar, falar, andar, pensar e, 

assim, continuamos a aprender 

ao longo de nossas vidas.

Nossas experiências 

familiares, sociais e acadêmicas 

influenciam diretamente em 

quem somos e como construímos 

nossas aprendizagens. Quando 

expostos a um ambiente 

desfavorável, com falta de 

afetividade, com autoritarismo, 

é alta a probabilidade de afetar 

o nosso aprender. 

Neste sentido faz-se 

notar as palavras de Piaget 

citado por Bossa (2007 p. 17-18):

A afetividade é concebida 

como intencionalidade, como 

pulsão de agir e fornece a energia 

necessária às funções cognitivas 

[...] a afetividade atribui um 

valor às atividades e regula a 

energia. Isso quer dizer que 

as incontáveis atuações das 

crianças frente ao mundo têm 

um sentido que as motivam. 

Em cada momento, a criança 

interage com a realidade externa 

construindo conhecimento, 

porém impulsionadas por 

razões de ordem afetiva.

                                          

A criança com problema 

de aprendizagem possivelmente 

passará a enxergar a escola 

como a causadora de todo o 

sofrimento e sentimento de 

tristeza, tanto em si, quanto 

em sua família e no decorrer 

da vida acadêmica, podendo 

com isso vir até a desistir de 

seus estudos. 

É de fundamental 

importância que o professor 

esteja aberto ao diálogo com 

seus alunos. A comunicação é 

fundamental e quando existe 

uma falha nesta comunicação, 

um não sabendo ouvir o 

outro, poderá provocar um 

desequilíbrio e, aflorar vários 

comportamentos indesejados, 

tais como, desrespeito e 

agressividade. Ou seja, o aluno 

acaba extravasando toda 

suas angustias, na forma de 

agressividade, contra a escola, 

o professor e os colegas.

A respeito disto, Silva 

(2011 p.5), vem afirmar:
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Diante da eminência 

de fracasso tende a buscar 

uma maneira de compensar 

a frustração vivida, podendo 

nesse caso partir para 

comportamentos agressivos, 

fuga da situação frustrante por 

meio de dispersão, problemas 

de comportamento como 

apatia, descaso em relação 

aos estudos, afastamento do 

convívio social, causados por 

um processo de desmotivação 

generalizada.

Considera-se que a 

afetividade e cognição são 

áreas distintas na vida do ser 

humano, apesar de estudos da 

neurociência apontarem que 

as nossas resoluções de vida 

são fruto da emoção e não 

da razão. Porém, afetividade 

e cognição andam lado a 

lado, e se inter-relacionam 

e não é raro ver nas escolas 

crianças com Dificuldades de 

Aprendizagem, associadas 

também a baixa autoestima, 

depressão, sentimento de culpa, 

problemas de relacionamento 

com outras crianças e isto se 

deve a fatores emocionais e 

consequentemente leva ao 

fracasso escolar.

Neste sentido Martinelli 

(2012, p. 100) diz que: 

... as funções afetivas 

e cognitivas são de naturezas 

distintas, embora indissociáveis, 

uma vez que não existe conduta 

afetiva sem elementos cognitivos 

nem tampouco elementos 

cognitivos desvinculado de 

afeto.

Outro aspecto importante 

a ressaltar é a maturidade 

emocional da criança. Muitas 

vezes a criança tem medo de 

crescer, pois, em seu pensamento 

aprender a ler e escrever pode 

fazer com que ela perca seu 

lugar de bebê junto à família, 

prejudicando, desse modo, seu 

aprendizado. Por este motivo 

é importante que o professor 

e a escola considerem o nível 

de maturidade, cognitiva e  

emocional, o ritmo de aprendizado, 

interesses, aptidões, possíveis 

problemas psicológicos e 

orgânicos e desenvolva, se 

possível, um trabalho conjunto 

com a família para que esta 

criança seja assistida e quando 

necessário, seja encaminhada 

para profissionais especializados.

Pode-se perceber, com o 

exposto o quanto o aprendizado 

é único e particular na vida 

de cada indivíduo. Cada ser 

humano possui peculiaridades 

e suas experiências e emoções 

irão refletir diretamente no 

seu aprendizado e o professor 

deve estar aberto ao diálogo, a 

ouvir as dúvidas e incertezas, 

buscar alternativas para que 

este ser humano possa ter 

seu pleno desenvolvimento 

na vida acadêmica.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Diferentemente das 

Dificuldades de Aprendizagem, 

que não tem causa orgânica, os 

Distúrbios de Aprendizagem ou 

Transtornos de Aprendizagem 

são fundamentados pela 

disfunção Neurológica, que 

pode envolver imaturidade do 

aparato neurológico, lesões 

específicas do cérebro, fatores 

hereditários ou disfunções 

químicas do cérebro.

A definição para 

Transtornos de Aprendizagem 

segundo o DSM-IV (p. 40), citado 

por Andrade et al (2011, p. 167) 

é a seguinte:

... é um termo amplo 

que inclui vários distúrbios 

distintos, alguns específicos 

caracterizados por um baixo 

rendimento inesperado 

“em testes padronizados e 

individualmente administrados 

de leitura, matemática ou 

expressão escrita”.

Em síntese, pode-se dizer 

que são problemas que afetam 

a capacidade de percepção e 

processamento de informações, 

além da dificuldade de analisá-

las e armazená-las.

Tais Transtornos 

poderão ser perceptíveis por 

pais e familiares, porém é mais 

comum que esta percepção 

aconteça pelos professores no 

momento da aprendizagem 

acadêmica, podendo manifestar-

se na leitura, escrita ou cálculo 

matemático.

Assim como nas 

Dificuldades de Aprendizagem, 

nos Transtornos de Aprendizagem 

os fatores emocionais tendem 

a agravar o problema no 

aprendizado, fazendo com 

que a criança tenha uma 

autoestima baixa, devido ao 

seu baixo desempenho, levando 

este sentimento de derrota ao 

longo da vida. Estes fatores 

somente prejudicam ainda 

mais o estado do indivíduo, 

mas não se constituindo no 

fator determinante para o não 

aprendizado.

Dentre os Transtornos 

existentes, destacamos os 

seguintes: dislexia, discalculia, 

disgrafia e o TDAH (transtorno 

de déficit de atenção e 

hiperatividade).

A dislexia, que também 

é associada à incapacidade de 

leitura, é caracterizada pela 

impossibilidade da criança em 

aprender a ler, mesmo tendo 

todas as condições necessárias 

para a leitura (inteligência, 

motivação e instrução em leitura) 

e, mesmo assim, apresentam 

dificuldades na leitura. As crianças 

passam por constrangimento e 

ansiedade frente aos esforços 

exigidos para aprenderem a 

ler de forma rápida e fluente. 

(Shaywitz, 2011 p.1).

A discalculia é a 

dificuldade na aprendizagem de 

conceitos numéricos, contagem 

e aritmética. As crianças que 

apresentam este tipo de 

distúrbio têm dificuldades 

em associação, por exemplo, 

que 3 é menor que 4 ou ainda 

entender que um determinado 

número, em uma contagem de 

quantidade de objetos, refere-se 

a quantidade e, ainda na soma 

dos numerais, 1+2=3. A criança 
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com discalculia tende a ter certa 

aversão a números, cálculos, 

a matemática em si, devido a 

ansiedade e frustração frente 

à incapacidade de resolver os 

problemas/cálculos apresentados. 

(Geary, 2011, p. 1)

Na disgrafia o indivíduo 

apresenta uma letra ilegível 

e escrita lenta, o que leva 

a um rendimento escolar 

insatisfatório. Crianças com 

disgrafia podem apresentar 

uma inteligência normal e até 

acima da média, porém, seu 

problema se constitui em uma 

deficiência no traço gráfico e se 

reflete em grandes dificuldades 

para escrever corretamente e 

na linguagem falada.

É importante salientar 

que a criança com disgrafia 

tem dificuldades em coordenar 

as informações visuais e a 

realização motora para escrever. 

Indivíduos que apresentem 

apenas uma dificuldade para 

escrever, mas não associados 

a outras dificuldades motoras, 

muito possivelmente não terão 

este distúrbio.

O Transtorno de 

déficit de atenção (TDA) e o 

Transtorno de déficit de atenção 

e hiperatividade (TDAH) são 

caracterizados pela desatenção 

e nos casos concomitantes 

com hiperatividade também 

acrescentam-se neste a agitação 

e a impulsividade. Crianças 

que apresentam este tipo de 

transtorno são capazes de 

aprender, porém se deparam 

com dificuldades no desempenho 

escolar, devido aos sintomas 

que apresentam como, falta 

de concentração, agitação, 

ansiedade, impulsividade.

A concentração é algo 

complicado para essas crianças, 

qualquer situação é motivo 

de distração, esquecendo 

suas tarefas, até mesmo no 

momento de uma brincadeira, 

estas não conseguem esperar 

sua vez.

Para a Associação 

Brasileira do Déficit de atenção, 

pode-se caracterizar o TDA ou 

TDAH como:

... um transtorno 

neurobiológico, com grande 

participação genética (isto é, 

existe chances maiores de ele 

ser herdado), que tem início na 

infância e que pode persistir na 

vida adulta, comprometendo o 

funcionamento da pessoa em 

vários setores de sua vida, e 

se caracteriza por três grupos 

de alterações: hiperatividade, 

impulsividade e desatenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou 

compreender e delimitar as 

diferenças entre as Dificuldades 

de Aprendizagem e os Distúrbios 

de Aprendizagem ou Transtorno 

de Aprendizagem.

A partir da fundamentação 

teórica, pudemos verificar que 

as Dificuldades de Aprendizagem 

podem ser transitórias e são 

resultantes de problemas 

sociais, emocionais, culturais ou 

pedagógicos. Já os Distúrbios ou 

Transtornos de Aprendizagem, 

permanecem pela vida toda, 
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pois são disfunções do Sistema 

Nervoso Central, advindas 

de causas orgânicas, ou seja, 

disfunções neurológicas que 

podem envolver a imaturidade 

do aparato neurológico, lesões 

específicas do cérebro, fatores 

hereditários ou disfunções 

químicas do cérebro.  

Independentemente 

de ser uma Dificuldade ou um 

Distúrbio de aprendizagem, a 

homogeneização do ensino 

acaba prejudicando ainda 

mais seus portadores, pois, 

muitas vezes o que se tem nas 

escolas são alunos rotulados 

com Distúrbios, sem saber a 

causa e, se realmente isto se 

aplica a esse aluno. 

Seria ideal que o 

professor estivesse preparado 

para tentar superar o problema 

de aprendizagem presente 

em sua sala de aula, tendo a 

sensibilidade e, conhecimento 

sobre o que são Dificuldades e 

os Distúrbios de Aprendizagem, 

suas características e suas causas, 

para saber, minimamente, lidar 

com a situação, mudando, 

se necessário, sua estratégia 

pedagógica para lidar com 

estas crianças.

É muito importante, 

na medida do possível, que os 

pais recebam apoio da escola, 

para poder ajudar seu filho 

nas suas dificuldades.

Entende-se que, para 

se ter sucesso no aprendizado 

acadêmico, se faz necessário 

uma relação estreita entre pais 

e escola, buscando alternativas, 

que minimizem as dificuldades 

ou distúrbios de aprendizagem.
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