
Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

1

VOLUME 11 EDIÇÃO FEVEREIRO - 2018

Direitos e deveres da 
criança frente uma 

sociedade excludente

Inclusão

ISSN 2447-7931

http://www.fce.edu.br/graduacao/
https://pt-br.facebook.com/FCEoficial/
https://www.instagram.com/fceoficial/
https://pt.linkedin.com/company/faculdade-campos-el-seos
https://www.youtube.com/channel/UCCXHZcVKVVk5urcQnEHZwcg


Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

2 3

ERRATA
Edição Dezembro/2017 vol.1, p. 5 - leia-se 
José Heleno de Souza Júnior - p. 1029

Edição Dezembro/2017 vol.1, p. 5 -  leia-se   
Renata Araújo da Costa - p.1098

Edição Dezembro/2017 vol.1, p. 5 - leia-se   
Eliete Lisboa - p.1088



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

4 5

11

99

40

48

SUMÁRIO
A ARTE E A EDUCAÇÃO: BREVE HISTÓRICO E 
CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS
Andréia de Araújo Vieira

A DESCONSTRUÇÃO DO 
ROMANTISMO QUE ACENTUA O 
MACHISMO EM ROMANCES
Alcimare Silva Dalbone 

A BRINCADEIRA COMO PRINCÍPIO 
DA CONSTRUÇÃO DE SABERES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
Paula Shimenne Ale Ancim de Sousa

A CLASSE HOSPITALAR  
E O DESENVOLVIMENTO 
BIOPSICOSOCIAL DO ALUNO EM 
TRATAMENTO ONCOLÓGICO
Beatriz Mendes Scolamieri

EDITORIAL
As constantes mudanças da sociedade não deixam de 

promover demandas para a área educacional, direcionando 
os educadores para a  busca de alternativas para superação. 

Na contemporaneidade, é exigido cada vez mais do 
educador o conhecimento das novas tecnologias, além da 
necessidade de trabalhar a partir dos conhecimentos prévios 
dos alunos e para a busca de novas metodologias com o 
objetivo de superar as dificuldades. 

Desse ponto de vista, encontra-se a necessidade de 
formação continuada no contexto escolar. Sob essa 
perspectiva, o processo de formação está vinculado para a 
prática, observação, avaliação e reavaliação. 

Diante disso, é natural a busca de cursos cujo objetivo 
seja  atuar nas especificidades da atuação do profissional 
do educador com foco na formação continuada.  Cada vez 
mais fica explicitada a necessidade de os profissionais se 
aprofundarem e estudarem para desenvolver um trabalho 
consciente e responsável, o qual que compreende a 
complexidade do processo educativo na contemporaneidade.

Diante disso, apresentamos mais uma edição da Revista 
EducarFCE que tem como objetivo apresentar um espaço para 
a apresentação de pesquisas atuais no campo da Educação 
e servir como um veículo de divulgação do conhecimento 
produzido na área.

Jean Maya Dias de Oliveira
Professora, Empresária e Gestora de 
Polos da Faculdade Campos Elíseos

CONSELHO EDITORIAL
Alexandre Claro
Adriana Alves Farias
Cláudia R. Esteves
Ivan César Rocha Pereira
Paulo Malvestio Mantovan
Rodrigo Leite da Silva
Marcelo Lima

EDITORA-CHEFE
Adriana Alves Farias

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO
DE TEXTOS
Adriana Alves Farias
Rodrigo Leite da Silva

PROGRAMAÇÃO VISUAL E
DIAGRAMAÇÃO

Gabriel Farias Lima

PROJETO GRÁFICO
Elizandra Pires

COPYRIGTH
Revista Educar FCE
ISSN 2447-7931
Faculdade Campos Elíseos
(Fevereiro, 2018) - SP

Publicação Bimestral e 
multidisciplinar vinculada
à Faculdade Campos Elíseos.

Os artigos assinados são de
responsabilidade exclusiva
dos autores e não expressam,
necessariamente, a opinião do
Conselho Editorial.

É permitida a reprodução total 
ou parcial dos artigos desta 
revista, desde que citada a fonte.

21 A ARTE E O CORPO
Adriana da Silva Gonsalves

30 A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
Valdirene Brito Teixeira Cesar

62 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: 
O FIO ENTRE O REAL E O 
IMAGINÁRIO
Marines Aparecida Rueda Lacomba Suleiman 
Moreira 

73 A  CULTURA ÉTNICA RACIAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
Marta Gomes de Lima

111 A FORMAÇÂO DO PROFESSOR 
PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Renata Modesta Alves dos Santos

124 A HISTÓRIA INFANTIL SUA 
IMPORTÂNCIA E OBJETIVOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 
DA CRIANÇA 
Adine Cordeiro Dezorzi 

133 A HORTA ESCOLAR E O MEIO 
AMBIENTE 
Maria Helena Ottoni Buzato

144 A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE 
NA RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
Tatiana Pereira da Silva Neves

157 A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO 
ENTRE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO PARA UMA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
Jéssica Braulino Luna

167 A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO  DE 
UMA  BRINQUEDOTECA ESCOLAR 
Marisa Hirano Handa

176 A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO 
PARA A APRENDIZAGEM  
Natalia Lima da Silva 

189 A IMPORTÂNCIA DAS 
BRINCADEIRAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS 
CRIANÇAS   
Daniela Cristina Aparecida Diniz Rosa  

83 A CULTURA AFROBRASILEIRA NA 
EDUCAÇÃO
Margarete Luiza Rios de Almeida 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

6 7

201 A IMPORTÂNCIA 
DAS INTERVENÇÕES 
PSICOPEDAGÓGICAS FRENTE AS 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
DOS ESTUDANTES   
Valéria Pereira dos Santos 

209 A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS 
ESCOLAS
Sylmara Alves Moura de Oliveira 

217 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO 
DA GEOGRAFIA E HISTÓRIA NA 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I
Aline Salton de Paula Melo 

225 A IMPORTÂNCIA DO 
FORTALECIMENTO DO CONSELHO 
ESCOLAR PARA A GARANTIA DA 
GESTÃO DEMOCRÁTICA E DA 
EDUCAÇÃO EMANCIPADORA 
Renata Aparecida Ragazzi  Mellaci

240 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NAS 
SÉRIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA
Edilsa Silva dos Santos

254 A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
Maria Luzia Daidone 

266 A INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR 
Silvia Trevisan Ribeiro 

279 A INFLUÊNCIA DOS BRINQUEDOS 
TECNOLÓGICOS NA INFÂNCIA
Quitéria de Oliveira Santos

289 A LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO  CONTEXTO DE 
APRENDIZAGEM 
Regiane Maria da Silva Ricardo 

299 A LEITURA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
Natalia Rodrigues de Jesus 

309 A LUDICIDADE E A APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA  
Maria Cristina Freitas de Oliveira 

319 A MÚSICA COMO FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL  
Tatiane Oliveira da Cruz Rocha

330 A MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA 
DENTRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
Daiane Ramalho de Oliveira 

343 A PESQUISA NO ENSINO DE 
QUÍMICA UMA REVISÃO  
Reginaldo Greghi, Marcelo Dassan Carriero; Liliane 
Blaya Biffe

350 A UTILIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL: OS BENEFÍCIOS DO 
BRINCAR HEURÍSTICO  
Renilde Santos dos Passos 

363 A VISÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E 
PRIVADAS 
Sonia Lucia Miranda Cabral

379 ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
Tania Ramos de Moraes 

387 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: UM 
DESAFIO PARA A SOCIEDADE 
ATUAL EM RELAÇÃO AS CRIANÇAS 
E JOVENS 
Silvia Teresinha Nogueira Gaviolli Miron

396 ARTE EDUCAÇÃO E ARTE 
TERAPIA NO CONTEXTO DE 
APRENDIZAGEM
Yandra Dias de Freitas

406 ARTE NA EDUCAÇÃO 
Cláudia Aparecida Gomes dos Santos 

417 ASTEROIDES
Vanesca Canhassi Pastorelli

437 BRINCANDEIRA NA INFÂNCIA COM 
SUCATAS 
Ivone Toriani de Oliveira Bondioli

445 CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA
Luize Castello Branco 

461 CARÊNCIA AFETIVA E  
INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 
NO PROBLEMA EMOCIONAL 
NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 
Adriana de Sá Marques Antunes Gomes 

478 CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: 
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA 
LEITURA E ESCRITA EM CRIANÇAS EM 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Cristiane Oliveira de Souza

424 ATUAÇÃO PEDAGÓGICA NO 
TERCEIRO SETOR 
Andrea Barboza dos Santos Pinto 

511 CRIANÇA E NATUREZA 
Fabíola Oliveira Dias Goes 

519 CURRÍCULO E DIVERSIDADE – UM 
OLHAR INCLUSIVO 
Márcia Regina Barrelli 

528 DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
Gabrielle Cilli de Sousa Manoel 

537 DESAFIOS DO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NAS SÉRIES INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fernanda Regina de Candido Scapin

551 DESENHO INFANTIL:  A 
IMPORTÂNCIA DOS RABISCO PARA 
O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
Flavia Neves De Oliveira 

562 EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 
Claudia Rodrigues Barbosa

577 EDUCAÇÃO INFANTIL, AS 
DIFICULDADES DO ENSINO 
INFANTIL
Dulce Pedroso da Silva

586 EDUCAÇÃO MUSICAL NA PRÉ-
ESCOLA: O ENCONTRO ENTRE 
A CULTURA MUSICAL E O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Claudia Calegari Pinho

493 CORPO EM MOVIMENTO: UMA 
PROPOSTA DE PSICOMOTRICIDADE 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Alessandra da Silveira



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

8 9

616 ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO 
FEMININO E MASCULINO 
Marcia Ferraz 

624 EVASÃO NOS CURSOS EAD 
Marcia Teresa Scolar 

643 GESTÃO DEMOCRÁTICA E A 
CONDUÇÃO DE CONFLITOS NO 
AMBIENTE ESCOLAR
Samira De Sant’anna Lopes 

662 HABILIDADES SOCIAIS E SUA 
INFLUÊNCIA NO CONTEXTO 
ESCOLAR 
Luzia Alves Coutinho

673 INCLUSÃO - DIREITOS E DEVERES 
DA CRIANÇA FRENTE UMA 
SOCIEDADE EXCLUDENTE
Tania Balbino de Oliveira 

685 JOGOS E BRINCADEIRAS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL I
Katia Medeiros da Silva 

696 LEITURA E ESCRITA - PALAVRAS 
QUE FAZEM PENSAR 
Maria Isabel Curban Lobo

706 LETRAMENTO E EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS  
Ana Paula Moreira 

715 LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Tatiane  Fernandes De Oliveira Monteiro

724 LUDOPEDAGOGIA: A ARTE DO 
ENSINAR BRINCANDO
Elaine Cristina Rodrigues da Silva

732 MEIO AMBIENTE EM MEIO AO 
AMBIENTE ESCOLAR 
Tahilse Mariele Farias 

745 MENTE CÉREBRO E EDUCAÇÃO?
Kaira Alessandra Estevam Giraudo

758 NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - DIFÍCIL ACEITAÇÃO E 
READAPTAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
Maria das Dôres Alves da Silva 

768 NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO 
Valéria de Araújo Campos Oliveira 

780 O BRINCAR NO 
DESENVOLVIMENTO DO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Nadir Carmélia Gomes

804 O DESEJO DE EXPRESSÃO 
A LINGUAGEM VERBAL 
NA CONSTRUÇAO DO 
CONHEC0MENTO INFANTIL 
Vera Lucia Ribeiro

819 O DIREITO À QUALIDADE DE 
EDUCAÇÃO NO BRASIL 
Stephanie Cantisani

829 O ENSINO DA HISTÓRIA E DA 
CULTURA AFRO BRASILEIRA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO 
DA LITERATURA 
Andreza Gustavo da Silva

838 O ENSINO DE ARTES NA ESCOLA 
LEITURA E RELEITURA NO 
CONTEXTO DE APRENDIZAGEM 
Aparecida Maria de Oliveira Negrão

864 O LÚDICO E SUA RELEVÂNCIA 
NA APRENDIZAGEM E NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Gilda Marques

906 O PAPEL DO BRINCAR NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Sheila De Paula Osorio Araújo

848 O FAZ DE CONTA NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Josivania Da Silva Pereira

915 O PERCURSO HISTÓRICO PELA 
EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DA 
POLÍTICAS PÚBLICAS DO BRASIL 
Magali De Almeida Prado Rosseto

929 O USO DA TECNOLOGIA NOVAS 
PERSPECTIVAS NO PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM  
Renata Rodrigues Pereira Alves Ferreira

940 O YOGA COMO FERRAMENTA DE 
ENSINO – PESQUISA SOBRE OS 
BENEFÍCIOS PARA AS CRIANÇAS 
NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
Alessandra Batemarque Messmer

951 OS PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO 
DE SURDOS NO BRASIL
Jacqueline Vieira Farias

967 OS PASSOS DE DESCARTES PARA 
A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO 
CIENTÍFICO 
Erivaldo Costa Silva

983 OS PRINCÍPIOS DA 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
Fabiane Cristina Gonçalves

995 OS PROJETOS COM AS LINGUAGENS 
DA ARTE 
Luciana Napolitano Alegrette Juliano

634 FLUXOS MIGRATÓRIOS GLOBAIS E 
IDENTIDADES TRANSNACIONAIS: 
O CASO DOS PARAGUAIOS EM SÃO 
PAULO
Vanessa Kely Domingues 

792 O CORPO QUE FALA É O CORPO 
QUE ESCUTA 
Luiz Fernando da Silva Anastácio 

874 O LÚDICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Emerson Vicente da Silva

883 O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Margareth Leão Brasil Souza

897 O PAPEL DA PSICOPEDAGOGIA 
CLÍNICA NA INFÂNCIA MODERNA 
Débora Gondim Liberato

600 ENVOLVIMENTO MUSICAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Maria da Conceição Nunes Domiciano da Silva



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

10 11

A ARTE E A EDUCAÇÃO: BREVE 
HISTÓRICO E 
CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS
RESUMO: Este artigo trata do tema Arte e Educação e neste sentido busca apresentar o 
contexto histórico do Ensino de Artes e as concepções pedagógicas e de ensino que foram 
se desenvolvendo com o decorrer dos anos. Este estudo se justifica a medida que o ensino 
de Artes na escola ainda gera um desconforto e alguns questionamentos em relação a forma 
de ensino deste componente curricular obrigatório que permeia todos os níveis de ensino. 
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.

Palavras-chave: Arte e Educação; Ensino de Artes; Concepções Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

A abordagem da Arte Educação 
no Brasil está relacionada  
ao desenvolvimento cognitivo,  
   desta    maneira, é preciso 

repensar o seu ensino e apresentar alguns 
questionamentos, de que forma se ensina 
Arte e de que forma se aprende?

Em meados do século XX a preocupação 
estava pautada com o objetivo de implantar 
o ensino de arte nas escolas primárias e 
secundárias, os conteúdos trabalhados 
baseavam-se na arte decorativa, desenho 
geométrico e desenho linear.

Segundo Barbosa (2003) é no início da 
década de 1930 que temos as primeiras 
tentativas de escolas especializadas em arte 
para crianças e adolescentes, inaugurando 
o fenômeno da arte como atividade 
extracurricular. A valorização da expressão 
infantil em artes passa a ser sinalizada com 
a semana da Arte Moderna em 1922 no qual 
os modelos de educação técnica voltados 
para o trabalho com desenho clássico e 
geométrico são contestados.

Nos fins da década de1960, algumas 
escolas que eram especialistas no ensino de 
arte passam a desenvolver experiências que 
envolvem projetos de artes com a criatividade 
e o desenvolvimento da criança. Com a 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5692/71 a 
Educação Artística foi instituída no currículo 
reunindo todos os tipos de linguagem.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 fica 
promulgado que o ensino de Arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis de educação básica, e tem 
como meta promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos.

Neste sentido, o trabalho com as Artes 
Visuais deve respeitar as peculiaridades das 
crianças e o seu nível de desenvolvimento, 
favorecendo o processo de criação 
das mesmas. O educador deve intervir 
proporcionando o contato com diferentes 
objetos agindo de forma intencional com o 
intuito de enriquecer a ação desenvolvida 
pela criança.

ARTE E EDUCAÇÃO: 
HISTÓRIA E CONCEPÇÕES 
PEDAGÓGICAS

Segundo Barbosa (2006) desde o início do 
século XX, havia uma preocupação central a 
respeito do ensino da arte para que houvesse 
a sua implantação nas escolas primárias e 
secundárias e a sua obrigatoriedade. A au-
tora destaca a presença do desenho linear, 
geométrico, figurado ou arte decorativa, no 
campo da arte, que dominavam no ensino da 
escola primária e secundária nas primeiras 
décadas do século. 

Ainda conforme a autora a abordagem 
mais contemporânea da Arte Educação no 
Brasil está relacionada ao desenvolvimen-
to cognitivo, que vem se impondo cada vez 
mais entre os arte/educadores brasileiros. 
Essa compreensão nos impõe a pensar de 
maneira diferente o ensino de arte na edu-
cação escolar, provocando o deslocamen-
to das nossas preocupações relacionadas à 
questão de “como se ensina arte” para “como 
se aprende arte”.

Com a sanção da Lei 11.769 em agosto 
de 2008 o ensino de música tornou-se 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo 
no ensino curricular de Arte, alterando o 
Artigo 26º da LDBEN de 9394/96, trazendo 
a possibilidade da implantação efetiva do 
ensino de música nas escolas de uma forma 
mais abrangente.

A educação em arte propicia o 
desenvolvimento do pensamento artístico 
e da percepção estética, que caracterizam 
um modo próprio de ordenar e dar sentido à 
experiência humana: o aluno desenvolve sua 
sensibilidade, percepção e imaginação, tanto 
ao realizar formas artísticas quanto na ação 
de apreciar e conhecer as formas produzidas 
por ele e pelos colegas, pela natureza e nas 
diferentes culturas. (BRASIL, 1997, p.19)

Segundo Barbosa (2003) é no início da 
década de 1930 que temos as primeiras 
tentativas de escolas especializadas em arte 
para crianças e adolescentes, inaugurando 
o fenômeno da arte como atividade 
extracurricular. Em São Paulo, foi criada 
a Escola Brasileira de Arte dirigida por 
Theodoro Braga, na qual crianças de 8 a 14 
anos podiam gratuitamente estudar música, 
desenho e pintura. A orientação era vinculada 
à estilização da flora e fauna brasileiras.

A valorização da expressão infantil em 
artes passa a ser sinalizada com a semana da 
Arte Moderna em 1922 em que os modelos 
de educação técnica voltados para o trabalho 
com desenho clássico e geométrico são 
contestados.

Mário de Andrade em seu curso de 
filosofia e história da arte na Universidade 
do Distrito Federal contribuiu para que as 

produções das crianças fossem vistas com 
novos critérios sob a ótica da filosofia e da 
arte e em seus artigos de jornal contribuiu 
para a valorização das atividades artísticas 
da criança como linguagem.

Entre 1960 e 1970 são publicados alguns 
livros sobre artes plásticas na escola e 
algumas das técnicas utilizadas eram lápis 
de cera e anilina, pintura a dedo, recorte 
e colagem, dentre outras. Com a ditadura 
militar, o ensino de Artes na Escola pública 
passa a basear-se em temas que tinham 
referências em comemorações de datas 
cívicas e datas religiosas.

De acordo com Barbosa (2003) nos fins 
da década de1960 e início de 1970, algumas 
escolas que eram especialistas no ensino de 
arte passam a desenvolver experiências que 
envolvem projetos de artes com a criatividade 
e o desenvolvimento da criança. Com a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) 5692/71 a Educação 
Artística foi instituída no currículo reunindo 
todos os tipos de linguagem, porém esta lei 
não previa a formação e a qualificação dos 
professores.

Na Reforma Educacional de 1971 fica 
estabelecida a prática da polivalência no 
ensino de artes, com esta reforma, as 
artes plásticas, a música e as artes cênicas 
deveriam ser ensinadas em conjunto por 
um único professor da 1ª à 8ª séries do 1ª 
grau. Nesta época foram criados os cursos 
de licenciatura em educação artística com 
duração de dois anos para preparar estes 
professores polivalentes.

De acordo com Barbosa (2003) em 1977, o 
MEC criou o Programa de Desenvolvimento 
Integrado de Arte Educação (Prodiarte) 
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que tinha por objetivo integrar a cultura da 
comunidade e da escola por meio de parcerias 
com órgãos estaduais e universidades. Os 
objetivos dos programas do Prodiarte eram: 
concorrer para a expansão e a melhoria 
da educação artística na escola de 1º 
grau; enriquecer a experiência criadora de 
professores e alunos; promover o encontro 
entre o artesão e o aluno; valorizar o artesão 
e a produção artística junto à comunidade.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 fica 
promulgado o seguinte texto em seu artigo 
26: “O ensino de Arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis 
de educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos.”

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 
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 trabalho com as Artes Visuais na 
Educação Infantil deve respeitar as 
peculiaridades das crianças e o seu nível de 
desenvolvimento, favorecendo o processo de 
criação das mesmas. O educador deve intervir 
proporcionando o contato com diferentes 
objetos agindo de forma intencional com o 
intuito de enriquecer a ação desenvolvida 
pela criança. 

O educador deve compreender o desenho 
da criança como um processo de criação e 
como uma forma de linguagem, deve deixar 
a criança livre para criar e representar aquilo 
que deseja, as marcas deixadas pelas crianças 
são únicas e valorosas quando pensamos no 
verdadeiro sentido de criação e arte.

Privilegiando as diversas formas 
expressivas, utilizando-nos de diferentes 

linguagens (fala, jogos, dramatização, música, 
dança, desenho, pintura, literatura, argila), 
ampliamos a ideia de arte para além da técnica 
– como expressividade, comunicabilidade. 
E expressar-se livremente é, antes de tudo, 
direito inalienável de crianças e adultos. 
(LEITE, 1998, p. 149).

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.

Quando a criança começa a desenhar ela 
trabalha sobre a hipótese de que o desenho 
serve para imprimir tudo o que ela sabe sobre 
o mundo, expressando suas percepções e 
sentimentos, observando diferentes objetos 
simbólicos e as imagens que cria. Na fase de 
simbolização, a criança vai incorporando as 
regularidades e os códigos que representam 
as imagens que a cercam e aprende a 
considerar que o desenho serve para imprimir 
aquilo que ela vê.

Artes visuais, como um conjunto de 
manifestações artísticas, compreendem todo 
o campo de linguagem e pensamento sobre 
olhar e sentido do ser humano. As Artes que 
normalmente lidam com a visão como seu 
meio principal de apreciação costumam ser 
chamadas de Artes Visuais. Porém as artes 
visuais não devem ficar restringidas apenas 
ao visual, pois, através dessas manifestações 
artísticas (desenho, pintura, modelagem, 
recorte colagem entre outros), há vários 

significados que o artista deseja passar. 
(SILVA, 2010. p. 97)

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.

Segundo o RCNEI (1998), a organização da 
sala, a quantidade e a qualidade dos materiais 
presentes e sua disposição no espaço são 
determinantes para o fazer artístico. Este 
espaço deverá ser amplo, de maneira a 
acomodar confortavelmente as crianças. 
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Os materiais devem estar de fácil acesso. O 
ambiente deve ser agradável, decorado de 
forma harmoniosa para que influenciem ou 
ativem o desejo de produzir e o prazer de 
estar neste local. Deve, além disso, favorecer 
o andar, o correr, o brincar.

Segundo Lowenfeld (1977) o processo 
de criação em que a criança faz a seleção, 
interpretação e reformulação dos elementos 
é de extrema importância, direcionando 
para o trabalho artístico parte de si 
própria expressando seus pensamentos, 
sentimentos e emoções. Portanto nesta fase 
é importante que a criança tenha a liberdade 
de se expressar sem que haja a interferência 
do adulto, com o intuito 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.

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. Há também diversas receitas de 
massas caseiras com corantes comestíveis 
que são excelentes para modelagem. Outra 
possibilidade é pesquisar junto com as 
crianças a existência de locais próximos à 
instituição de onde se podem extrair tipos 
de barro propícios a modelagens. (BRASIL, 
1998, p. 97-98).

Tendo como base as orientações previstas 
no RCNEI (1998) há várias intervenções 
possíveis de serem realizadas e que 
contribuem para o desenvolvimento do 
desenho da criança. Uma delas é, partindo 
das produções já feitas pelas crianças, 
sugerir-lhes, por exemplo, que copiem seus 
próprios desenhos em escala maior ou 
menor. Esse tipo de atividade possibilita que 
a criança reflita sobre seu próprio desenho 
e organize de maneira diferente os pontos, 
as linhas e os traçados no espaço do papel. 
Outra possibilidade é utilizar papéis que 
já contenham algum tipo de intervenção, 
como, por exemplo, um risco, um recorte, 
uma colagem de parte de uma figura etc., 
para que a criança desenhe a partir disso. 

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 Duarte Júnior (1981) o 
professor não deve impor seus gostos ou 
questões estéticas de “bonito ou feio”, “certo 
ou errado” sobre a produção de seu aluno, 
desta maneira o adulto estará interferindo 
no trabalho da criança com questões que 
para ela não faz tanto sentido. Antes de criar 
obras bem acabadas visualmente ou “belas” 
a criança busca se comunicar, se expressar, 
pensar sobre seu mundo. O professor não 
deve criticar, mas sim auxiliar para que a 
produção infantil possa desenvolver cada 
vez mais o potencial criador, expressivo 
e reflexivo da criança, dessa forma ela 
permanecerá tendo interesse em produzir e 
apreciar trabalhos artísticos, valorizando a 
presença das Artes Visuais em sua vida. 

As diferentes formas de expressão 
permitem ainda à criança comunicar com os 
pares e os adultos as experiências vividas 
e os conhecimentos adquiridos. Elas têm 
o privilégio de aprender através das suas 
comunicações e experiências concretas. 
Promove-se o desenvolvimento intelectual 
da criança através de uma focalização 
sistemática na representação simbólica. Arte 
significa ter mais linguagens significativas, 
diferentes formas de ver e representar o 
mundo. (SILVA, 2010, p. 100).

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.

Com a questão da avaliação em Artes 
Visuais, segundo o RCNEI (1998), surge 
inevitavelmente a discussão sobre a  
possibilidade de realizá-la, posto que as 
produções em artes são sempre expressões 
singulares do sujeito produtor e, desta 
maneira, não seriam passíveis de julgamento.

Neste caso, a orientação é que a avaliação 
em Artes Visuais deva ser sempre processual 
e ter um caráter de análise e reflexão sobre 
as produções das crianças, desta maneira 
a avaliação para a criança deve explicitar 
suas conquistas e as etapas do seu processo 
criativo; para o professor, deve fornecer 
informações sobre a adequação de sua 
prática para que possa repensá-la, estruturá-
la e adequá-la
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil os conteúdos em Artes deverão 
priorizar o desenvolvimento das capacidades expressivas e 
instrumentais do movimento, possibilitando a apropriação 
corporal pelas crianças de forma que possam agir com 
cada vez mais intencionalidade e devem ser organizados 
num processo contínuo e integrado envolvendo múltiplas 
experiências corporais, possíveis de serem realizadas pela 
criança sozinha ou em situações de interação com as demais 
crianças. 

Os diferentes espaços e materiais, os diversos repertórios 
de cultura corporal expressos em brincadeiras, jogos, danças, 
atividades esportivas e outras práticas sociais são algumas 
das condições necessárias para que esse processo ocorra.

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. 

Com base nos autores pesquisados é possível concluir 
que o ensino da arte em espaços educativos precisam 
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.

A educação 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. 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. 

Andréia de Araújo Vieira 
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A ARTE E O  CORPO
RESUMO: Este estudo consiste na pertinência em buscar uma formação continuada 
sobre o desenvolvimento global da criança pequena no que se refere aos aspectos de 
desenvolvimento humano: fisiológico, biológico, emocional, social, cultural e intelectual. Dos 
quais o Corpo é o principal sujeito nas interações consigo próprio, com o meio ambiente, 
com o outro, favorecendo as diversas aprendizagens e conhecimentos inerentes ao auto-
conhecimento e auto-estima. A criança comunica-se através do seu Corpo com os mais 
diversos movimentos, expressões, observações de si próprio; por vezes crianças pequenas 
concentram-se ao  descobrirem seus pés, mãos, umbigos e a própria imagem ao vê-la refletida 
no espelho e/ou em fotos. Nestes ricos momentos cabe ao professor  valorizar  e incentivar 
a exploração do Corpo, propiciando ás crianças experiências diversas elencando o Corpo, as 
quais  contribuirão para o crescimento saudável e o seu pleno desenvolvimento. Spinosa, “ 
Nós não sabemos ainda o que pode um corpo”.                 
Palavras-Chave: Corpo. Auto Conhecimento.  Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

As Instituições de Educação 
Infantil ainda possuem em sua 
grande maioria um formato 
arcaico com suas construções                                     
emparedadas, cheias de grades, 

portões e portas de ferro, com uma rotina 
que por vezes não atende o tempo peculiar 
das crianças pequenas para realizarem  a 
alimentação, higiene das mãos e/ou bucal 
com tranqüilidade.

Há locais onde as paredes não podem ser 
utilizadas pelas crianças para deixarem suas 
impressões, marcas, desenhos, produções de 
autoria, infelizmente!

A estrutura física dos prédios de Educação 
Infantil não são adequados aos pequenos, 
muitos possuem escadas, lavatórios, 
bebedouros altos, banheiros com um ou 
no máximo dois vasos sanitários, mesas, 
cadeiras e/ou bancos grandes, quebrados, 
enfim desconfortáveis ás crianças.

Os espaços externos são deficitários, 
com poucos brinquedos e outros espaços 
para diversão/desenvolvimento das crianças 
(Ateliês, Brinquedotecas, Salas de Leituras, 
etc.). Por vezes até perigosos podendo-lhes 
causar machucados ou serem picados por 
insetos entre outros; em razão da falta de 
manutenção das escolas e de adequá-las ao 
Público Alvo das respectivas Instituições de 
Educação Infantil. 

De acordo com a LDB ( 9394/96) os 
Órgãos Governamentais tem o dever 
de oferecer estrutura física, de matérias 
didáticos, pedagógicos, para que se oferte 
aos educandos uma educação de qualidade, 

mas infelizmente a realidade das escolas está 
longe dessa referida estrutura legislativa!

O desenvolvimento da Arte e o Corpo a 
ser  explorado com as crianças pequenas 
está intimamente atrelado a adequação e 
estrutura física das instituições de Educação 
Infantil, embora mesmo com tantas 
deficiências os professores em sua maioria 
através de sua criatividade, inventividade, 
compromisso, dedicação, ética  ainda 
continuam construindo, brinquedos, jogos, 
livros, etc... 

A fim de oportunizar ás crianças uma 
escola prazerosa, acolhedora, divertida, 
interessante, um lócus que estimule 
novas conquistas, avanços, descobertas, 
aprendizagens/conhecimentos e o mais 
importante que a criança sinta-se e  seja um 
sujeito atuante, que tenha voz/escuta no 
espaço escolar.

Enfim, as Instituições de Educação Infantil 
deveriam realmente atenderem as reais 
necessidades da primeira infância; e os 
adultos que atuam nelas terem um olhar 
estritamente voltado a essas necessidades.

 Nós que fazemos parte do Sistema 
Educacional Brasileiro devemos ter  a 
consciência que a escola é construída para 
as crianças, portanto é um espaço para elas 
e não é um espaço para os adultos!

Temos que nos adequar as crianças  
e tratá-las como crianças e não como mini 
adultos!

A ARTE E SUA RELEVÂNCIA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

As crianças são como a Arte: pura 
expressão. Acho que é por isso que os 
adultos as chamam de arteiras. Há afinidade 
entre as crianças e a arte – espontaneidade, 
capacidade de comunicar, dialogar com o 
mundo, com a vida. Então, podemos dizer 
que ambas se alimentam da mesma fonte.  
(Maria Amélia Pinho Pereira, 2009)

O Ensino da Arte em uma sociedade 
pluralista dialoga com o universo das 
crianças pequenas porque trata de todos os 
assuntos do mundo, aqui e agora. A criança 
assim como os artistas contemporâneos não 
estão preocupadas com fronteiras entre as 
linguagens.

O ensino deve estar conectado ao seu 
tempo, a Arte como as demais áreas do 
conhecimento, permeia o dia a dia da 
criança. Os artistas contemporâneos e 
as crianças interessam-se por o que está 
acontecendo agora, neste momento, os 
artistas circulam nos campos da arte e não 
estabelecem fronteiras entre performance, 
vídeo, pinturas, desenhos e instalação.

Os acontecimentos são simultâneos 
e interferem uns nos outros; as crianças 
assim como os artistas cantam ao passo que 
desenham, então levantam e dançam – têm 
uma atenção ampliada e percebem diversas 
situações ao mesmo tempo, isso ocorre por 
serem sinestésicas todos os seus sentidos 
estão despertos a cada momento.

As crianças são despertadas por seus 
interesses, por curiosidades que as põe em 
movimento, ao acordarem já estão dispostas 
a escalar, brincar, montar, explorar a natureza, 
o avião que passa, abrir e fechar.

Na Educação Infantil é necessário um 
olhar peculiar ao pensamento das crianças, 
observar o impulso ativo delas e primar por 
organizar espaço e lugar, para que as crianças 
vivenciem suas potencialidades!

Necessitam de oportunidades para terem 
o seu direito a voz/escuta garantidos, 
exercendo assim o papel de protagonistas 
suscitando o envolvimento e alegria em 
nossas crianças.

O professor deve ser um auxiliador ás 
crianças, a fim de que realizam suas ideias. 
Sabem o quê querem, como os artistas 
tem necessidades poéticas, premências 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

24 25

e urgências. Através da Arte as crianças 
expressam questões de suas vidas em suas 
produções de autoria, retratam histórias e/
ou cantigas desenhando-as e pintando-as, 
suas casas, suas famílias.

A escola deve ser espaço para construir e 
reconstruir o mundo, onde a criança poderá 
relatar sobre fatos do cotidiano e inserir-se 
como sujeito histórico pertencente a essa 
sociedade, livre a expressar-se ampliando o 
conhecimento de mundo e o letramento.

Ser professor é estar atento a subjetividade 
humana, observar as diferenças entre 
as crianças e valorizar suas formas de 
expressões; ter olhares aos diversos 
temperamentos inerentes a cada criança!

O professor só dominará o seu território 
ao desenvolver sua percepção para aquilo 
que a criança faz, torna-se sensível as 
peculiaridades de cada criança; ao escutá-
la significa perceber, com o corpo inteiro, o 
que ela quer dizer. A obra de arte exige uma 
interpretação ativa e as crianças solicitam 
que o professor interprete suas necessidades.

As interpretações transformam-se 
em ações que oportunizem ferramentas 
necessárias para que as crianças ajam no 
mundo, a arte é uma dessas ferramentas; 
as diversas linguagens artísticas na escola 
suscita a expressão singular de cada 
um, favorece a interação com os pares 
aproximando-os ao exercício á cidadania, ao 
ter sua singularidade, participa ativamente 
da comunidade pertencente.

Segundo, Kramer :
(...) O adultocentrismo marca as produções 

teóricas e as instituições. Reconhecer na 
infância sua especificidade – sua capacidade 

de imaginar, fantasiar e criar – exige que 
muitas medidas sejam tomadas. Entender que 
as crianças têm um olhar crítico que vira pelo 
avesso a ordem das coisas, que subverte o 
sentido da história, requer que se conheça as 
crianças, o que fazem, de que brincam, como 
inventam, de que falam. (Kramer, 1999)

O universo adulto e o universo da 
criança não estão separados, o mundo 
está atravessando as crianças pequenas, a 
infância perdeu sua característica, está sendo 
violada. A criança tem direito a preservação 
de seu universo, através do brincar para que 
exerça sua potência de inventar e construir.

Se faz necessário que a escola seja 
um lócus de parcerias com todos os 
colaboradores da escola, todos exercem o 
papel de educadores independente do cargo 
que ocupam todos ensinam á sua maneira 
sobre como estar no mundo. Mesmo tendo 
questões de tempo, espaço, estrutura é 
possível inovarmos o sistema educacional 
em todos os seguimentos.

A arte e a cultura conversam entre si, a arte 
é a singularidade da experiência e a cultura 
é a experiência compartilhada socialmente, a 
arte e a cultura vão se constituindo, por meio 
das experiências singulares as experiências 
coletivas vão sendo criadas.

“Uma ligação estreita e continuada entre os 
professores e os pais leva, pois a multa coisa 
que uma informação mútua; este intercâmbio 
acaba resultando em ajuda recíproca é, 
freqüentemente, aperfeiçoamento real do 
método. Ao aproximar a escola da vida ou 
das preocupações profissionais dos pais, e ao 
proporcionar, reciprocamente, aos pais um 

interesse pelas coisas da escola chega-se até 
mesmo a uma divisão de responsabilidades...
[...]” ( Piaget, Jean)

O Currículo escolar pode ser enriquecido 
com a cultura de todos da escola, o tornando 
singular - vivo, já que é feito por todos os 
envolvidos. Para as crianças é de suma 
importância que sejam enriquecidas com o 
repertório cultural que cada pessoa tem, e que 
seus pais sejam convidados a participarem 
desse movimento para trazerem suas ricas 
contribuições aos pequenos (as), contudo 
não nos esqueçamos que aprendemos muito 
com nossas crianças! 

Para Morin (2000) “ A missão desse ensino 
é transmitir não o mero saber, mas uma 
cultura que permita compreender nossa 
condição e nos ajude a viver, e favoreça, ao 
mesmo tempo, um modo de pensar potente, 
aberto e livre”. 

A CRIANÇA,O LÚDICO 
E A DESCOBERTA DO 
MOVIMENTO CORPORAL

Neste estudo, torna-se como referência, 
corpo, movimento e lúdico, evidenciado 
através de reflexão sobre bibliografias 
de abordagem qualitativa nas dimensões 
educativas da brincadeira e do movimento 
corporal como forma de ação poderosa no 
estímulo a vida social e a atuação construtiva 
da criança. O objetivo principal deste estudo 
é repensar a prática pedagógica com base 
no movimento corporal como instrumento 
lúdico e desencadeador de aprendizagens/
desenvolvimento pleno da criança. Além 

disso, para contribuir positivamente para a 
aceitação da intra e inter-relação fazendo 
do movimento corporal uma fonte de prazer, 
alegria e satisfação junto ao ambiente 
escolar. 

A desvalorização do movimento natural 
e espontâneo da criança em detrimento do 
conhecimento formal da criança, expulsa o 
brinquedo e a ludicidade do direito da criança 
á liberdade de agir junto ao meio ambiente 
e a exercitar a cidadania; ignorando-se ás 
dimensões educativas da pertinência do 
brinquedo e o lúdico através do movimento 
do corpo, atividade peculiar que possui 
estímulo a participação social e a atividade 
construtiva da criança.  

O corpo das crianças revela voz, ou seja, 
é mais uma forma de expressar – se com o 
mundo e, portanto, não é possível separá-
los.  Pensamento e ação estão integrados; 
conversam entre si. 

O desenvolvimento/pensamento infantil 
está intimamente ligado ao movimento 
corporal e as experiências vívidas no 
cotidiano, seja escolar e/ou social.

Vygotsky e Piaget em suas pesquisas 
fomentam esse assunto, provando que 
o movimento é fundamental para o 
crescimento saudável e desenvolvimento 
pleno das crianças. Nós professores para 
compreendermos a educação pelo corpo 
em movimento, precisamos ter uma visão 
geral das características do processo de 
desenvolvimento infantil. Entender esse 
processo significa entender a amplitude das 
estruturas da natureza motora, cognitiva, 
social e afetiva; interligando o movimento 
corporal á ludicidade.
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Para Wallon (1979), psicólogo francês, 
a compreensão infantil é tão somente uma 
simulação que vai do outro para si mesmo e 
de si mesmo ao outro.   

O Processo de desenvolvimento infantil 
é latente, a cada momento surge uma nova 
função.  Essas funções impelem á criança 
buscar o tipo de atividade que lhe permita 
expressar-se de maneira mais global. Saliento 
que o brincar é a atividade primordial a 
criança, que por meio deste ela desperta para 
o mundo, dando início á novas descobertas, 
aprendizagens através de seus movimentos 
e suas ações.

Winnicott (1975:63), psicanalista inglês, 
estudioso do crescimento e 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 é universal e próprio da saúde, 
porque facilita o crescimento, conduz aos 
relacionamentos grupais, podendo ser mais 
uma forma de comunicação consigo mesmo 
(a criança) e com os outros. (Winnicott, 
1975:63)

Refletindo sobre a citação/concepção 
acima, vemos que o ato do brincar, tanto 
na infância com na fase adulta, oferece 
liberdade para a criação; a criatividade 
torna o indivíduo pleno e interagido á 
vida, valorizando-a, enxergando suas 
potencialidades, possibilitando as inter-
relações.

Vygotsky, atribui relevante papel ao ato 
de brincar na constituição do pensamento 
infantil. Explica que:

A criança, através da brincadeira, reproduz 
o discurso externo e o internaliza, construindo 
seu próprio pensamento. A linguagem, 
segundo Vygotsky, tem importante papel 
no desenvolvimento cognitivo da criança á 
medida que sistematiza suas experiências e 
ainda colabora na organização dos processos 
em andamento. (Vygotsky, 1988)

Portanto, a ludicidade e a aprendizagem 
não põem ser consideradas como ações 
com objetivos distintos o ato do brincar e 
movimentar-se, por si só são situações de 
aprendizagens.

Piaget elenca a pertinência do jogo 
simbólico como uma representação de um 
objeto ausente ou de simulação funcional. 
O interesse está centrado nas realidades 
simbolizadas, e o símbolo serve simplesmente 
para evocá-las; Jogo de construção: dos 
quatro aos sete anos as crianças fazem 
reproduções exatas, e seus símbolos se 
tornam cada vez mais imitativos; por esse 
motivo, o jogo simbólico se integra ao 
exercício sensório-motor ou intelectual e se 
transforma, em parte, em jogo de construção, 
(PIAGET, 1994: 18-42)

Considerando a concepção acima 
descrita, na Educação Infantil vivenciamos 
diariamente junto as crianças pequenas 
através das diferentes linguagens, dentre 
elas: corporal, artística, oral; o uso constante 
dos jogos simbólicos no ato do brincar.

Infelizmente, ainda nas instituições 
escolares em todos os seguimentos, 
presenciamos a recorrência do cerceamento 
das manifestações expressivas das crianças 
em virtude da padronização dos espaços, 
das atividades e das intervenções docentes 

em CEIs e CEs.
Os professores de Educação Infantil, 

necessitam estabelecer uma interlocução 
com seus educandos comparada a uma 
respiração; de dentro para fora e vice-versa. É 
uma pista de como organizar a rotina, dentro 
de um ritmo, como os batimentos cardíacos. 
Ora se propõe ás crianças que se recolham, 
em momentos de concentração; ora correm 
e brincam, em momentos de livre escolha.

Tardy, (1976) afirma que “ Compreender 
com o próprio corpo tanto quanto com o 
espírito, eis uma situação original, que coloca 
problemas novos para a pedagogia. ” 

A intencionalidade do professor é 
fundamental, e ela deve vir acompanhada da 
humildade de saber que não se controlam as 
aprendizagens- nem as suas próprias, muito 
menos as dos outros. É preciso desconstruir 
as rotinas onde” todos fazem a mesma coisa 
ao mesmo tempo SEMPRE”.

O professor deverá exercer o papel de 
maestro junto as crianças, que em constante 
movimentação, concentram-se de acordo 
com o grau de interesse / envolvimento 
que as situações em que estão propõem. 
É preciso que o professor esteja atento ao 
movimento das crianças, para inferir entre as 
lacunas singulares, das quais os educandos 
vão deixando ao explorarem os espaços. 

O nosso corpo é responsável por registrar 
nossas experiências e nossa história de vida!

As crianças precisam ter seus direitos 
garantidos; quando tem espaço, tempo, 
materiais diversos para manusear e criar, 
construir/desconstruir, inventar, imaginar, 
formular hipóteses, expressar-se por 
linguagens diversas; serem falarem, serem 

escutadas, ouvirem; enfim, terão olhares, 
argumentações e seus processos criativos 
ampliados!

As falas, os gestos, as criações e suas 
expressões corporal têm intencionalidade 
de comunicarem o que sabem, desejam e 
sentem.

Ao se abrir para aprender com as crianças, 
sobre serem crianças e suas subjetividades, o 
adulto fomentará nelas condições de criar. O 
corpo deve ser visto como forma de pensar! 

A Arte contemporânea privilegia 
 discussões as questões relativas ao corpo, 
há obras que usam o corpo do artista e a 
percepção corpórea do espectador como 
partes de sua constituição; as crianças 
pequenas vêem o corpo como espaço 
privilegiado, á elas nada mais é natural do que 
experimentá-lo é comum que queiram passar 
por lugares apertados, escondidos, como 
forma de desafio espacial e experimentar 
seu corpo de outras formas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na abordagem do TÍTULO: A Arte e 
o Corpo- fica evidenciado através das 
pesquisas bibliográficas e reflexões atreladas 
a prática docente, que a Arte e o Corpo 
dialogam entre si que o crescimento saudável 
e desenvolvimento pleno das crianças 
pequenas dependerão de como a sociedade 
adulta está contribuindo para o crescimento 
das crianças e enxergando as suas diversas 
maneiras de serem crianças!

Se faz necessário, que todos os envolvidos 
na educação dos meninos e meninas se 
coloquem novamente na pele de criança, 
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retomem suas vivências, lembranças da infância e passem 
a respeitar os direitos á infância em sua integralidade. Os 
professores precisam desenvolver a sensibilidade humana 
através do olhar artístico e as diversas linguagens: oral, 
escrita, artística, estética, corporal, musical, cênica, poética.

Oportunizar espaço e tempo, dos quais as crianças possam 
agir, atuar com livre escolha e de acordo com seus próprios 
interesses, valorizando em primeiro plano o ato do brincar!

A escola deve ser da criança, para a criança e pela criança, 
em sua totalidade e não ficar a mercê da necessidade e 
vontade do adulto!  

As instituições de Educação Infantil, precisam passar por 
um processo de desconstrução desde os documentos oficiais 
Projeto Político Pedagógico, Reuniões de Pais e Mestres, de 
APMs, Conselhos de Escola e Classes, Reuniões Pedagógicas 
e de Avaliações da Unidade Escolar, uso das verbas 
governamentais  até as construções dos prédios adequados 
para receberem e acomodarem crianças pequenas; para que 
isso ocorrera deverá haver também mudanças por parte das 
instituições governamentais ao “olharem” á este público 
alvo, a fim de atenderem suas necessidades nos aspectos da 
infância.  “Valorizem a cultura da criança! ”. (Hortélio, 2004)

É inerente que a Comunidade no entorno seja inserida e 
tenham participação nas decisões junto á escola que cuidará 
de suas crianças por todo o dia; que a comunidade escolar 
e a familiar criem vínculos, a fim de otimizar o bem-estar, 
aprendizagens, protagonismo, autonomia e a alegria das 
crianças! 

Que a sociedade como um todo participem das audiências 
públicas, aprovação de Projetos de Leis Educacionais, 
Emendas, Decretos e saibam exercer a cidadania e a 
democracia por meio de cumprirem seus deveres para 
cobrarem seus direitos garantidos, não só na Lei de Diretrizes e 
Bases como também na Constituição Federal, Leis Orgânicas 
Municipal, Plano Gestor entre outros... 

Com tais ações estaremos colaborando construtivamente 
para formarmos sujeitos históricos acríticos, críticos, 
transformadores, construtores, ativos, proficientes, 
autônomos, éticos! 
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A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Na Educação Infantil as crianças têm direito ao lúdico, tema norteador de muitos 
estudos sobre Educação Infantil. Mostraremos neste artigo os principais documentos sobre 
a Avaliação nos CEIs e EMEIs. Não podemos esquecer que o cuidar e o educar são dimensões 
presentes e indissociáveis em todos os momentos do cotidiano das unidades educacionais. 
Quando pensamos numa avaliação de todas essas experiências temos que ter claro que o 
avaliar na Educação Infantil não pode ser somatória e individual.  A grande questão é como 
avaliar as crianças de maneira integral. Este artigo traz reflexões de deve ser a avaliação 
nos CEIs e EMEIs. Usaremos a legislação vigente como base bibliográfica para explicitarmos 
como podemos através da avaliação construir uma educação de qualidade para a Educação 
Infantil.

Palavras-Chave: Avaliação; Aprendizagem; Registro.

Revista Educar FCE

INTRODUÇÃO

Desde época dos movimentos sociais no 
qual a educação de crianças atendia somente 
as crianças de classes menos favorecidas 
ate o reconhecimento como educação pela 
constituição federal de 1988, o direito da 
educação de crianças se tornou tema de 
grandes discussões entre os educadores 
inúmeras reflexões enfatizam as suas 
contribuições no desenvolvimento integral 
da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de 
idade. 

Estas reflexões trouxeram avanços e 
qualidade para a Educação Infantil as ações 
e embates prosseguem e garantem além de 
melhoria na pratica pedagógica, também 
recursos financeiros consolidando o direito 
destas crianças á uma educação integradora.

A partir da LDB (1996) o Currículo na 
Educação Infantil começa a ter maior valor. 

O cuidar e educar se tornam temas 
importantes dentro das escolas infantis. 
Definições de prioridades como o que 
ensinar, para que ensinar, como ensinar 
e quando ensinar se tornam elementos 
prioritários nas redes de ensino. 

Outro ponto crucial é como avaliar as 
experiências que as crianças vivem. De 
acordo com o Diretrizes Curriculares para 
Educação Infantil  nas EMEIs e CEIs  as 
crianças têm direito:

“ao lúdico, à imaginação, à criação, ao 
acolhimento, à curiosidade, à brincadeira, à 
democracia, à proteção, à saúde, à liberdade, 
à confiança, ao respeito, à dignidade, à 
convivência e à interação com seus pares 
para a produção de culturas infantis e com 

os adultos, quando o cuidar e o educar 
são dimensões presentes e indissociáveis 
em todos os momentos do cotidiano das 
unidades educacionais”.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil – Resolução CNE/CEB 
nº 5/09 nos traz que as praticas pedagógicas 
devem: 

“respeitar os princípios éticos, políticos 
e estéticos e ter como objetivo garantir à 
criança o acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens”.

O grande desafio ainda é que os CEIs e 
EMEIs  possam ser um local para ser criança; 
para se viver a infância; nas quais  todas as 
experiências são consideradas. A relação com 
o espaço/tempo/materiais, com os adultos e 
especialmente com outras crianças e bebês 
são planejados e organizados. 

Sabemos que as concepções sobre criança 
e infância são construções sociais, históricas 
e culturais que se consolidam em diferentes 
contextos nos quais são produzidas e a partir 
de múltiplas variáveis como etnia, classe 
social, gênero e condições socioeconômicas 
das quais as crianças fazem parte. 

Considerando tais elementos e a sua 
relação com a imagem de criança construída 
no tempo e na história, pode-se afirmar a 
existência de múltiplas infâncias e de várias 
formas de ser criança.

Pensar como a Educação Infantil organizam 
espaços, tempos, materiais, relações e 
currículo para a construção de um trabalho 
pedagógico que considere a criança em sua 
integralidade. 

A organização do tempo e dos espaços 
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nas escolas deve privilegiar as relações entre 
as crianças com a mesma idade e também 
de faixas etárias diferentes, suas escolhas 
e autonomia, a acessibilidade aos materiais, 
o deslocamento pelas salas e outras 
dependências da instituição e fora delas 
e devem ter contato com o conhecimento 
construído historicamente.

Quem organiza os tempo e espaços 
são os professores deve ser daquele que 
escuta as vozes dos alunos, articula e apoia 
suas descobertas, criando condições para 
a produção do conhecimento de maneira 
integral e não fragmentada, sendo um 
mediador que favorecem estas vozes.

O CURRÍCULO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Professores de Educação Infantil devem 
pensar e organizar o currículo com os seus 
tempos, espaços, ambientes, interações, 
relações, materiais como construção 
sociocultural e histórica, que emerge “(...) da 
vida dos encontros entre as crianças, seus 
colegas e os adultos e nos percursos no 
mundo” (BRASIL, 2009, p. 50).

Como o currículo emerge e se concretiza 
a partir dos encontros como acontecimentos 
e é traduzido em ações que envolvem a 
criança no seu dia-a-dia, o currículo deve 
ser algo vivo e dinâmico, não havendo assim, 
possibilidade de desvinculá-lo da vida. Os 
Referenciais salientam que:

(...) a vida na educação infantil explicita 
uma concepção curricular, mas a vida não é o 
currículo, o currículo, enquanto organização 

e sistematização de intenções educacionais e 
pedagógicas, não pode dar conta do excesso 
de sentidos, do invisível que há no viver 
cotidiano (idem, p. 57).

O currículo que se dá no espaço e tempo 
vivido, na relação e interlocução entre as 
crianças e os adultos, através de todas as 
experiências vividas e bem ainda para além 
das situações planejadas:

 “(...) isto é, o currículo diz respeito a 
acontecimentos cotidianos que não podem 
ser objetivamente determinados, podem 
ser apenas planejados, tendo em vista sua 
abertura ao inesperado.” (BRASIL, 2009, p. 
57).

Assim sendo, o currículo carrega o 
registro do percurso vivido, ou seja, está 

continuamente em ação deixando marcas, 
aprendizagens e o registro sócio histórico 
nas memórias dos seus protagonistas, 
tendo como eixo o lúdico, o brincar e a 
arte, rompendo com o caráter prescritivo e 
homogeneizador, bem como, com a cisão 
entre CEI e EMEI e desta com o Ensino 
Fundamental.

A AÇÃO PEDAGÓGICA DO 
PROFESSOR NAS EMEIS E 
CEIS

O papel do professor na educação infantil 
deve ser um observador participativo e 
mediador, aquele que intervém para oferecer, 
em cada experiência, os recursos necessários 
à atividade dentro da educação Infantil.

Os professores devem ser conhecedores 
da importância de suas intervenções e da 
sua atuação nas relações com as crianças, 
devem estar atentos e terem clareza dos 
conhecimentos teóricos a respeito dos temas 
pertinentes ás aprendizagens das crianças 
de 0a 5 anos. As praticas pedagógicas devem 
ter como princípios de acordo com DCNEI: 

a) Considerar a criança como principal 
protagonista da ação educativa;  

 b) A indissociabilidade do cuidar e do 
educar no fazer pedagógico; 

c) Considerar a criança como centro da 
atenção do Projeto Político Pedagógico; 

d) Possibilitar à criança o acesso aos bens 
culturais, construídos pela humanidade, 
considerando-as sujeito de direitos, 
portadora de história e construtora das 
culturas infantis;

 e) Reconhecer e valorizar a diversidade 
cultural das crianças e de suas famílias;

 f) Dar destaque ao brincar, a ludicidade 
e às expressões das crianças na prática 
pedagógica de construção de todas as 
dimensões humanas;

 g) Considerar a organização do espaço 
físico e tempo como um dos elementos 
fundamentais na construção dessa 
pedagogia;

 h) Efetivar propostas que promovam a 
autonomia e multiplicidade de experiências;

 i) Possibilitar a integração de diferentes 
idades entre os agrupamentos ou turmas;

 j) Ter a arte como fundamento na formação 
dos (os) profissionais da primeira etapa da 
Educação Básica;

 l) Estabelecer parcerias de participação 
com as famílias; 

m) Estender o “espaço educativo” para a 
rua ou bairro e a cidade;

 n) Buscar continuidade educativa da 
Educação Infantil na direção do Ensino 
Fundamental;

Os fundamentos acima são diretrizes para 
uma prática docente que considere a criança 
como sujeito ativo   e singular na percepção 
do mundo.

Quanto ao planejamento o professor 
da infância deve elaborar  contemplando 
oportunidades para reconstrução e aquisição 
de novos conhecimentos, construção de 
teorias, tentativas e negociações entre as 
crianças.

  A elaboração de registros escritos, 
fotográficos, audiovisuais e por meio das 
produções das crianças, tais como, desenhos, 
esculturas, engenhocas, maquetes, falas 
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e expressões para refletir sobre quais 
intervenções pedagógicas precisarão ser 
feitas a fim de oportunizar as crianças sempre 
as melhores e mais ricas condições de viver 
as infâncias nos contextos educativos das 
unidades de Educação Infantil.

 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
NA  EDUCAÇÃO INFANTIL

Como vimos avaliar na Educação infantil 
envolve todas as ações e experiências 
vivenciadas pelas crianças. Toda ação 
avaliativa deve demonstrar uma opinião e 
uma apreciação de valor, portanto, vinculada 
as concepções. 

 Nos dispositivos da LDB e nas concepções 
das DCNEI, orientam que os CEIs e EMEIs 
devem planejar formas de avaliação que 
contemplem o acompanhamento do trabalho 
pedagógico e avaliação do desenvolvimento 
da criança, avaliando-a em relação a si 
mesma.

A avaliação na Educação Infantil  
constitui-se em um elo significativo entre a 
prática cotidiana vivenciada pelas crianças e 
o planejamento do professor. 

Para que a avaliação se efetive é 
necessário acompanhar o desenvolvimento 
das crianças na elaboração de suas 
hipóteses e conhecimento do mundo, não se 
restringindo somente aos comportamentos 
desejados, mas sim como fundamentos da 
ação educativa que parte da valorização da 
criança em suas manifestações.

A avaliação é assunto também tem 
relevância nos textos legais expedidos em 
âmbito federal, dos quais destacamos:

Nos termos do artigo 31, da LDB, a 
educação Infantil será organizada de acordo 
com as seguintes regras comuns:

I – avaliação mediante acompanhamento 
e registro do desenvolvimento das crianças, 
sem o objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental; 

IV – controle de frequência pela instituição 
de educação pré-escolar, exigida a frequência 
mínima de 60%(sessenta por cento) do total 
de horas;

V – expedição de documentação 
que permita testar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil – DCNEI, fixadas pela 
Resolução CNE/CEB nº 05/09, ratificam 
os dispositivos da LDB e orientam que a 
avaliação deve ser compreendida como parte 
do trabalho pedagógico, sem o objetivo de 
promoção ou classificação. Assim, se torna 
fundamental o hábito de registrar o processo 
vivido pelas crianças por meio de múltiplos 
instrumentos.

O artigo 10 da mesma Resolução, assim 
determina que as instituições de Educação 
Infantil devem criar procedimentos  para 
acompanhamento do trabalho pedagógico 
e para avaliação do desenvolvimento 
das crianças, sem o objetivo de seleção, 
promoção ou classificação, garantindo:

I – a observação crítica e criativa das 
atividades, das brincadeiras e interações das 
crianças no cotidiano;

II - utilização de múltiplos registros 
realizados por adultos e crianças (relatórios, 
fotografias, desenhos, álbuns etc.) 

III – a continuidade dos processos de 

aprendizagens por meio da criação de 
estratégias adequadas aos diferentes 
momentos de transição vividos pela criança 
(transição casa/instituição de Educação 
Infantil, transições no interior da instituição, 
transição creche/pré-escola e transição pré-
escola/Ensino Fundamental);

IV - documentação específica que 
permita às famílias conhecer o trabalho da 
instituição junto às crianças e os processos 
de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança na Educação Infantil. 

V – a não retenção das crianças na 
Educação Infantil.

 E continua no seu artigo 11:
 “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.”

Na mesma esteira, o Parecer CNE/CEB 
20/09, que acompanha a Resolução CNE/
CEB 5/09, assim dispõe quanto à questão do 
registro, reafirmando os demais textos legais 
supramencionados:

“A observação sistemática, crítica e 
criativa do comportamento de cada criança, 
de grupos de crianças e a utilização de 
múltiplos registros realizados por adultos e 
crianças (relatórios, fotografias, desenhos, 
álbuns, feita ao longo do período)

A documentação dessas observações 
e outros dados sobre a criança devem 
acompanhá-la ao longo de sua trajetória na 
Educação Infantil e ser entregue por ocasião 
de sua matrícula no Ensino Fundamental.

Finalizando o Parecer CNE/CEB nº 
20/09, ao tratar sobre o acompanhamento 
da continuidade do processo de educação. 
O documento orienta que os relatórios  
descritivos das turmas e das crianças, suas 
vivências, conquistas e planos, de modo 
a dar continuidade a seu processo de 
aprendizagem devem ser encaminhados 
para o ciclo subsequente. Os CEIs devem 
encaminhar os relatórios para EMEIs e as 
EMEIs devem encaminhar para os primeiros 
anos do Ensino Fundamental.

“Avaliação pressupõe compromisso 
com o que foi planejado... com base em 
documentação pedagógica rigorosa, 
resultante de observação e registros 
cuidadosos das realizações práticas...” 
(Resolução CNE/CEB nº 05/2009). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 
05/2009) explicitam que os CEIs e EMEIs 
devem planejar formas de avaliação que 
contemplem o acompanhamento do trabalho 
pedagógico e a avaliação do desenvolvimento 
da criança.

Nesse sentido, as observações e registros 
devem ser contextualizados, isto é, tomando 
as crianças concretas, em suas histórias de 
vida, um processo dinâmico e complexo de 
desenvolvimento pessoal e social.

Como vimos podem ser diferentes 
registros, tais como a escrita, a gravação 
de falas, diálogos, fotografias, vídeos, 
os trabalhos das crianças são formas de 
avaliação. Frente a todo o exposto podemos 
afirmar que é farta a documentação que 
trata da avaliação da educação infantil e da 
importância do registro nesse processo. 
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 O registro feito pelo professor sobre os 
processos de aprendizagem do grupo como 
um todo e de cada criança em particular 
é a fonte de informações que norteará a 
avaliação.

 É o professor quem comunica aos pais e às 
próprias crianças os avanços e conquistas. E 
o portfólio é um dos instrumentos utilizados 
para produz os resultados das aprendizagens.

 O documento com o percurso trilhado 
pelas crianças dá ao professor informações 
sobre ensino e aprendizagem, além 
do acompanhamento simultâneo das 
progressões e dos desafios enfrentados por 
eles. 

A construção desses registros, 
principalmente os decorrentes da 
observação do educador, deve favorecer o 
acompanhamento do trabalho pedagógico.

Com base em todos os registros realizados 
no decorrer do período, caberá ao professor, 
elaborar os relatórios descritivos resultantes 
das observações das crianças e analisar o 
trabalho como um todo, nas suas diferentes 
dimensões no final de cada semestre.

Fundamentados nos relatórios descritivos 
e demais registros das crianças de forma 
individual ou coletiva, os CEIs e EMEIs 
expedirão documentação educacional 
referente a essa etapa da educação básica, 
vez que tal medida é exigida atualmente por 
lei.

AVALIANDO A 
APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA

Partindo do pressuposto que “a avaliação 
será sempre da criança em relação a si 
mesma e não comparativamente com as 
outras crianças” (MEC, 2012), entendemos 
que avaliação deve servir para registrar as 
situações / experiências vividas pelas crianças 
no dia-a-dia, enfatizando suas descobertas e 
aprendizagens, considerando o princípio de 
que a avaliação é um processo contínuo, para 
identificar suas potencialidades, interesses e 
necessidades.

Tal concepção de avaliação se efetiva por 
meio de uma sistematização de registros 
significativos dos fazeres  vividos pelas 
crianças.

A sistematização desses registros 
permite uma reflexão permanente sobre 
as ações e pensamentos das crianças e 
assumem diferentes formas: relatórios 
descritivos individuais e do grupo, portfólios 
individuais e do grupo, fotos, filmagens, as 
próprias produções das crianças (desenhos, 
esculturas, maquetes, entre outras).

Esses registros são considerados 
“documentação pedagógica”, são as formas 
pela qual se expressa o que as crianças e os 
conhecimentos adquiridos. 

A documentação pedagógica sempre deve 
ser pontuada  na concepção  que traga a 
cultura da infância como ponto relevante, 
o professor deve estar atento como o 
conhecimento é construído e que tipo de 
instrumentos o ambiente oferece para a 
experimentação e para simbolização das 
crianças com  pouca idade.

Na elaboração da documentação 
pedagógica, o professor deve nortear o 
olhar em suas intervenções e entender 

como propiciar que os bebês e as crianças 
possam ampliar suas experiências com as 
diferentes temáticas e linguagens garantindo 
situações significativas de construção de 
conhecimento.

Entendemos que a documentação 
pedagógica deve acompanhar as crianças em 
seu percurso educativo e que esta deve estar 
atrelada com as concepções de educação 
infantil, de criança/infância e de currículo.

O processo de avaliação na educação 
infantil deve ser orientado pelos fazeres 
didáticos propostos no decorrer do processo 
de aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças que convergem para o registro 
coeso e um  elo significativo entre a prática 
vivenciada pelas crianças e o planejamento 
do professor.

A observação criteriosa, cuidadosa e o 
respeito ao ritmo individual de cada criança 
são aspectos que também precisam ser 
considerados nesse processo. Com isso, a 
cada período vivido e experimentado pelas 
crianças, o professor  terá material, ou seja, 
terá um arquivo/registro dos processos 
vividos pelas crianças individualmente e em 
grupo.

Partindo de tal premissa, o registro 
do processo de avaliação na Educação 
Infantil exige por parte dos CEIs e EMEIs  
especial atenção, uma vez que se constitui 
em importante instrumento na análise 
do desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças.

O conjunto dos diferentes instrumentos  
de acompanhamento, que se constituem a 
partir dos registros de observação do professor, 
propicia a indicação das intervenções 

pedagógicas necessárias às aprendizagens 
e desenvolvimento dos meninos e meninas, 
sintetizados na documentação pedagógica, 
cuja apresentação aos pais e/ou responsáveis 
possibilitará o conhecimento do processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante toda esta pesquisa tentamos 
mostrar aqui a importância avaliação na 
Educação infantil, de tudo que foi descrito, 
ainda  cabe  aqui ressaltarmos a relevância 
de um trabalho bem feito nessa etapa da 
vida criança, visto que será ela que dará 
base o prosseguimento dos estudos no 
ensino fundamental e contribuirá para o 
desenvolvimento integral  do aluno. 

Faz- se necessário como vimos uma 
organização pedagógica bem estruturada, 
torna-se fundamental na Educação Infantil 
assim como  propor um ambiente rico 
para aprendizagem, avaliando de maneira 
coerente e utilizando desta avaliação para 
melhoria na prática pedagógica. 

Como vimos há dois pressupostos básicos 
para uma proposta de avaliação na educação 
infantil: a observação atenta e curiosa sobe 
as manifestações de cada criança; e a reflexão 
sobre o significado dessas manifestações em 
termos de seu desenvolvimento.

 A partir da prática desses dois princípios, 
o professor terá elementos para refletir sobre 
o significado de cada conquista do aluno, 
suas dificuldades e possibilidades. Para que 
a observação e reflexão sejam possíveis, é 
importante que o professor utilize o registro 
como forma de acompanhamento de seus 
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alunos.
O registro se torna um elemento indissociável do  

processo educativo, processo este que deve se constituir 
como uma prática contínua, tendo como objetivo o avanço 
no que diz respeito às observações sobre a criança, a 
professora e a instituição. Nessa concepção, a avaliação é 
a reflexão transformada em ação, configurando-se como 
mediadora entre o aluno e a construção do conhecimento, 
não podendo, portanto, ser estática nem ter caráter sensitivo 
e classificatório. (HOFMANN 2003).

A criança precisa ser avaliada em muitos aspectos:  
social, emocional, motor e cognitivo, por isso, na Educação 
Infantil, a avaliação não pode ser restrita a atividades no 
papel. A avaliação deve ser diária e em todas as atividades 
realizadas, inclusive nas brincadeiras e jogos.

Deixamos nossas reflexões sobre a importância  
da avaliação como um processo que deve ser incorporado 
na prática do professor, e que  todas as experiências, 
manifestações, vivências, descobertas e conquistas das 
crianças possam ser valorizadas, com o objetivo de revelar o 
que a criança já tem e não o que lhe falta.
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A BRINCADEIRA COMO PRINCÍPIO 
DA CONSTRUÇÃO DE SABERES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

O presente artigo tem por finalidade trazer a reflexão da importância do brincar como 
princípio da construção de saberes na Educação Infantil, tem como objetivo mostrar o brincar 
como protagonista das práticas pedagógicas, desfazendo a imagem de momento de lazer 
do brincar e construindo a imagem de sumidade em termos de desenvolvimento Infantil, 
já que ainda é comum  alguns profissionais da área de Educação menosprezarem o ato de 
brincar, desconsiderando sua relevância como prática pedagógica, mostrando a amplitude 
e as possibilidades de desenvolvimento de ensino e aprendizagem decorrentes e presentes 
no brincar. Para realizar este trabalho, utilizamos pesquisas bibliográficas pertinentes ao 
assunto.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ludopedagogia; Brincadeira.

INTRODUÇÃO

O brincar implica fascínio na vida do 
ser humano, porque temos atrelados aos 
momentos lúdicos memórias mais felizes, 
brincando as crianças podem se desenvolver 
de maneira ampla e global, a brincadeira é 
sem dúvida um instrumento poderoso para 
a construção de conhecimentos em diversos 
aspectos, por meio das brincadeiras abrem-se  
imensas possibilidades de desenvolvimentos 
sejam eles nos aspectos físicos, emocionais 
ou intelectuais.

Para que as atividades lúdicas marquem 
definitivamente sua importância como 
princípio na construção de saberes na 
Educação Infantil, faz-se necessário 
promover mais estudos e discussões acerca 
do tema, já que é comum nos depararmos 
ainda na área de Educação com profissionais 
que marginalizem a prática, deixando a 
hora do brincar como segundo plano ou 
um tempo meramente recreativo e de 
descansos das atividades que consideram 
de maior importância que não o brincar. 
Existe uma preocupação exacerbada com as 
questões de aceleração da leitura e escrita, 
esta preocupação reflete diretamente nas 
atividades planejadas, podemos perceber 
certo incômodo de muitos professores ao 
se depararem com propostas centradas no 
Brincar, talvez por falta de conhecimento e 
estudos mais aprofundados acerca do que 

se referem à ludicidade, esses profissionais 
acabam renegando o lúdico no processo 
de ensino aprendizagem, considerando 
apenas atividades de repetição e de ordem 
motora como essenciais para ampliar os 
conhecimentos dos alunos de Educação 
Infantil. É de extrema importância trazer 
mais reflexões e pesquisas sobre as 
contribuições do brincar para o aprendizado 
e desenvolvimento pleno dos alunos, assim 
retirando o Brincar do papel de coadjuvante 
na Educação e conferindo lhe um papel de 
destaque, de protagonista.

O presente trabalho iniciará 
contextualizando a ideia de criança e 
educação até a atualidade, trazendo a 
compreensão da trajetória e importância dos 
aspectos lúdicos no ensino e aprendizagem, 
para assim, compreendermos o papel 
do brincar na Educação e sua evolução, 
abordará pesquisas sobre a importância do 
lúdico, nas áreas de Educação e Psicologia, 
trazendo contribuições para a reflexão do 
tema e por fim o papel do professor, diante 
das possibilidades de aprendizagem por meio 
do brincar. 

Neste sentido, temos por principal 
objetivo deste estudo analisar as 
características do Brincar numa visão 
pedagógica, trazendo pesquisas relevantes 
que ressaltam a importância da ludicidade no 
desenvolvimento de ensino e aprendizagem 
no contexto escolar.

O brincar é uma atividade natural e 

necessária na vida das crianças,  

podemos dizer que na vida de todos. 

INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
Para compreendermos a visão de Educação 

Infantil de hoje, precisamos conhecer sua 
evolução, faremos uma breve contextualização  
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histórica da evolução da Educação Infantil.
A infância passou por diversas concepções 

ao longo do tempo, isso afetou diretamente 
a visão de criança e consequentemente as 
transformações na estrutura da Educação 
Infantil que conhecemos hoje.

Segundo Zabalza (1998), na idade média 
a infância era encarada como período em 
que não se considerava ser criança, apenas 
esperava-se que um ser imperfeito evoluísse 
até se tornar um adulto, aos sete anos a 
criança era reconhecida como um ser capaz 
de entender e querer, recebia uma carteira 
de identidade jurídica de adulto, já assim 
começaria a participar da vida coletiva, 
contribuindo precocemente com a sociedade 
adulta. Nesta época não existe qualquer ideia 
intencional de educação.

Na idade moderna modifica se a ideia de 
infância, a criança passa a ser o centro do 
interesse educativo dos adultos, a sociedade 
passa nessa fase por uma revolução industrial, 
em razão dessa mudança os adultos começam 
a enxergar nas crianças seus potenciais 
sucessores, então começam a pensar na 
necessidade de instruir suas crianças e prepará-
los para a vida como uma forma de se transmitir 
o nome e o patrimônio, nas famílias burguesas, 
ainda de acordo com Zabalza (1998). 

No Brasil essa fase da revolução industrial 
marca a Educação Infantil mais como um 
aspecto assistencialista para as mães que 
precisavam deixar seus filhos em uma 
instituição para trabalhar, a preocupação era 
atender as mães trabalhadoras e não instruir 
as crianças.

As transformações sociais trouxerem 
as mudanças nos conceitos de infância e 
Educação, fazendo surgir diretrizes e leis que 
pudessem nortear a Educação Infantil, o cuidar 
continua sendo contemplado na política 

educacional brasileira, mas diferente da era 
industrial, também temos leis que assegurem 
às crianças as dimensões do educar, então 
temos hoje no Brasil legislação que assegura a 
infância: o cuidar e o educar como elementos 
indissociáveis da Educação Infantil. Podemos 
encontras essa concepção de cuidar e educar 
nos Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (RCNEI).

Educar significa, portanto, propiciar situações 
de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 
orientadas de forma integrada, que possam 
contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, 
de ser e estar com os outros em uma atitude 
básica de aceitação, respeito e confiança, e 
ao acesso, pelas crianças, aos conhecimentos 
mais amplos da realidade social e cultural. 
Neste processo, a educação poderá auxiliar 
o desenvolvimento das capacidades 
de apropriação e conhecimento das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, 
estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir 
para a formação de crianças felizes e saudáveis. 
(BRASIL, RCNEI, vol.1, 1998,p.23)

Temos presente um novo conceito de 
criança como sujeito de direitos e competente, 
um sujeito que contribui historicamente e 
culturalmente com a sociedade, dando a 
infância uma importância antes não vista. 
Considerando a riqueza das vivências e 
experiências infantis a escola hoje tem como 
desafio aproveitar os recursos e repertório 
infantil para enriquecer as experiências das 
crianças. Segundo Zabalza (1998,p.20), “O 
sentido geral desta consideração é que o 
trabalho da escola infantil, assim como nos 
outros níveis de escolaridade deve basear-se 
nas competências já assumidas pelo sujeito 
para reforçá-las e ampliá-las (enriquecê-las)”.

O BRINCAR E A 
APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A palavra brincar será utilizada para 
caracterizar atividades lúdicas, podendo 
considerar brincar como expressão para 
jogos, imaginação, brinquedos e brincadeiras. 
Este trabalho não tem como objetivo trazer 
as características de cada um dessas facetas 
do brincar, então não entrará em discussão as 
especificidades e denominações, trataremos 
o brincar como um conceito de caráter 
prazeroso, sem classificar cada uma de suas 
modalidades.

O brincar e a educação infantil embora 
devessem ser indissociáveis, ainda não são, 
precisamos constantemente comprovar a 
importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem no âmbito escolar, visto 
que apesar dos avanços das concepções de 
infância, ainda encontramos resistência por 
parte de alguns profissionais de educação e 
das famílias dos educandos, no que se refere 
à presença da brincadeira como atividade 
principal na Educação Infantil e não como 
tempo de pausa das atividades consideradas 
sérias tais como: o treino da escrita e 
identificação de numerais, por exemplo.

Em diversos campos de estudos como: 
Antropologia, Sociologia, Psicologia, 
Linguística entre outras áreas do 
conhecimento apontam que o brincar é o 
principal modo de expressão da infância, 
por meio da brincadeira é que a criança 
apreende o mundo, internalizar novas 
compreensões e organizar seus sentimentos 
e pensamentos, superam suas dificuldades, 

se desafiam, criam, participam e ampliam 
conhecimentos, a brincadeira possibilita um 
desenvolvimento tão amplo que não deveria 
ser desconsiderada como principal atividade 
na Educação Infantil, tendo em vista sua 
riqueza de possibilidades pedagógicas.

As brincadeiras estão intimamente ligadas 
ao processo de desenvolvimento infantil e 
são pesquisadas e discutidas do campo da 
Psicologia. Encontramos diversos autores 
que contribuem com estudos acerca das 
brincadeiras e aprendizagem, que vão 
influenciar diretamente a educação. 

De acordo com Kishimoto (2001), 
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Piaget considera que a criança enquanto 
brinca assimila o mundo a sua maneira, 
dando significado para as situações em 
que vive, a brincadeira contribui para o 
desenvolvimento intelectual, as crianças 
por meio das brincadeiras são capazes de 
assimilar e acomodar novos conhecimentos. 

Embora dotada de grande consistência, a 
teoria piagetiana não discute a brincadeira 
em si. Em síntese, Piaget adota uso 
metafórico vigente na época, da brincadeira 
como conduta livre, espontânea, que a 
criança expressa por sua vontade e pelo 
prazer que lhe dá. Para o autor, ao manifestar 
a conduta lúdica, a criança demonstra o 
nível de seus estágios cognitivos e constrói 
conhecimentos. (KISHIMOTO, 2001, p.32)

     Segundo Kishimoto (2001), para Vygotsky 
processos psicológicos são construídos a 
partir do contexto sócio cultural, a brincadeira 
é construída mediante de processos sociais, 
por meio das brincadeiras as crianças vão 
desenvolver a linguagem, vão se envolver em 
situações imaginárias, conferindo significado 
para objetos de acordo com o que desejam, 
como por exemplo: podem fazer um cabo de 
vassoura transformar-se em um cavalo, de 
acordo com o que querem criar, vivenciar 
uma situação para satisfazer algum desejo, 
a brincadeira para Vygotsky também é 
fundamental para reduzir tensão e acomodar 
conflitos e frustrações da vida real, como 
por exemplo: uma criança brincar de mamãe 
e filhinho para satisfazer o desejo de estar 
com a mãe, mesmo que neste momento 
aquela criança não esteja com a mãe, poderá 
por meio da brincadeira, criar esse mundo 
de fantasia. Para Vygotsky as brincadeiras 

sempre comportam uma regra, nem sempre 
uma regra explícita, mas uma regra própria 
da criança.

Quando a escola consegue priorizar o 
Lúdico em suas atividades, desenvolve de 
uma maneira mais prazerosa e assertiva 
a aprendizagem das crianças, visto que 
permite relacionar seus objetivos a serem 
alcançados com a brincadeira tão necessária 
e importante, principalmente na Educação 
Infantil, o brincar para as crianças é necessário 
e natural. A escola pode aproveitar o brincar 
para transformá-lo em poderoso aliado no 
cotidiano escolar, transformando o brincar 
em instrumento do processo pedagógico, 
aliando a cultura lúdica muito própria desta 
fase em facilitador do trabalho educativo.

Utilizar o jogo na educação infantil 
significa transportar para o campo do ensino-
aprendizagem condições para maximizar a 
construção do conhecimento, introduzindo 
as propriedades do lúdico, do prazer, da 
capacidade de iniciação e ação ativa e 
motivadora. (KISHIMOTO, 2001, p.37)

As brincadeiras possibilitam diversas 
formas e construção de aprendizagens, usar a 
brincadeira com fins pedagógicos nos mostra 
a importância do lúdico no desenvolvimento 
infantil. Desta forma, temos por meio das 
brincadeiras uma maior chance de atingir 
uma educação que desenvolva a formação 
de maneira mais global dos nossos alunos, 
garantindo o desenvolvimento integral, em 
seus aspectos físico, psicológicos, intelectual 
e social.

O PROFESSOR E O BRINCAR
Na Educação infantil o papel do 

professor vai muito além de transmitir 
conhecimentos, o professor de educação 
infantil tem a responsabilidade de 
compreender e estudar os benefícios do 
brincar para o desenvolvimento e despertar 
de conhecimento dos alunos, desta forma 
possibilitar e criar boas condições para que 
aconteça o brincar. De acordo com RCNI;

 A ação do professor de educação infantil, 
como mediador das relações entre as crianças 
e os diversos universos sociais nos quais elas 
interagem, possibilita a criação de condições 
para que elas possam, gradativamente, 
desenvolver capacidades ligadas à tomada 
de decisões, à construção de regras, à 
cooperação, à solidariedade, ao diálogo, 
ao respeito a si mesmas e ao outro, assim 
como desenvolver sentimentos de justiça e 
ações de cuidado para consigo e para com 
os outros. (BRASIL, RCNEI, vol.2, 1998,p.43)

O professor compreendendo a eficiência 
e as possibilidades pedagógicas do brincar 
consegue refletir e planejar quais condições 
e materiais a serem disponibilizados, de 
acordo com suas propostas e objetivos, deve 
se também ter claro que mesmo quando o 
brincar acontece de forma espontânea e 
livre, o professor tem a possibilidade de fazer 
algumas observações pertinentes sobre 
os alunos, nesses momentos o professor 
consegue fazer observações que poderão 
nortear seus próximos passos.

O professor atuará como um mediador 
do conhecimento, permitindo que as 
crianças avencem e se desenvolvam, 
fazendo a exploração dos espaços, 
materiais disponíveis e a exploração das 
próprias possibilidades, descobrindo novas 

habilidades e experimentando novas 
situações, que podem ser propostas tanto 
pelo professor quanto por uma demanda dos 
próprios alunos, durante as brincadeiras livres 
é comum o professor em suas observações 
descobrir temas pertinentes para as crianças, 
assim usando a observação para planejar 
uma atividade significativa e que despertará 
maior interesse dos alunos.

Para Piaget, se o adulto estiver realmente 
empenhado na independência e na 
autonomia infantil, precisa reduzir o seu 
exercício de poder encontrando um tipo de 
interação que o leva a esperar e observar 
a criança, a escutá-la e a dar-lhe espaço na 
tomada de decisões e na sua execução e 
avaliação. (ZABALZA,1998, p.151)

O professor deve encarar o brincar 
na educação infantil como um momento 
de construção de conhecimento e 
desenvolvimento como outra atividade 
pedagógica. O brincar está totalmente 
vinculado ao ato de aprender e deve ser levado 
a sério, não como um passatempo e descanso 
das atividades importantes, o brincar é a 
ocasião de realizar propostas pedagógicas de 
maneira lúdica, reelaborar o fazer pedagógico, 
inserir o brincar nas propostas pedagógicas, 
valorizando as experiências e aprendizagens 
que poderão ser desenvolvidas de acordo 
com cada brincadeira, a intencionalidade das 
propostas, os objetivos a serem alcançadas e 
a avaliação, pra refletir sobre a eficiência da 
atividade proposta. 

O papel do professor não é só o de 
organizar e disponibilizar materiais para que 
os alunos brinquem, enquanto observa e faz 
anotações para avaliar, o papel do professor 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

46 47

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola é um espaço privilegiado para brincadeira, 

substituindo muitas vezes quintais e ruas, principalmente 
nas grandes cidades, nas quais nossas crianças têm acesso 
na maioria das vezes a jogos eletrônicos e brincadeiras 
solitárias. Durante a realização das brincadeiras, as crianças 
desenvolvem muitos tipos de aprendizagens, desenvolvem 
habilidades de movimentos, estruturação da coordenação 
motora, compreendem regras, aprendem a se relacionar com 
o outro e constroem valores. Diversas brincadeiras permitem 
a construção de conhecimentos e aprendizagens, cabe à 
escola utilizar de maneira proveitosa essa possibilidade, 
permitindo romper a ideia de passatempo e levando a sério e 
como práticas pedagógicas todas as brincadeiras no espaço 
escolar, principalmente na educação infantil, mesmo quando 
a brincadeira é livre e segue as regras das próprias crianças, 
ainda é possível fazer uma boa intervenção pedagógica, 
observando características dessas brincadeiras e refletindo 
sobre as observações para depois poder planejar conteúdos 
e intervenções pertinentes de ações pedagógicas de acordo 
com os objetivos que se deseja atingir. O aprofundamento 
da pesquisa para este trabalho só deixou ainda mais claro o 
quanto é importante compreender a relação entre o brincar 
e a aprendizagem, quando finalmente temos a clareza desta 
importância, fica mais fácil se permitir pensar o conteúdo 
escolar de maneira lúdica, valorizando as situações lúdicas 
como atividades produtivas e não mais como passatempo e 
hora do descanso, brincar é a hora da aprendizagem, hora da 
interação e de tornar possível uma educação que seja cheia 
de significado e alegria. 
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vai muito além, o professor poderá agir e fazer intervenções 
para estimular a atividade mental, social e psicomotora 
dos alunos, mediante questionamentos e sugestões de 
encaminhamentos, auxiliando os alunos a desenvolver suas 
aprendizagens, tornando a experiência mais complexa, 
ampliando o universo de ensino-aprendizagem seu e de seus 
alunos.
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A CLASSE HOSPITALAR E 
O DESENVOLVIMENTO 
BIOPSICOSOCIAL DO ALUNO EM 
TRATAMENTO ONCOLÓGICO
RESUMO: Este trabalho trata da atuação do professor em Classe Hospitalar focando 
sua importância para o aluno/paciente especialmente durante o tratamento oncológico. 
Apresentamos inicialmente um histórico sobre Classe Hospitalar e destacamos alguma 
legislação brasileira sobre este assunto. Abordamos as especificidades da criança e do jovem 
aluno em tratamento oncológico, e as especificidades do trabalho pedagógico em instituição 
hospitalar, a necessidade do trabalho em equipe e o papel do pedagogo na relação aluno/
professor. O início e o hoje da Classe Hospitalar dentro do primeiro hospital com atendimento 
e pesquisa especializado em oncologia no Brasil. Finalizamos com informações em caráter 
de alerta aos professores sobre a importância do olhar atento aos seus alunos.

Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar; Classe Hospitalar; Aluno-Paciente.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem a intenção de despertar 
a reflexão de pedagogos, formandos de 
pedagogia e demais profissionais, da área da 
saúde ou da educação, para a importância 
da Classe Hospitalar, especialmente no 
desenvolvimento integral das crianças e 
jovens em tratamento oncológico.

Apresentamos um breve histórico do 
surgimento da Educação Especial no Brasil 
e das Classes Hospitalares, que fazem parte 
deste segmento da educação, mostrando 
a necessidade de garantir o direito à 
escolaridade destes alunos.

Com uma visão geral sobre como é a criança 
e o adolescente enfermo, em tratamento 
oncológico, buscamos mostrar a importância 
da Classe Hospitalar na tentativa de resgatar 
um pouco da normalidade da vida destes 
jovens alunos.

A posição do Pedagogo neste ambiente, 
sua interação com profissionais da área de 
saúde, com a escola regular e, principalmente, 
sua interação com o aluno-paciente.

A real possibilidade deste atendimento é 
mostrada apresentando a Classe Hospitalar 
de alguns dos hospitais oncológicos que 
desenvolvem um trabalho de educação que 
são reconhecidos e tomados como modelo 
em todo país.

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 
BRASIL

Já em 1.854 o Brasil iniciou o atendimento 
às pessoas com deficiência criando o 
Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 

funcionamento até hoje com o nome de 
Instituto Benjamin Constant – IBC. Em 
1.857 começou a funcionar o Instituto dos 
Surdos Mudos que também continua em 
funcionamento, sob o nome de Instituto 
Nacional da Educação dos Surdos – INES, 
ambos no Rio de Janeiro/RJ.

Outras instituições voltadas ao 
atendimento em educação especial foram 
fundadas, como o Instituto Pestalozzi 
em 1.926, especializado no atendimento 
às pessoas com deficiência mental, e a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE em 1.954.

Em 1.950 temos notícias da primeira 
Classe Hospitalar no Hospital Municipal 
Jesus, no Rio de Janeiro/RJ.

Com a Lei n° 4.024/61 da LDBEN - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 
1.961, passou a ser direito dos “excepcionais” 
à educação preferencialmente dentro do 
sistema geral de ensino.

Dez anos depois, a Lei nº 5.692/71 vem 
alterar a LDBEN, definindo que deverão 
ter “tratamento especial” os alunos com 
deficiências físicas, mentais, os que se 
encontram em atraso considerável quanto à 
idade regular de matrícula e os superdotados, 
formatando a ideia de Classe e/ou Escola 
Especial, reforçando a não inclusão desses 
alunos.

O Centro Nacional de Educação Especial 
– CENESP foi criado, em 1.973, pelo MEC, 
para gerenciar a Educação Especial no Brasil, 
período no qual não havia uma política 
pública de acesso universal a educação.

Em 1.988 a Constituição Federal traz:
Art. 206. O ensino será ministrado com 
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base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola;
O termo igualdade inclui e reforça a ideia 

de que educação é para todos, sem distinção, 
sem o caráter de “especial” ou de exclusão.

Em outro artigo de nossa Constituição 
Federal temos:

Art. 208. O dever do Estado com a 
Educação será efetivado mediante a garantia 
de: (...)

III - atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;

Este inciso confirma a mudança de 
comportamento da sociedade e do governo 
em relação às pessoas com deficiências. 
Retomando a importância da educação na 
rede regular.

Em 1.994, em uma conferência das 
Nações Unidas foi adotada a Declaração de 
Salamanca, um tratado sobre os princípios, 
políticas e práticas na área das necessidades 
educacionais especiais.

Já de início a Declaração de Salamanca 
enuncia:

• toda criança tem direito fundamental à 
educação, e deve ser dada a oportunidade 
de atingir e manter o nível adequado de 
aprendizagem,

• toda criança possui características, 
interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas,

Percebemos assim a importância de 
proporcionarmos iguais oportunidades às 
diferentes necessidades de cada aluno, 
através da oferta adequada de conteúdos, 
informações e atividades a fim de 

possibilitarmos o pleno desenvolvimento 
biopsicosocial de cada indivíduo.

Na década de 90 a formulação das 
Políticas Públicas da Educação Inclusiva foi 
influenciada não apenas pela Declaração de 
Salamanca, mas também pela Declaração 
Mundial de Educação para Todos e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Também em 1.994 nosso Ministério 
da Educação e do Desporto publica a 
Política Nacional de Educação Especial, 
onde reconhece o direito da criança e do 
adolescente hospitalizado ao atendimento 
pedagógico-educacional.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei 9394/96, deixa claro 
que os sistemas de ensino devem assegurar 
aos alunos currículo, métodos, recursos e 
organização específicos para atender às 
suas necessidades, além de oportunidades 
educacionais apropriadas, que leve em 
consideração as características do alunado, 
seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames.

Foi em 2.004 que o Ministério Público 
Federal publicou um documento com o 
objetivo de difundir os conceitos e diretrizes 
mundiais para a inclusão, reafirmando o 
direito e os benefícios da escolarização em 
turmas comuns do ensino regular para alunos 
com e sem deficiência.

A CLASSE HOSPITALAR
Em 1.935, Henri Sellier inaugurou na 

França a primeira Classe Hospitalar. Nos anos 
seguintes mais Classes hospitalares surgem 
na Europa e nos Estados Unidos, muitas 
delas atendendo crianças em tratamento de 

tuberculose.
No início dos anos 40 o grande número 

de crianças e adolescentes feridos por causa 
da 2° Guerra Mundial faz crescer muito o 
número das Classes Hospitalares, tendo o 
importante apoio dos médicos e enfermeiros.

Em qualquer tempo a criação de Classes 
Hospitalares é resultado do reconhecimento 
das necessidades educacionais e o respeito 
aos direitos a cidadania dos jovens e crianças.

Em 1.995 o Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, publicou a 
Resolução 41 que trata dos direitos da 
Criança e do Adolescente Hospitalizados. 
Dentre os vinte itens, destacamos o nono.

9. Direito a desfrutar de alguma forma 
de recreação, programas de educação para 
a saúde, acompanhamento do curriculum 
escolar, durante sua permanência hospitalar.

Este item fala especificamente da  
educação e recreação da criança e do 
adolescente hospitalizado, reforçando a 
importância que devemos dar a este aluno-
cidadão e a Classe Hospitalar.

O Conselho Nacional de Educação – CNE 
publicou, em 11 de setembro de 2001, a 
Resolução n° 2, que institui as Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica, fala da necessidade de 
integração entre os sistemas de saúde e 
ensino e da frequência às aulas, como segue:

Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante 
ação integrada com os sistemas de saúde, 
devem organizar o atendimento educacional 
especializado a alunos impossibilitados de 
frequentar as aulas em razão de tratamento 
de saúde que implique internação hospitalar, 
atendimento ambulatorial ou permanência 

prolongada em domicílio.
§ 1°. As classes hospitalares e o 

atendimento em ambiente domiciliar 
devem dar continuidade ao processo 
de desenvolvimento e ao processo de 
aprendizagem de alunos matriculados em 
escolas da Educação Básica, contribuindo para 
seu retorno e reintegração ao grupo escolar, 
e desenvolver currículo flexibilizado com 
crianças, jovens e adultos não matriculados 
no sistema educacional local, facilitando seu 
posterior acesso à escola regular. 

Em 2001 o MEC e a Secretaria de  
Educação Especial publicam um documento 
intitulado “Classe hospitalar e atendimento 
pedagógico domiciliar: estratégias e 
orientações”. 

Com a intenção de assegurar a educação 
básica dos alunos que por motivo de doença 
precisem permanecer hospitalizadas ou 
em casa, sem poder frequentar a escola, 
este documento incentiva a criação do 
atendimento pedagógico em ambiente 
hospitalar e domiciliar, dizendo: (MEC; 
SEESP, 2002. 35 p.)

“Cumpre às classes hospitalares e 
ao atendimento pedagógico domiciliar  
elaborar estratégias e orientações 
para possibilitar o acompanhamento  
pedagógico-educacional do processo 
de desenvolvimento e construção do 
conhecimento de crianças, jovens e adultos 
matriculados ou não nos sistemas de ensino 
regular, no âmbito da educação básica 
e que se encontram impossibilitados de  
frequentar escola, temporária ou 
permanentemente e, garantir a manutenção 
do vínculo com as escolas por meio de 
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um currículo flexibilizado e/ou adaptado, 
favorecendo seu ingresso, retorno ou 
adequada integração ao seu grupo escolar 
correspondente, como parte do direito de 
atenção integral”.

Este documento esclarece as questões 
sobre a classe hospitalar, desde sua 
implantação até o seu funcionamento, 
falando de recursos humanos, quadro 
de funcionários, integração com a escola 
regular, recursos, atendimento pedagógico e 
muito mais.

A importância de se reorganizar a 
assistência hospitalar para essas novas 
atribuições é fundamental para assegurar 
que o adolescente e a criança hospitalizados 
tenham além dos cuidados terapêuticos, um 
verdadeiro acesso ao lazer, ao convívio com o 
meio externo, às informações e compreensão 
sobre seu processo de adoecimento e ao 
exercício intelectual.

Entendemos por exercício intelectual o 
refletir, o pensar, o investigar. Isso é o que 
acontece na escola e deve acontecer em 
outros espaços, conforme o momento de 
vida do aluno.

Em 2008 o MEC divulgou que 37.247 
estudantes estavam matriculados em Classes 
Hospitalares, nas 1.570 unidades existentes 
no país. Essas unidades, em sua maioria, 
surgem de parceria entre as Secretarias de 
Educação e de Saúde dos Estados, e algumas 
são de iniciativa de entidades filantrópicas e 
universidades.

Esse número vem crescendo, mas ainda 
é insuficiente para atender a demanda. É a 
Classe Hospitalar que pode devolver um 
pouco da normalidade do modo de vida 

destes jovens enfermos. 
Um dos principais objetivos da Classe 

Hospitalar é o de assegurar as crianças e aos 
adolescentes hospitalizados a continuidade 
dos conteúdos regulares, possibilitando 
um retorno após a alta sem prejuízos a sua 
formação escolar. 

A CRIANÇA HOSPITALIZADA

O tratamento de saúde onde é necessária a 
internação hospitalar não envolve apenas os 
aspectos biológicos e a assistência médica. 
Esse período implica também na mudança 
de rotina, no afastamento de seus familiares 
e amigos, no distanciamento de seu espaço 
e objetos significativos; além dos possíveis 
procedimentos invasivos e dolorosos 
que poderão acontecer. Isso aumenta a 
possibilidade de se sofrer com a solidão, com 
o medo do por vir e o medo da morte.

Para a criança a hospitalização é uma 
situação que pode provocar uma grande 
sensação de abandono. Ela terá que deixar 
sua casa, seus amigos e também sua família, 
permanecendo em um ambiente totalmente 
estranho e quase sempre percebido como 
hostil. Muitas vezes, são retirados os seus 
pertences, tais como roupas, mamadeira e 
brinquedos.

Segundo Bowlby, J. (1984), esta situação 
quando ocorre na ausência de sua mãe ou 
outro familiar, pode agravar ainda mais a 
sensação de abandono, que aparece de 
forma mais intensa e com maior frequência 
em crianças de zero a três anos de idade.

Como bem colocam Ruth Cohen e Amanda 

Melo (2010, pag.306-325), devemos lembrar 
que: “A criança hospitalizada tem interesses, 
desejos e necessidades como qualquer 
criança, deve ser vista de modo integral, 
devendo ser incentivada e envolvida em 
atividades para que haja sensação de bem-
estar”.

No ambiente hospitalar crianças e 
adolescentes terão uma radical mudança em 
sua rotina, além de limitações de atividades e 
espaço físico, muitas vezes devido à própria 
situação de enfermidade.

Muitas vezes a pessoa em tratamento 
oncológico além das alterações no cotidiano 
já citadas, ainda se deparam com alterações 
estéticas, com a perda temporária dos 
cabelos, e o mal-estar provocado pelo 
tratamento quimioterápico. Compreender 
e vivenciar esse processo é bastante difícil, 
principalmente com pouca idade. 

Embora cada vez mais eficiente, 
o tratamento do câncer ainda não é 
eficaz em todos os casos, nem elimina a 
necessidade da criança estar submetida 
a situações estressantes, que envolvem 
dor e desconforto, incluindo-se, a duração 
prolongada do tratamento, a invasibilidade 
de procedimentos médicos, os riscos de 
recidiva e os efeitos da quimioterapia e da 
radioterapia. Situações como estas podem 
se constituir em condições de maior ou 
menor risco ao desenvolvimento da criança, 
de acordo com o contexto em que a criança 
está inserida. É importante observar que o 
desenvolvimento da criança, mesmo quando 
ela está doente, continua acontecendo, 
sendo indicado que a rotina de vida da 
criança sofra um mínimo de modificações. A 

criança em tratamento de câncer precisa ser 
estimulada a comer, brincar, aprender e fazer 
tudo que uma criança não doente faria, diz o 
Prof. Aderson L. Costa Jr. (http://vsites.unb.
br)

Especialmente quando falamos de 
tratamento oncológico temos o estigma da 
doença que aumenta as expectativas e os 
anseios dos jovens pacientes e da família.

Perina, Mastellaro e Nucci (2008) 
salientam que vinte anos atrás a cura do 
câncer significava sucesso terapêutico; 
porém, atualmente, a verdadeira cura exige 
alcançar o potencial biológico, intelectual, 
psíquico, emocional e social que acompanha 
a criança quando esta é acometida pelo 
câncer e submetida ao tratamento. Assim 
faz-se necessário o acompanhamento 
multiprofissional da criança em todas as 
fases, desde o diagnóstico, durante e após o 
tratamento.

O PEDAGOGO NA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR

A Pedagogia Hospitalar deve trata  
além do desenvolvimento cognitivo da 
criança e do adolescente hospitalizado, ela 
deve auxiliar no desenvolvimento emocional 
deste jovem paciente. O respeito e cuidado 
com as peculiaridades de cada indivíduo 
tornam-se aqui ainda mais importantes.

Assim, cabe ao pedagogo que atuará em 
Classe Hospitalar não só pensar na melhor 
forma de ministrar o currículo a este aluno, 
mas refletir sobre a recuperação da saúde 
dele. Fontes (2005) esclarece:

“Começamos a perceber nesse contexto 
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intersubjetivo do hospital, em que se 
interpretam os conceitos de educação e 
saúde, uma nova perspectiva de educação 
que fertilize a vida, pois o desejo de aprender/
conhecer engendra o desejo de viver no ser 
humano. ”

Neste cenário o pedagogo dará 
continuidade ao ensino dos conteúdos, ao 
desenvolvimento cognitivo dos alunos, e 
muitas vezes, ajudará na compreensão da 
própria doença, das rotinas hospitalares e 
das informações médicas, de forma didática 
ou até mesmo lúdica, usando como base as 
teorias da educação.

O entrosamento dos profissionais é 
de suma importância nesse processo de 
cura. Médicos, enfermeiros, pedagogos, 
assistentes sociais, psicólogos e qualquer 
outro profissional que tenha contato com a 
criança ou adolescente em tratamento deve 
saber das possibilidades e limitações do 
enfermo. Cada profissional deve colaborar 
com o trabalho do outro, maximizando os 
resultados buscados.

Assim o pedagogo saberá como planejar 
com segurança as atividades para cada 
aluno. Poderá contar com a enfermagem 
para viabilizar as atividades diárias e facilitar 
a participação do aluno da melhor maneira 
possível.

Nesta equipe multidisciplinar contamos 
ainda com a escola onde a criança ou 
adolescente está regularmente matriculado.

O pedagogo da Classe Hospitalar deverá 
estar em contato direto com essa escola 
de origem para assegurar que o conteúdo 
programado na escola terá continuidade 
durante o período da internação. O professor 

da escola regular também deverá ter ciência 
dos progressos e dificuldades encontradas 
pelo aluno.

Essa parceria é fundamental para que 
acabado o período de internação o aluno 
consiga se reinserir na escola e nos demais 
meios sociais de forma tranquila.

Essa reintegração é de responsabilidade 
do professor da Classe Hospitalar.  O retorno 
pode trazer preconceito e estranheza 
ao grupo. Limitações que o aluno ainda 
apresente, as ausências frequentes para 
continuação do tratamento, aparência física 
alterada por conta dos efeitos colaterais 
das medicações, entre outros, deve ser 
esclarecida junto aos colegas de classe, 
professores e funcionários, facilitando esse 
retorno. 

A NÃO ROTINA DA CLASSE 
HOSPITALAR

O professor da Classe Hospitalar deve 
estar atento para que proponha atividades 
que o aluno hospitalizado consiga 
desenvolver, sem que comprometa seu 
estado de saúde. As limitações, físicas e 
emocionais devem ser mais que respeitadas, 
devem ser compreendidas. Mas nunca se 
deve subestimar as potencialidades deste 
aluno e sua capacidade de superação.

Todos os profissionais em contato com 
alunos hospitalizados devem ter sempre a 
consciência de que a aprendizagem é uma 
forte aliada do tratamento da criança e do 
adolescente enfermo, focando a saúde e não 
a doença.

O próprio espaço hospitalar cria limitações 

ao professor e ao aluno. Cabe ao professor 
refletir sobre isso e adequar os recursos 
disponíveis às necessidades pedagógicas 
do aluno hospitalizado. Atividades lúdicas 
são sempre muito importantes no ambiente 
hospitalar, por conseguir mais rapidamente 
mudar o foco da doença para a saúde, da 
tristeza para a alegria.

Ortiz e Freitas salientam (Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos – Jan/Dez2001)

“As práticas das Classes Hospitalares 
devem estar centradas em encaminhamentos 
pedagógico-educacionais que não deixem de 
incluir programações lúdico-educativas”.

Dar continuidade aos conteúdos que o 
aluno vinha tendo na escola regular, antes da 
internação, é de extrema importância para a 
reintegração após o período de afastamento 
e cabe ao professor da Classe Hospitalar 
manter esse contato com a escola regular, 
adequando esse conteúdo às necessidades 
e possibilidades do aluno hospitalizado, 
além de manter a escola ciente de seu 
desenvolvimento e dificuldades.

Outro aspecto importante do atendimento 
em Classe Hospitalar é apresentado por 
Barros (Revista Brasileira de Educação – Set/
Nov. 1999):

“O atendimento prestado em uma Classe 
Hospitalar é, também, fator que contribui 
para o enfrentamento do estresse da 
hospitalização. Esta contribuição é, em 
parte, alcançada graças ao significado 
e ao valor simbólico da escola na 
composição das experiências infantis e 
juvenis que, então resgatadas apesar da 
condição de hospitalização, reequilibram o 
desenvolvimento psíquico daquelas crianças 

e adolescentes. ”
Muitas vezes fica difícil medir e/ou 

verificar os resultados desse trabalho devido 
ao fato de que o tempo junto deste aluno 
hospitalizado é bastante variável. Alguns 
passam pela Classe Hospitalar por poucos 
dias, outros por muitos meses, alguns uma 
única vez, outros retornam periodicamente, 
e assim, nestas incertezas, professor e 
aluno devem encontrar o melhor ponto de 
equilíbrio.

A rotatividade de crianças e jovens 
hospitalizados é mais uma dificuldade 
apresentada. Cada um possui um tempo de 
internação, está em uma série e em uma 
escola diferente. O professor deve ficar 
atento. 

Para Ceccim, R. B. (1999):
A função do professor de classe hospitalar 

não é a de apenas “ocupar criativamente” 
o tempo da criança para que ela possa 
“expressar e elaborar” os sentimentos 
trazidos pelo adoecimento e hospitalização, 
aprendendo novas condutas emocionais, 
como também não é a de apenas abrir espaços 
lúdicos com ênfase no saber pedagógico 
para que a criança “esqueça por alguns 
momentos” que está doente em um hospital. 
O professor deve estar no hospital para 
operar com processos cognitivos afetivos 
de construção da aprendizagem cognitiva e 
permitir aquisições escolares às crianças.

Deve ficar claro ao professor seu papel 
na Classe Hospitalar, para que não incorra 
no erro de pensar atividades apenas para a 
recreação ou para preencher o tempo ocioso 
do aluno hospitalizado. A recreação, o lúdico,  
devem ser utilizados a serviço da educação. 
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O professor da Classe Hospitalar deve 
se aproximar do aluno internado, de modo 
a sondar sua vida escolar e detectar suas 
preferências, deve iniciar um contato de 
forma sutil e gradativa. É importante que não 
se exclua a criança que está impossibilitada 
de sair do leito.

Toda atividade proposta com o aluno 
hospitalizado deve ter início, meio e fim. 
Desde forma o professor conseguirá medir 
em curto espaço de tempo os avanços e 
dificuldades do aluno.

O professor da Classe Hospitalar deve 
também estar sempre ciente do estado de 
saúde de seus alunos, estando em contato 
com os médicos e enfermeiros responsáveis.

O planejamento deve ser bastante 
flexível, sempre levando em consideração 
a relevância do conteúdo, a faixa etária e 
as características dos alunos. As atividades 
propostas nunca podem causar estresse 
no aluno, nem se tornarem cansativas. A 
reestruturação do planejamento, quando 
necessária, deve acontecer de forma rápida 
e tranquila.

A RELAÇÃO ALUNO 
HOSPITALIZADO X 
PROFESSOR

Esta relação não difere de nenhuma 
outra relação humana, mas merece um 
olhar especial para o contexto onde está 
inserida. O diálogo entre professor e aluno 
é fundamental no despertar do interesse do 
aluno pelo aprendizado.

Sabendo que nós, seres humanos, somos 

movidos por emoções e afetos, é fundamental 
que o professor saiba acolher e escutar seu 
aluno, principalmente o de Classe Hospitalar.

O professor de Classe Hospitalar é o elo 
entre o hospital e a escola, entre a doença e 
a saúde.

Sua relação com o aluno internado é 
quase que individualizada, onde além 
de oferecer o acompanhamento da sua 
escolaridade, acaba auxiliando no processo 
de adaptação da criança ao hospital e aos 
novos procedimentos a que será submetida.

Essa relação professor X aluno internado 
deve ser a mais estreita possível de modo que 
permita ao professor conhecer seu aluno a 
ponto de propôs atividades na medida certa 
de suas necessidades e interesses.

O professor da classe hospitalar precisa 
estar preparado para lidar com as demandas, 
inquietações e particularidades dos alunos/
pacientes, possibilitando a reinserção do 
aluno após alta médica, bem como a sua 
devida adaptação a sua escola de origem.

O aluno hospitalizado nunca deve se sentir 
obrigado a participar das atividades, nem 
a interagir com outras crianças internadas 
caso não se mostra interessada. Mesmo com 
o professor a interação se dará na medida 
em que o aluno se disponha.

Segundo Olívia Porto (2008), 
O aprender é processo de significação 

subjetiva do ser, ou seja, necessita ser 
exercido com liberdade, e não por imposição, 
pela simples razão de que, em uma relação 
dialógica entre sujeitos, sempre ocorrerão 
como trocas – o processo contínuo de 
reconhecer o outro.

Por essas razões, entendemos que o 

professor deve estar atento às individualidades 
de cada aluno e suas necessidades especiais. 
O mesmo aluno irá se comportar de maneira 
completamente diferente, de um dia para o 
outro, conforme a etapa de seu tratamento. 
Os efeitos colaterais dos tratamentos 
oncológicos podem alterar o interesse 
do aluno e um professor atento ajudará a 
superar esses dias mais difíceis.

O PONTO DE PARTIDA

O Hospital do Câncer, atualmente  
chamado Hospital A. C. Camargo foi o 
pioneiro na pesquisa e tratamento do câncer 
no Brasil, na cidade de São Paulo. Foi criado 
em 1.955 para atender a população carente 
e sem recursos, recebendo pacientes de 
todo país.

Conhecendo e vivenciando de muito perto 
todas as dificuldades enfrentadas pelos 
pacientes e seus familiares, principalmente 
as crianças e adolescentes, a esposa 
do fundador do hospital, Sra. Carmem 
Prudente, investe no desejo de resgatar o 
mínimo de rotina destas crianças e jovens, 
e para devolver a elas a possibilidade de 
estudar, funda a Escola de Pediatria – Escola 
Schwester Heine, mesmo antes das reformas 
legislativas.

A Escola Schwester Heine está localizada 
no Hospital A.C.Camargo, no bairro da 
Liberdade, na cidade de São Paulo. Atende 
crianças e adolescentes com idades entre 0 
e 21 anos.

Mais conhecido pelo seu antigo nome, o 
Hospital do Câncer firmou convênio com a 

Prefeitura de São Paulo em 1.987 e com a 
Secretaria de Estado de Educação em 1.992. 
Hoje a escola conta com professoras da 
Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo (SME) e professoras da Secretaria de 
Estado de Educação - Governo do Estado de 
São Paulo.

Com o crescimento da escola, em 2.004 
os professores perceberam a necessidades 
da construção de um Projeto Político 
Pedagógico especialmente desenvolvido 
para o ambiente hospitalar, e assim é dado o 
início a mais uma importante etapa.

Com uma demanda muito particular, onde 
os alunos são das mais variadas regiões do 
país e de faixa etária muito ampla, optaram 
em desenvolver um projeto pedagógico 
pensando no desenvolvimento infantil em 
todos os seus aspectos, baseando a atuação 
da escola nos princípios teóricos de Jean 
Piaget, Lev. S. Vygotsky, Henri Wallon e 
Paulo Freire.

Assim, organizam suas ações da seguinte 
forma: Atividades lúdicas, artísticas, 
escolares (esta vinculada à escola de origem 
ou com base no currículo da escola de 
origem), atividade Pedagógica (organizada 
e vinculada ao próprio programa), apoio 
Pedagógico, orientação aos pais e à escola 
de origem e encaminhamento e organização 
de recursos de apoio ao aluno.

A Escola de Pediatria – Escola Especializada 
Schwester Heine do Hospital A.C.Camargo 
não é apenas reconhecida pelos resultados 
pedagógicos alcançados com seus alunos/
pacientes, que mesmo ficando longos 
períodos internados não perdem o ano 
escolar e apresentam bom desempenho. 
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Ela também é sabidamente parceira no 
tratamento do paciente, resgatando a 
porção saudável da criança e do jovem em 
tratamento oncológico.

As atividades são desenvolvidas em 
diferentes espaços.  Todas as crianças e 
jovens são visitadas pelos professores para 
verificação da necessidade, possibilidade e 
vontade, de participação das atividades. 

O respeito ao estado de saúde em que o 
aluno paciente se encontra é fundamental.

Aluno/paciente impossibilitado de sair do 
leito recebe no quarto seu professor, com 
atividades adequadas às suas possibilidades.

Como em qualquer escola ou instituição 
que vise o ensino, o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) é de extrema importância. 
Tratando-se de Classe Hospitalar devemos 
pensar como se dará esse planejamento, 
levando em consideração a simultaneidade 
das faixas etárias atendidas, as diferentes 
necessidades em termos de escolaridade e 
as disponibilidades e restrições causadas 
pelo tratamento, especialmente falando do 
tratamento oncológico, onde as internações 
tendem a ser por períodos longos e repetidos.

Fica bastante claro que o foco de toda a 
equipe envolvida com Classes Hospitalares 
está em favorecer o desenvolvimento integral 
do aluno/paciente, respeitando sempre a 
grande diversidade das especificidades de 
cada aluno.

Outros hospitais estão estruturados para 
o atendimento de alunos-pacientes em todo 
o país.

ALERTAS
É conhecida a importância de um 

diagnóstico precoce para a cura do câncer, 
mas muitas vezes pais e professores 
desconhecem alguns sinais importantes. 
Apresentamos alguns desses sinais, das 
formas mais comuns do câncer infanto-
juvenil:

- Nas leucemias (câncer na medula óssea, 
lugar onde é produzido o sangue), a criança 
se torna suscetível a infecções, fica pálida e 
sente dor óssea.

- Na retinoblastoma (câncer ocular, mais 
comum nos primeiros anos de vida, podendo 
afetar um ou ambos os olhos), a criança 
apresenta o chamado “reflexo do olho de 
gato”, que é o embranquecimento da pupila 
quando exposta à luz, as vezes apresenta 
fotofobia ou estrabismo.

- Nefroblastona ou tumor de Wilms (câncer 
no rim, podendo atingir outros órgãos), 
algumas vezes pode-se perceber uma massa 
no abdômen.

- Osteossarcoma (câncer nos ossos), mais 
comum na área do joelho e ombro, são 
tumores sólidos que podem ser visíveis. 
Muitas vezes causam dor nos membros.

- Tumor de sistema nervoso central 
(cérebro e cerebelo) tem como sintomas 
dor de cabeça, vômitos matinais, alterações 
motoras, tonturas e perda do equilíbrio.

É importante que os professores estejam 
atentos ao fato de que a criança não 
inventa sintomas e que ao sinal de alguma 
anormalidade devem solicitar que os pais 
levem seus filhos para uma avaliação. É 
igualmente relevante saber que, na maioria 
das vezes, esses sintomas são relacionados a 
doenças comuns na infância. Mas isto não se 
deve ser motivo para que a visita ao médico 
seja descartada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atendimento Escolar Hospitalar vem se expandindo e 
também a visão humanística que muitos dos hospitais do 
Brasil procuram enfatizar na sua prática Isso deixa claro que 
não é só o corpo que deve ser "olhado", mas o ser integral, 
suas necessidades físicas, psíquicas e sociais.

Especialmente no tratamento oncológico, a criança/
paciente fica bastante vulnerável. As internações frequentes 
e longas, os efeitos colaterais e o próprio estigma da 
doença tornam ainda mais importantes o foco no bem-estar 
biopsicosocial do aluno/paciente. Principalmente por isso 
que as atividades educacionais não devem ser interrompidas 
em função da hospitalização ou do tratamento.

A criança precisa brincar, pensar, criar. Cabe ao 
professor promover experiências vivenciais e desta 
forma estará favorecendo o desenvolvimento do aluno/
paciente. Resguardar o direito de brincar é uma forma de 
proteger e cuidar da criança e do adolescente com câncer. 
A Brinquedoteca é de fundamental importância nesse 
processo por favorecer o enfrentamento nas diversas fases 
do tratamento e amenizar o difícil processo.

O trabalho realizado pela Classe Hospitalar deve ser 
entendido por todos como parte integrante do tratamento 
oncológico. 

Os sistemas de ensino e sistemas de saúde, juntos, 
devem organizar o atendimento educacional especializado 
a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão 
de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, 
atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em 
domicílio.

A criança ou o adolescente diagnosticado com câncer, 
ao contrário do que muitos pensariam, expressam grande 
preocupação em relação a sua vida escolar, já que para eles 
a escola é o maior vínculo com uma rotina saudável e com o 
mundo que ficou fora do Hospital.

Cabe ao pedagogo que atua em Classe Hospitalar 
desenvolver ações educativas em sintonia com as demais 
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áreas do hospital, dando um sentido complementar, coerente e cooperativo. Ele nunca 
deverá perder o foco no bem-estar do aluno/paciente e caminhar junto nesse momento 
difícil, mas transitório.

Apesar do número de Classes Hospitalares no Brasil virem aumentando, professores, pais 
e demais profissionais envolvidos ainda não compreendem bem como ela se dá.

Entendo que mais essa atribuição cabe aos pedagogos. Divulgar essa importante modalidade 
da educação para garantir o direito à educação para todas as crianças e adolescentes.

REFERÊNCIAS

BARROS, A.S. A prática pedagógica em uma enfermaria pediátrica: contribuições da 
classe hospitalar à inclusão desse alunado. Revista Brasileira de Educação. n.12. setembro-
novembro 1999. p. 84-93

BOWLBY, J. Separação – Angústia e Raiva – Vol.2 da Trilogia Apego e Perda – Martins 
Fontes – São Paulo – 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 
estratégias e orientações.   Secretaria de Educação Especial. – Brasília: MEC; SEESP, 2002.

BRASIL. Constituição Federal
BRASIL. CNDCA. Resolução n° 41.  Direitos da criança e adolescente hospitalizados. 13 

de outubro de 1995
BRAZELTON, T. B. e SPARROW, J. D.3 a 6 anos – Momentos decisivos do desenvolvimento 

infantil -  Ed. Artmed – p. 264 a 266
CECCIM, R.B. Classe hospitalar: encontros da educação e da saúde no ambiente hospitalar. 

Ed. 3. Pátio Revista Pedagógica, 1999- p. 41- 44.
CECCIM, R.B. e Fonseca, E. S. Atendimento pedagógico-educacional hospitalar: 

promoção do desenvolvimento psíquico e cognitivo da criança hospitalizada. In: Temas 
sobre desenvolvimento, V.8, 1999. p. 177.

CHIATTONE, H. B. C. (1984) in Angerami-Camon, V.A. (org) – Psicologia Hospitalar – A 
atuação do psicólogo no contexto hospitalar. São Paulo – vol. 1 p. 15-57

COHEN, R. H. P.e MELO A.G. S. Entre o Hospital e a Escola: O Câncer em Crianças. 
Revista Estilos de Clínicas, 2010, pag. 306-325.

FONTES, Rejane de S. A escuta pedagógica à criança hospitalizada: discutindo o papel 
da educação no hospital. Revista Brasileira de Educação. Maio 2005, n° 29, p.119-138 ISSN 
1413-2478.

MATOS, E.L. M. e MUGIATTI, M. M. T. F. Pedagogia Hospitalar – a humanização integrando 
educação e saúde. Ed. Vozes, 2- edição, Petrópolis/RJ. 2007

ORTIZ, L. C. M. e FREITAS, S. N. Classe Hospitalar: Um Olhar Sobre Sua Práxis Educacional. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v.82, Jan/Dez 2011. p.70-78.

PERINA; E. M, MASTELLARO, M. J & NUCCI, N. A. G. Efeitos Tardios do Tratamento do 
Câncer na Infância e na Adolescência. In Carvalho, V. A (org). 2008

PORTO, O. Psicopedagogia hospitalar: intermediando a humanização na saúde. Rio de 
Janeiro, Wak Editora, 2008.

Sites
http://portal.mec.gov.br (02/012018)
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf (06/01/2018)
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf (08/012018)



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

62 63

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: 
O FIO ENTRE O REAL E O 
IMAGINÁRIO
RESUMO: O presente artigo tem por finalidade despertar o interesse docente pela contação 
de histórias agregada à prática pedagógica desafiadora; impulsionando a aprendizagem 
significativa, apta a transpor os limites da imaginação infantil, imergindo insolitamente no 
mundo encantado da leitura. Em decorrência da participação em um curso de formação para 
professores, desenvolvido pela Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal da Estância 
Hidromineral de Poá SP, voltado ao tema em ênfase, um grande interesse manifestou-se 
em aprofundar conhecimentos e compartilhar esta prática pedagógica como instrumento 
facilitador do processo ensino aprendizagem para a aquisição da leitura e escrita dos alunos da 
Educação Básica. A historicidade da contação de histórias percorre a História da humanidade 
até a atualidade no intuito de mostrar nitidamente a necessidade do uso da comunicação 
para o resgate de valores e culturas por meio de descobertas, compartilhamento de saberes, 
vivências, transmissão de conhecimentos, dando sentido à existência e fazendo o ser humano 
interagir com o meio em que vive e consigo mesmo por intermédio da leitura. Este artigo 
aborda a arte de contar histórias através da leitura lúdica promovendo a descoberta de 
novos horizontes, como um ato de prazer que deve ser estimulado desde os primeiros anos 
de vida. Ao passo que abrange a formação docente, a contação de histórias como prática 
pedagógica inserida no contexto escolar, processa uma imensurável fonte de prazer para a 
aprendizagem da leitura. 

Palavras-chave: Contação de histórias; Leitura; Formação pedagógica.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
E A FORMAÇÃO DOCENTE

A contação de histórias aborda 
uma vasta relação com a 
História e sua cultura, mas o 
foco deste artigo está centrado 
nas experiências formadoras 

de contadores de histórias e sua aplicação 
nos anos iniciais da Educação Básica, tendo 
como objetivo estimular a imaginação 
de forma lúdica ampliando horizontes e 
favorecendo o resgate da memória do 
passado e a resolução de conflitos sociais, 
emocionais, pessoais e coletivos vivenciados 
no cotidiano, principalmente despertando o 
gosto pela leitura.

A participação em formação continuada 
de professores da rede Municipal de Ensino 
de Poá SP sobre o assunto em ênfase auxiliou 
como ferramenta valiosa quanto ao estímulo 
à leitura, por desenvolver a linguagem oral e 
escrita despertando emoções, fortalecendo 
vínculos afetivos, sendo um elo entre o 
mundo imaginário de encantamentos e o 
mundo real.

Desta forma com base em pesquisas 
bibliográficas, relatos de experiências 
vivenciadas e reflexões acerca do assunto, o 
presente artigo tem a finalidade de contribuir 
para a reflexão docente em relação a contação 
de histórias e incentivar a participação em 
formações continuadas para atrelar práticas 
pedagógicas inovadoras ao contexto escolar.

A contação de histórias é como um 
portal que abre uma janela secreta 
na mente deixando transitar entre as 
conexões cerebrais algo que tange a 

compreensão humana na profundidade 
da alma, permitindo a expansão infinita 
da imaginação, transpassando fronteiras, 
rompendo barreiras de mundos encantados 
e mágicos, tocando corações e sensibilizando 
com intencionalidade o estímulo à leitura, 
transcendendo do real ao imaginário com a 
abertura de novos caminhos para a aquisição 
do conhecimento e do saber.

A proposta deste artigo é constatar a 
importância da contação de histórias como 
instrumento lúdico na aprendizagem da 
leitura e escrita, adotando a formação 
continuada de professores como passaporte 
para uma prática educativa qualitativa e 
significativa em consonância com o prazer 
da leitura.

Na atual conjuntura busca-se encontrar 
caminhos que levam ao mais alto teor da 
leitura, usando simplesmente práticas que 
envolvem o emocional numa fração de 
segundos com o intuito de cultivar a leitura 
inebriante no mundo sintético da imaginação.

As experiências vivenciadas foram 
muito relevantes à prática pedagógica, 
pois a contação de histórias proporciona a 
incorporação de valores sociais e morais 
absorvidos por meio da vivência dos 
personagens.

O PERCURSO DA CONTAÇÃO 
DE HISTÓRIAS NO TEMPO

A contação de histórias surgiu há muitos 
séculos na História da humanidade, quando 
os homens primitivos se reuniam em grupos 
para contar e ouvir histórias.    Por intermédio 
das histórias, transmitiam de geração para 
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geração, seus conhecimentos, costumes e 
valores, perpetuando informações do seu 
tempo.

Na realidade contar histórias é uma prática 
cultural que antecede o desenvolvimento 
da escrita, transmitindo conhecimentos 
fundamentais através do tempo e das 
culturas.

A contação de histórias é uma prática 
longínqua que objetivava a preservação dos 
conhecimentos, origens e funções sociais 
possibilitando a descoberta e a solução para 
diversos conflitos vivenciados da extração 
de experiências absorvidas do universo 
de cada história contada para aquisição 
de um aprendizado profundo e reflexivo 
envolvendo o emocional.

No decorrer do tempo o contador de 
histórias esteve presente no período 
medieval, onde castelos muitas vezes 
encantados, outras vezes tenebrosos se 
tornavam momentos de encanto e magia 
transportando as pessoas instantaneamente 
do mundo real ao imaginário.

No século XVIII surge com a ascensão da 
ideologia burguesa, a literatura infantil, tendo 
importante papel na mudança da abordagem 
com crianças que eram na época tratadas 
como adultos em miniaturas, trazendo à tona 
a transmissão de conhecimentos e valores 
imprescindíveis para o desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem.

Mediante as transformações ocorridas no 
decorrer do tempo, surgiram livros voltados 
à faixa etária infantil no final do século 
XIX. A partir dos anos 70 a escola passou 
a se interessar e reconhecer as produções 
literárias como fontes de novas experiências 

e atualmente contamos com um cabedal 
enorme de gêneros textuais para encantar 
os pequenos leitores. 

Como uma dama intrépida a cavalgar 
inebriante por entre florestas insondáveis, 
assim é o passado das histórias contadas 
em longínquas épocas que a passos largos 
percorreu a História trazendo em seu véu 
obscuro e encantador os mistérios que 
se movem em suas entranhas, os sonhos 
que se confundem com a realidade por 
meio do emaranhado de fios interligados e 
conectados entre o imaginário e o real.

A contação de história é atividade própria 
de incentivo à imaginação e o trânsito entre 
o fictício e o real. Ao preparar uma história 
a ser contada, tomamos a experiência do 
narrador e de cada personagem como nossa, 
e ampliamos nossa experiência vivencial 
por meio da narrativa do autor. Os fatos, 
as cenas e os contextos são do plano do 
imaginário, mas o sentimento e as emoções 
transcendem a ficção e se materializam na 
vida real (RODRIGUES, 2005, p.4). 

Dentre as inesquecíveis histórias contadas 
de geração em geração perpetuando as 
culturas da humanidade transportadas 
através do tempo frívolo, ultrapassaram 
séculos de existência intacta desde a sua 
fragilidade primitiva até as imensuráveis 
formas comunicativas da tecnologia futurista. 

Quem diria que o homem em sua sã 
consciência penetraria nas entranhas da 
mente, desvendando suas facetas apenas 
com um toque no insondável mundo mágico 
da imaginação? Basta ouvir uma história para 
que sejam ativados milhões de neurônios no 
cérebro humano. 

Fonte: Elaborada pela autora. Apresenta a contação da história “Os três porquinhos” aos 
alunos de uma escola pública, como incentivo à aquisição da leitura e escrita.

A emancipação da leitura ocorreu através 
do tempo mediante abordagens generalizadas 
de persuasão humana em sua consistência 
real, não podendo usufruir de significância 
sem a magia da arte de contar histórias.

O segredo da leitura pertinente traz 
encerrada a substancialidade emergencial 
em suas entranhas com a probabilidade de 
nascer do mais profundo submundo, uma 
flor de esperança no coração daquele que 
envolto na leitura, deixa sua consciência 
flutuar no espaço imaginário.

A viagem pelo tempo que a contação 
de histórias proporciona para lugares 
longínquos não exige meios de transporte 
sofisticados, pois só acontece quando a 
imaginação voa sem ter asas ao encontro de 
sonhos complexos e inebriantes, tornando 
o ouvinte um expectador do que a mente 
humana pode proporcionar quando embarca 
o passageiro em uma viagem através do 
tempo e do espaço, sem sequer do lugar, 
tirar os pés do chão. 

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA
Fotografia 1- Contação de histórias na Educação
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A importância do ato de ler e ouvir 
histórias possibilita aos alunos uma 
aprendizagem significativa no âmbito escolar 
e está presente na prática de estimulação à 
imaginação da criança, visando despertar o 
gosto pela leitura, propiciando momentos de 
reflexão e encantamento, além de estimular 
a construção do respeito à diversidade e 
autonomia.

A contação de histórias aguça e ativa as 
crianças para o mundo da imaginação e ao 
gosto pela leitura, desenvolvendo a oralidade 
e a criatividade.

O ato de contar histórias constitui 
uma prática cultural da humanidade que 
surgiu muito antes do desenvolvimento da 
escrita, sendo uma atividade de incentivo à 
imaginação entre o fictício e o real.

A transmissão de conhecimentos e 
valores na contação de histórias é decisivo 
na formação e desenvolvimento do processo 
ensino aprendizagem. 

Portanto, o exercício da docência é apenas 
a etapa inicial, na qual se faz necessária a 
inserção da formação continuada com a 
finalidade de garantir um ensino de qualidade, 
facilitando o aprendizado por meio de 
práticas pedagógicas que possibilitem aflorar 
do imaginário infantil, a descoberta de um 
mundo de emoções que conduzam ao prazer 
pela leitura.

É ouvindo histórias que se podem sentir 
emoções importantes como: a tristeza, a 
raiva, a irritação, o medo, a alegria, o pavor, 
a impotência, a insegurança e tantas outras 
mais, e viver profundamente isso tudo 
que as narrativas provocam e suscitam em 
quem as ouve ou as lê, com toda amplitude, 

Figura 2 - Uma viagem emocionante ao mundo 
imaginário.

Fonte: Elaborada pela autora. A prática pedagógica 
ampliando horizontes e proporcionando uma 
explosão de emoções por meio da contação de 
histórias.

significância e verdade que cada uma delas 
faz (ou não) brotar. (ABRAMOVICH, 1999, 
p.17).

O caminho percorrido pela contação 
de histórias requer a formação de leitores 
compartilhando experiências reflexivas para 
o entendimento do mundo e seus conflitos 
desafiadores, onde o papel docente convida  

à apropriação de uma ação mediadora desta 
ferramenta em prol do ensino da leitura e 
escrita nos anos iniciais.

Este artigo visa contribuir para a formação 
de professores contadores de histórias, 
despertando o interesse de leitores que 
formam leitores, em se aperfeiçoar para 
fazer o uso eficaz desta prática pedagógica, 
ampliando novos horizontes por meio da 
contação de histórias que conduz do real ao 
imaginário. 

Aos ouvintes, compreender o infinito 
enrustido no interior do ser humano em 
meio a contos de histórias, faz o homem 
tão grande quanto grãos de areia levados 
bruscamente pelas ondas gigantescas do 
mar misterioso da leitura, debruçada em 
pequenas janelas abertas para o universo do 
prazer e do encantamento.

Diante de sentidos aguçados, sentimentos 
tocados, estímulos levantados; numa 
fração de segundos por meio da contação 
de histórias, a magia e o encanto surgem 
instantaneamente no interior de uma criança 
quando é agraciada com histórias contadas 
no acalento de um berço desde a mais 
tenra idade. E vai mergulhando num espaço 
desconhecido até atravessar um dos portais 
imaginários e vivenciar conflitos interiores, 
comparados inconscientemente com aqueles 
absorvidos nas histórias e finalmente 
compreender suas origens, solucionando-os 
prontamente.

A contestação metodológica e a reflexão 
acerca de estratégias não vão acrescentar 
padrões consideráveis de mudança se a 
intencionalidade levada no coração é resistir 
às novas práticas educativas ou evitar 

estudos na área pretendida. O crescimento 
se faz pela ousadia receptiva.

Teoricamente somos levados a crer que 
teses e teorias são as fontes para explicitar 
todos os incansáveis questionamentos, 
mas a prática é que faz a inércia do registro 
ganhar vida.

Por isso, docentes que se aperfeiçoam 
em formações continuadas tem mais 
probabilidade de garantir uma prática 
pedagógica inovadora e estimulante para 
seus alunos em sala de aula.

A união do fio do real ao imaginário em 
frenesis encantados, satisfaz o ego em sua 
essência máxima, numa viagem sensacional 
ao encontro de saberes ocultos, extravasados 
em uma explosão de emoções em prol de 
lançar os conhecimentos adquiridos como 
fármacos para a solução psíquica e modelar 
a personalidade humana por intermédio da 
leitura prazerosa.

A formação pedagógica docente está 
debilitada diante da tecnologia globalizada, 
pois requer aprofundamento e ludicidade 
séria para conquistar o interesse das crianças 
e vencer o espaço futurista que entretém 
mentes humanas por meio de transmissões 
televisivas, robóticas, sem sentimentos e 
sem vida própria. 

Não se pode pensar numa infância a  
começar logo com gramática e retórica: 
narrativas orais cercam a criança da 
Antiguidade, como as de hoje. Assim, 
mitos, fábulas, lendas, teogonias, aventuras, 
poesia, teatro, festas populares, jogos, 
representações várias ocupam, no passado, 
o lugar que hoje concedemos ao livro 
infantil. E acrescenta: ... quase se lamenta 
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menos a criança de outrora, sem leituras 
especializadas, que as de hoje, sem os 
contadores de histórias. (MEIRELES, 1984, 
p.55).

O preparo do professor abrange não 
somente a técnica para contação de 
histórias, mas um cabedal enorme de 
evidencias substanciadas em condolências 
normatizadas que possam confundir o mundo 
emergente das crianças em realidade, mas 
não uma realidade virtual e sim o contato 
do ser humano como pessoa existencial 
com o outro, entrelaçados em sentimentos e 
emoções desafiantes em solucionar conflitos 
secretos causados pelo próprio ser humano, 
com o intuito genérico de conhecer a si 
próprio e o outro, para juntos compreenderem 
o mundo como um todo universal na esfera 
da aquisição da leitura e da escrita.

EXPERIÊNCIAS 
SIGNIFICATIVAS: 
RESULTADOS DA AÇÃO 
FORMADORA

O relato de experiências descrito neste 
artigo tem a finalidade de contribuir de forma 
relevante e significativa para os educadores, 
abordando a contação de histórias como 
estratégia e prática pedagógica que apresenta 
resultados positivos no âmbito escolar.

Durante a participação em curso de formação, 
lembranças da infância brotaram com a leitura de 
poesias, cantigas, narrativas; consequentemente 
criando um ambiente de encantamento, suspense, 
surpresa e emoção, ressaltando a importância e 
os benefícios da leitura na vida das crianças como 
um ato de amor, revivendo a memória afetiva, 

tocando o coração e enriquecendo o vocabulário 
durante o processo de aquisição da leitura nos 
anos iniciais da Educação Básica.

As histórias escolhidas para contar às crianças 
precisam ter magia e ensinamentos.  Além de se 
divertirem ao ouvir a história, as crianças estão 
aprendendo algo novo que poderá ser muito útil 
nas suas vidas, pois ensina a realidade da vida 
simplesmente dando prazer.

E chegado o momento de aplicar na prática, 
os conhecimentos adquiridos na formação, o 
ambiente escolhido para realização da leitura com 
os alunos foi à própria sala de aula transformada.

Embora o ambiente escolhido fosse simples, 
fazer dele um lugar especial para realizar a leitura 
da história em sua plenitude passou a ser um 
desafio.

O objetivo de despertar o interesse, a 
imaginação, a criatividade e o prazer para escutar 
a história se fundiu ao ambiente transformado 
com a introdução de alguns acessórios coloridos 
distribuídos pelo local e as crianças sentadas 
em formato semicírculo deixaram o local mais 
agradável, colorido e aconchegante. 

Na decoração do espaço alguns objetos 
pertencentes ao conto foram colocados 
para despertar a curiosidade e incrementar a 
composição do cenário, dando vida real à história. 
O figurino foi escolhido com cuidado para não se 
sobressair ao conteúdo narrado na história, pois o 
foco da atenção deve ser voltado à história e não 
ao seu contador.

A maquiagem, o figurino e o fantoche criaram 
uma magia misturada ao realismo que envolveu 
as crianças para ouvir atentamente a história.  O 
objetivo foi despertar o interesse, a imaginação, 
a criatividade e o prazer para escutar a história, 
criando um vínculo facilitador de interação e 

comunicação entre a história, a narradora e 
as crianças. A expressão corporal, o olhar e a 
voz diferenciada aguçaram a curiosidade e a 
imaginação dos alunos ouvintes.

A proximidade com as crianças criou um vínculo 
facilitador da comunicação.  Ao som de músicas 
num ambiente aconchegante, as crianças ouviram 
histórias que favoreceram momentos prazerosos 
em grupo, com o reconhecimento do livro como 
fonte de entretenimento e conhecimento.  A leitura 
como o fio invisível que leva do real ao imaginário 
conduziu à reflexão sobre a importância do 
professor como modelo leitor construindo laços 
afetivos e o uso de recursos favorecedores para o 
despertar do imaginário infantil.

Desde a infância ouvir as histórias contadas 
por ascendentes, faziam os personagens 
serem guardados na memória e incorporados à 
identidade do passado.

Dentre as diversas narrativas ouvidas, os 
clássicos e as fábulas transportam ao mundo 
mágico, despertando a imaginação e se 
perpetuando por diversas gerações, estando 
presentes atualmente através do encantamento 
e prazer pela leitura.

Na maioria dos casos, a escola acaba sendo 
a única fonte de contato da criança com o 
livro e, sendo assim, é necessário estabelecer 
um compromisso maior com a qualidade e 
o aproveitamento da leitura como prazer. 
(MIGUEZ,2000, p.. 28).

As histórias escolhidas para compartilhar 
com as crianças lembram aqueles momentos de 
infância que conduziam a uma viagem nas asas da 
imaginação, transportando a mundos encantados, 
fantasiosos e mágicos, onde tudo era possível, 
até mesmo o impossível, enchendo o coração de 
esperança e alegria, inclusive deixando marcas 

eternas na memória.
E chegado o momento de contar a história em 

meio a ansiedade e as expectativas, a exigência 
de estratégia e sensibilidade foi antecedida com 
um espaço para os questionamentos das crianças 
antes das falas iniciais. O nervosismo começou 
a ecoar no peito mediante batidas aceleradas 
do coração, que com o passar dos minutos, aos 
poucos foram silenciando até dar lugar à emoção 
da personagem, criada para realizar a leitura da 
história em meio às expressões faciais sugestivas 
e voz eloquente.

Antes de narrar a história deve-se abrir espaço 
para uma boa conversa, antes da narração, 
indispensável para o contador conhecer melhor 
as crianças e conceder oportunidade de falarem 
acalmando e preparando-as para a aventura que 
será narrada na história. (COELHO, 1999, p.. 47).

No papel da personagem era difícil acreditar no 
efeito da representação quando olhava àqueles 
rostinhos envoltos em sentimentos de medo, 
surpresa e indignação, seguidos de grande alívio 
quando a história chegava ao seu auge.  Mediante 
o brilho daqueles olhares atentos, o objetivo era 
dar o melhor à experiência para se tornar bastante 
proveitosa e gratificante. 

O importante é que as crianças ao ouvirem 
a história, participaram e se emocionaram 
intensamente.  A felicidade proporcionada aos 
ouvintes em momentos diferentes de prazer 
gerou um encontro enriquecedor para todos, 
transformando a simples leitura de uma história 
em momentos reveladores e gratificantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias é um meio de ampliar 
o horizonte das crianças e de aumentar o 
conhecimento em relação ao mundo que a cerca. 
É através do prazer ou emoções que as histórias         
lhes proporcionam o simbolismo, implícito 

nas tramas e personagens, agindo em seu inconsciente, 
ajudando a resolver os conflitos interiores que vivenciam no 
cotidiano, além de facilitar a compreensão de valores básicos 
do convívio social.

O método utilizado buscou entremear conhecimentos 
bibliográficos, experiências vivenciadas durante formações 
continuadas e reflexões profundas acerca da contação de 
histórias, como estratégia pedagógica para a aquisição 
da leitura prazerosa e significativa.  Impavidamente 
resultados condensados foram expostos e finalizados com 
a sensibilização de professores, voltados ao compromisso 
com a vida lúdica, como processo educativo flexível, capaz 
de proporcionar interações interpessoais, irradiando o calor 
humano em sensações e emoções que somente a criança em 
seu mundo mágico pode experimentar.

Os resultados ponderaram a capacidade de absorção do 
conhecimento por meio da contação de histórias, abrangendo 
sumariamente os pré-requisitos necessários para um 
encontro verdadeiro com a leitura, proporcionando uma 
ativa reflexão de quão importante é a posição docente bem 
formada e preparada para ser agente integrador do processo 
educativo com a finalidade bem definida de conseguir chegar 
à divisa da alma, mudando conceitos, fabricando sonhos, 
emudecendo conflitos arcaicos, favorecendo o aprendizado 
e principalmente gerando afeto no coração para que tempos 
promissores possam ser vividos na esfera educacional, numa 
perspectiva emancipatória, libertando a personalidade e 
fluindo positivamente neste processo por meio de uma 
formação leitora.

Cabe ressaltar que existe um vácuo entre o imaginário e 
o real que somente pode ser preenchido substancialmente 

por meio do paradigma criador e obsoleto 
do ser humano, como transformador 
do mundo, entremeando mensagens 
subliminares captadas, modificadas e 
transformadas em afeto, medo, amor, raiva, 
compaixão e conhecimentos explicáveis 
somente pelo Criador do Universo em sua 
imensurável essência dignificante e superior.

A contação de histórias educa, atuando 
na estimulação da imaginação e das 
emoções, enriquecendo o vocabulário 
infantil, ampliando o mundo de ideias e 
conhecimentos e desenvolvendo a linguagem 
e o pensamento.

Os momentos de contação de histórias 
cultivam a sensibilidade para descoberta da 
identidade e do caráter que há dentro de nós.

Durante a apresentação da história aos 
alunos, o interesse estava declaradamente 
inserido nas crianças.   

As experiências que envolveram o 
cotidiano escolar relacionadas às histórias 
contadas levaram a uma reflexão diferenciada, 
valorizando essa ferramenta milenar, quando 
constatado o envolvimento emocional, social 
e afetivo tanto de docentes quanto de alunos, 
ampliando o imaginário, oportunizando 

saberes, solucionando conflitos, envolvendo 
formação pedagógica e aprendizagem da 
leitura e escrita nos anos iniciais.

Cabe ressaltar que a contação de histórias 
é uma experiência muito gratificante, 
porque não se atem somente no processo 
de aprendizagem, mas principalmente se 
torna em momentos de recreação, distração, 
inclusive auxiliando na resolução de conflitos 
emocionais. 

O ponto de partida para o crescimento 
profissional e pessoal foi adquirido, 
aprendendo e ensinando; apenas dando asas 
à imaginação, transcendendo experiências 
que revolveram sentimentos esquecidos, 
emergindo emoções misturadas a sensações 
manifestas em viagens inspiradoras através 
da exploração do “reino do faz de conta”, 
onde o impossível se torna possível e as 
barreiras do tempo reportam à infância numa 
viagem capaz de desnudar medos, libertar 
reféns de conflitos interiores, conduzir 
devaneios à plenitude da consciência de 
nós mesmos como personagens da vida real, 
transformando a contação de histórias no 
passaporte para a construção de um mundo 
melhor.
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A CULTURA ÉTNICA RACIAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Durante muito tempo, pensava-se que ser alfabetizado era conhecer o código 
linguístico, ou seja, conhecer as letras do alfabeto. Atualmente, sabe-se que, embora seja 
necessário, o conhecimento das letras não é suficiente para ser competente no uso da língua 
escrita. A aprendizagem e o desenvolvimento estão estritamente relacionados, sendo que 
as crianças se inter-relacionam com o meio objeto e social, internalizando o conhecimento 
advindo de um processo de construção. O processo de ensino-aprendizagem está centrado 
no educando e dá ênfase tanto ao método quanto ao conteúdo, compreende a organização 
do ambiente educativo, a motivação dos participantes, a definição do plano de formação, o 
desenvolvimento das atividades de aprendizagem e a avaliação do processo e do produto.

Palavras-Chave: Ensino - aprendizagem; Avaliação; Escola; Aluno.
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INTRODUÇÃO

A educação dentro de uma 
sociedade não se manifesta 
como um fim em si mesmo, mas 
sim como um instrumento de 
manutenção ou transformação 

social. Ela necessita de pressupostos, de 
conceitos que fundamentem e orientem os 
seus caminhos. 

No cotidiano da vida escolar é necessário 
que o educador se conscientize dos 
problemas relevante que há na alfabetização. 
Os mesmos estão relacionados ás práticas e 
métodos educativos, na qual precisa de uma 
motivação para exercer melhor a sua função. 

A sociedade cada vez mais exige respostas 
inovadoras aos diferentes e complexos 
problemas que, de uma forma imprevisível 
se colocam a cada instante. Particularmente 
nos nossos dias em que a espécie humana 
se tem de confrontar com problemas tão 
diferentes e complexos, "o desenvolvimento 
de um pensamento vasto e poderoso torna-
se desesperadamente urgente" à educação 
um papel fundamental no que respeita à 
inovação.

 A filosofia fornece á educação uma 
reflexão sobre a sociedade na qual está 
situada, sobre o educando, o educador e para 
onde esses elementos podem caminhar. Ela 
conta com uma intensa presença acadêmica 
como disciplina fundamental no processo 
de transformação do sujeito da educação, 
propõe-se um modo de reflexão que sem 
renunciar ao desejo de construir um discurso 
inteligível e não limitando o seu trabalho 
intelectual à construção de conexões lógicas 

entre fatos, procura ampliar a compreensão 
no sentido da educação.

Este trabalho tem como objetivo mostrar 
as concepções pedagógicas inseridas na 
educação; refletir sobre a importância da 
afetividade na relação professor e aluno 
durante o processo de ensino e aprendizagem; 
conhecer o papel da escola na aprendizagem 
do aluno; apontar as reflexões filosóficas 
na educação e demonstrar a influência dos 
avanços tecnológicos na educação.

Para o desenvolvimento deste  
trabalho, será realizada uma revisão de 
literatura específica em livros, revistas e 
artigos na internet na busca de compreender 
a importância do papel da escola na 
aprendizagem do aluno, enfatizando as 
concepções e desafios que a educação vem 
adquirindo com os avanços tecnológicos.

CONCEITO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA

A Educação no Brasil é regida pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9394 de 20 de dezembro de 1996. Ainda 
que tenhamos muito a avançar em termos 
de educação, de investimentos e de 
busca de maior qualidade no processo de 
democratização do ensino, a promulgação 
desta Lei representou sem dúvidas um 
grande progresso no que diz respeito a uma 
nova concepção de ensino.

Ela é uma lei de Diretrizes, ou seja, que 
delineia as linhas mestras que norteiam a 
educação e não apresenta receitas prontas 
para todas as situações. De tal modo, que 

ela exigiu um repensar e uma reestruturação 
da educação no Brasil, pautada em novos 
enfoques, em nova configuração das 
instituições de ensino, conceituando os 
níveis de ensino com outras terminologias e 
defendendo uma formação mais aprofundada 
dos profissionais do ensino. Entre os cursos, o 
de Pedagogia sofreu mudanças significativas 
em termos de currículo e de proposta de 
formação (SOUZA, 1997).

A Constituição Federal de 1988  
defendeu a Educação como um direito 
subjetivo do cidadão, ou seja, um direito 
inalienável, sendo dever de o Estado garantir 
o cumprimento deste direito, não podendo 
jamais ser relativizado nem colocado em 
segundo plano. Claro que em termos de 
política isto demanda uma implementação 
que leva tempo, mas que aos poucos vai se 
tornando uma prática. Mas o Direito está 
garantido. 

Entretanto, ao se democratizar a 
Educação, nem sempre se pautou pela busca 
e permanência da qualidade de ensino. As 
escolas públicas da Educação Básica não 
oferecem, de modo geral, a mesma qualidade 
de ensino das instituições privadas.

       A LDB 9394/96 é também chamada 
de Carta Magna da Educação. Inspirada e 
defendida pelo antropólogo Darcy Ribeiro, 
que conseguiu manter suas ideias em um 
texto legal e bem sintetizado, permitindo 
uma generalização e flexibilidade e com 
repercussões políticas (SOUZA, 1995).

       A LDB provocou um grande debate 
sobre o ensino discutindo o que poderia e o 
que não poderia ser considerado educação. 
Ela traçou um ordenamento jurídico sobre 

o sistema de ensino brasileiro, mas nem 
todas as transformações propostas foram 
implantadas. 

Para uma política ser implementada 
demanda outros fatores que nem sempre 
são resolvidos com a promulgação de uma 
lei. Esta Lei trouxe uma grande esperança, 
marcada pela nova reflexão sobre o ensino 
brasileiro. 

A prática docente e a formação dos 
professores foram repensadas para atender às 
novas exigências. A partir dela, estabeleceu-
se o prazo de dez anos para que todos os 
professores da educação básica obtivessem 
a titulação acadêmica de nível superior para 
atuar nas salas de aula, visto que passados 
mais de dez anos, esta meta ainda não foi 
atingida. 

No entanto, houve uma busca imensa 
pelos cursos superiores e muitos professores 
dos níveis fundamental e infantil retornaram 
aos bancos das faculdades, houve uma 
grande demanda pelos cursos de formação 
de professores.

Um aspecto importante desta Lei é que 
ela permitiu mais flexibilidade e autonomia, 
introduziu o sistema de avaliação do ensino e 
a municipalização de ensino, possibilitou os 
cursos de formação a distância, a educação 
especial, indígena, profissional, entre outras 
e reestruturou os níveis de ensino de acordo 
com as novas conceituações.

Muitos outros fatores influenciam a 
Educação, afinal a educação está inserida 
dentro da sociedade e dela faz parte. São 
fatores de ordem econômica, política e 
social. Isto exigiria uma atualização da LDB, 
visto que já são passados 12 anos de sua 
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promulgação sem perder evidentemente os 
princípios da educação básica de qualidade 
que ela defende.

Esta exigência é importante, pois coloca 
um aspecto de vivência da profissão da 
prática do ensino já durante os anos de 
graduação, permite ter uma visão mais real 
da situação educacional brasileira.

ESTRUTURA DO SISTEMA 
BRASILEIRO

A estrutura do ensino brasileiro está 
dividida da seguinte forma: Educação Básica 
e Educação Superior. 

A Educação Básica é composta de educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
A Educação Superior é um direito assegurado 
a todos os cidadãos brasileiros, conforme os 
Art. 21 e 22 da LDB.

Para SOUZA (1997) a Educação Básica 
tem por objetivo formar o educando para 
o exercício da cidadania e possibilitar 
meios para que ele prossiga sua formação 
em estudos posteriores, a LDB estabelece 
algumas exigências comuns para a Educação 
Básica.   Para níveis fundamental e médio, 
a LDB prevê a carga horária mínima de 800 
horas anuais distribuídas em 200 dias letivos 
no mínimo permite a classificação do aluno 
por séries, que pode ser feita por: promoção, 
transferência, avaliação feita pela escola em 
vista de definir o grau de desenvolvimento 
do educando, além de outras possibilidades.

Em relação à verificação do rendimento 
escolar a LDB, assegura: avaliação contínua 
e cumulativa do desempenho do aluno, 
possibilidade de aceleração de estudos para 

alunos com atraso escolar, possibilidade de 
avanço nos cursos mediante verificação do 
aprendizado e aproveitamento de estudos 
realizados com êxito. Ela institui a obrigação 
da recuperação de estudos, preferentemente 
a recuperação paralela. 

Cabe ao regimento escolar definir algumas 
questões de ordem prática, tais como 
registros de frequência dos alunos, número 
de alunos em relação aos professores.

OS SUJEITOS DO PROCESSO 
EDUCATIVO

O ser humano emerge no seu modo de 
ser dentro de um conjunto de relações 
sociais, são as ações, reações, os modos de 
agir, as condutas normalizadas, as censuras, 
as convivências sadias ou neuróticas, as 
relações de trabalho, de consumo que 
constituem prática, social e historicamente. 
O ser humano é prático, pois são através da 
ação que modifica o ambiente, tornando-o 
satisfatório ás suas necessidades e enquanto 
transforma a realidade constrói a si mesmo 
no seio das relações sociais determinadas. 

Para FREIRE (1997) o ser humano é 
social na medida em que vive e sobrevive 
socialmente. A sua prática é dimensionada 
por suas relações com os outros, é histórico 
uma vez que suas características não são fixas 
nem eternas, mas determinadas pelo tempo, 
que passa a ser constitutivo de si mesmo, 
é ativo, vive determinadas relações sociais 
de produção num determinado momento 
do tempo como consequência disso, cada 
ser humano é propriamente o conjunto das 
relações sociais que vivem de forma prática, 

social e histórica. 
Assim, enquanto ele humaniza a natureza 

pelo seu trabalho, humaniza-se a si mesmo, 
educador e educando como seres individuais 
e sociais ao mesmo tempo, constituídos na 
trama contraditória de consciência crítica e 
alienação interagem no processo educativo. 
Eles são sujeitos da história na medida em 
que a constroem ao lado de outros seres 
humanos num contexto socialmente definido 
(LAMBERT, 2004). 

O TRABALHO ESCOLAR 
COMO PRÁTICA 
PEDAGÓGICA SOCIAL

O conteúdo e a forma da prática social da 
educação e, em consequência, da sua gestão 
são determinados pela evolução do mundo 
do trabalho. Portanto, a administração da 
educação é determinada pela concretude 
histórica da produção material da existência 
humana e pelo objeto específico da prática 
social da educação. Importa, pois, explicitar o 
sentido, a razão de ser, o caráter fundamental 
do ato pedagógico, da relação professor 
e aluno neste novo mundo do trabalho, 
que emerge. Esta explicitação implica o 
desvelamento do o quê, de fato, objeto da 
aprendizagem na escola (GADOTTI, 1992).

Educação, no sentido amplo, é o processo 
concreto de produção histórica da existência 
humana. Neste sentido todas as relações 
estabelecidas da pessoa com o mundo, 
com os outros e consigo mesma é parte do 
processo educativo. No processo histórico 
de forjamento das pessoas há intervenções 

educativas, que constituem a prática social 
educativa.

Educação, no sentido restrito, é uma 
prática social que tem o objetivo de 
contribuir, direta e intencionalmente, 
no processo de construção histórica das 
pessoas. São intervenções educativas no 
forjamento histórico e concreto das pessoas 
em nossa época a forma mais conhecida de 
intervenção educativa é a escola.

O centro, a razão de ser e o sentido 
desta educação, como prática social, é 
a aprendizagem. O ato pedagógico é a 
relação interpessoal, entre profissionais 
da educação e educandos, com o objetivo 
explícito de educar, de intervir no processo 
de aprendizagem. O objeto específico desta 
aprendizagem é o conhecimento. Portanto, a 
compreensão ou o sentido de conhecimento 
é fundamental e determinante para o ato 
pedagógico e para a administração da escola.

No confronto entre o saber do educando 
e o saber da humanidade, o educando amplia 
o seu saber e constrói aptidões cognitivas. 
O importante é que o aluno compreenda, 
construa o seu dizer, a sua própria palavra e 
desenvolva a sua competência para exercer 
o direito de se pronunciar. O ato pedagógico 
centrado no conhecimento como construção 
é, por exigência intrínseca, interativo, 
interpessoal, participante e democrático. 
Ele exige uma gestão compartilhada. A 
autogestão é inerente à relação entre as 
pessoas envolvidas na aventura humana 
de ampliar o saber e construir aptidões 
cognitivas.

A escola é uma instituição social com 
objetivo explícito: o desenvolvimento das 
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potencialidades físicas, cognitivas e afetivas 
dos alunos, por meio da aprendizagem dos 
conteúdos (conhecimentos, habilidades, 
procedimentos, atitudes e valores) deve 
acontecer de maneira contextualizada 
desenvolvendo nos discentes a capacidade 
de tornarem-se cidadãos participativos na 
sociedade em que vivem.

A escola deve oferecer situações que 
favoreçam o aprendizado, onde haja sede 
em aprender e também razão, entendimento 
da importância desse aprendizado no futuro 
do aluno. Se ele compreender muito mais 
importante do que possuir bens materiais é 
ter uma fonte de segurança que garanta seu 
espaço no mercado competitivo ele buscará 

conhecer e aprender sempre mais.
Políticas que fortaleçam laços entre 

comunidade e escola é uma medida, um 
caminho que necessita ser trilhado para 
alcançar melhores resultados. O aluno é parte 
da escola, é sujeito que aprende constrói 
seu saber, que direciona seu projeto de vida 
sendo a escola lida com pessoas, valores, 
tradições, crenças, opções e precisa estar 
preparada para enfrentar tudo isso.

Preservar interesses, entender 
necessidades e tratar cada aluno de forma 
individualizada são aspectos centrais num 
ensino bem sucedido, a aprendizagem é o 
resultado de processos sociais e pessoais.

Marta Gomes de Lima

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dificuldades que interferem a aprendizagem estão 
relacionadas no convívio que a criança mantém na escola.

Pode-se concluir que o compromisso que o professor tem 
em relação ao aluno é, sobretudo, político, ainda que refletido 
no campo pedagógico. Por isso, é necessário considerar a 
questão educacional como um todo, embasando as questões 
técnico-pedagógicas em um referencial mais amplo que 
englobe também as de ordem político-filosóficas. 

No caso do papel do professor é urgente que ocorram 
mudanças nas suas representações sociais que se afastem 
do senso comum.

Saber ensinar não é simplesmente uma habilidade do 
professor em relação ao processo de ensino-aprendizagem, 
mas sim, uma tarefa complexa que exige um  preparo e 
compromisso; envolvimento e responsabilidade. É definido 
pelo engajamento do educador com a causa democrática e 
se expressa pelo seu desejo de instrumentalizar política e 
tecnicamente o seu aluno ajudando-o a construir-se como 
sujeito social. 

Para isso ser alcançado, é preciso estimular a participação 
ativa do aluno no processo educativo, contudo é possível 
acontecer uma confusão desta perspectiva com métodos 
mais permissivos. Por isso, existe a grande necessidade de se 
entender a disciplina escolar no sentido da organização, não 
do imobilismo é fundamental a necessidade de haver uma 
permanente sintonia na relação entre o professor e o aluno, 
mas é comum perceber o surgimento da indisciplina devido 
o alheamento e à indiferença apresentada pelo professor.
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A CULTURA AFROBRASILEIRA NA 
EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente estudo é uma revisão bibliográfica baseada em diferentes pontos 
de vista de como ocorre a disseminação da cultura afro-brasileira nos dias atuais. Aqui 
serão discutidas desde o processo de colonização até o fim da escravidão. O ambiente 
escolar é um espaço favorável para contemplar ações que respeitem as diferenças entre os 
educandos, permitindo reflexões e desenvolvendo a criticidade dos mesmos, respeitando 
seus conhecimentos prévios. Além disso, mais do que apresentar a questão negra e indígena 
na formação histórica do Brasil, a intenção é promover um debate e a conscientização dos 
educandos para problemas que continuam presentes na contemporaneidade. Em um país 
como o Brasil, com forte miscigenação, é fundamental pensarmos nas contribuições culturais 
e a importância de seus vários elementos. Também devemos levar em conta a existência de 
uma sociedade marcada pela desigualdade social, mas que apresenta, igualmente, fortes 
traços de desigualdade racial, ou seja, índios e afrodescendentes têm pouca participação 
nos estratos mais elevados da pirâmide social.

Palavras-Chave: Cultura afro-brasileira; Ensino Fundamental; Ensino-aprendizagem; 
Cidadania. 
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INTRODUÇÃO

O Brasil moderno – e seus problemas e 
impasses – só pode ser entendido a partir 
da análise de sua formação, de sua herança 
colonial. A desigualdade social tem origem 
na forma de concentração de terras/ renda, 
que, em grande medida, não se alterou 
profundamente até os dias atuais. No 
mesmo sentido, percebemos um choque 
racial, por meio de um racismo implícito, que 
se fundamenta na crença da inferioridade 
negra. No entanto, existe uma aceitação do 
elemento negro como necessário. Com isso, 
devemos repensar a ideia de “democracia 
racial”.

Dessa forma, discutimos o processo 
de colonização e seus impactos sobre os 
ameríndios, no aspecto social, cultural, 
religioso, mas também a contribuição dos 
nativos para a formação cultural da colônia 
portuguesa. De forma semelhante, buscamos 
analisar a cultura indígena e suas influências 
na formação cultural brasileira.

Com relação ao elemento negro, 
buscamos apresentar e discutir as estruturas 
socioculturais da África portuguesa e suas 
influências sobre o Brasil, analisando a 
formação da cultura afro-brasileira, sobretudo 
como forma de resistência à opressão da 
escravidão e, também, da conversão. 

Além de apresentar e discutir a importância 
e contribuição de negros e índios buscamos 
também analisar a representação e 
representatividade do negro e do índio na 
história e na historiografia brasileira, pensar 
como esses indivíduos foram “vistos” e 
“pensados” dentro da produção cultural e 

científica brasileira nos séculos XIX e XX. 
Buscamos, ainda, analisar os impactos das 
ideias de “branqueamento”, superioridade 
racial, eugenia etc., além disso, entender 
a preocupação com a formação do povo 
brasileiro na segunda metade do século XIX.

Dentro dessa perspectiva, analisamos 
as ideias debatidas ao longo do século XX, 
como “democracia racial”, “racialismo”, 
“coisificação” do negro, processos e 
mecanismos de resistência à opressão. 
Finalizamos a discussão com reflexões sobre 
a situação atual de negros e índios: mercado 
de trabalho; mecanismos de inclusão e 
exclusão; racismo e preconceito. Além 
disso, buscamos debater a necessidade – e 
possibilidades – dos programas e projetos 
“compensatórios” – sistema de cotas nas 
universidades públicas, por exemplo – 
como mecanismo que visa a reduzir a 
marginalização desses grupos. 

O fortalecimento do comércio europeu 
durante o século XIV criou a necessidade de 
se buscarem novas rotas comerciais para o 
Oriente, processo que ficou conhecido como 
Expansão Marítima. Dentro desse contexto, 
os europeus chegaram ao Novo Mundo. 
Pedro Álvares Cabral tomou posse da colônia 
portuguesa (Brasil) em nome do Rei de 
Portugal. Não existiu, no início da ocupação, 
o objetivo de povoar; isso só ocorreu mais 
tarde, a partir da segunda metade do século 
XVI, quando as regiões tropicais passaram a 
ser ocupadas e exploradas.

No entanto, desde o início, sempre houve 
a preocupação em converter a população 
local. Cabe destacar que Portugal e Espanha 
eram os grandes reinos católicos do 

período; dessa forma, ao lado das questões 
econômicas, existiam também as questões 
religiosas envolvidas na conquista. Um 
dos grandes grupos indígenas no território 
recém-conquistado era os tupis, no entanto 
existia uma grande diversidade cultural entre 
os nativos. O principal grupo tupi, nessa 
região, eram os tupinambás. Percebe-se, 
desde o início, uma preocupação em buscar 
semelhanças entre os europeus – homens de 
Deus – e os nativos, que deveriam ser salvos 
por meio da catequese. Dessa forma, a 
Coroa proibiu a escravidão indígena, a partir 
de 1570, exceto por “razões justas” (ataques 
dos nativos, resistência à catequese).

Nesse sentido, é importante destacar que 
as primeiras imagens dos nativos retratadas 
já na Carta de Caminha, rapidamente, 
começam a se transformar: descobre-se o 
canibalismo de vários grupos – entre eles os 
tupinambás – a crença em mitos e símbolos 
– associados pelos jesuítas ao mal. Essa 
nova visão acabou, em muitos momentos, 
justificando as “capturas justas” de nativos 
para escravidão:

A escravidão dos índios e o uso de sua 
mão-de-obra no plantio e beneficiamento 
da cana revelaram-se etapa transitória no 
desenvolvimento da indústria açucareira, 
durante a qual se empregou uma força de 
trabalho relativamente barata e prontamente 
acessível até que a atividade se encontrasse 
totalmente capitalizada. [...] processo 
gradual e de forma alguma inevitável. A 
escravidão dos aborígines definhou devido 
às percepções e limitações culturais de índios 
e europeus, à suscetibilidade dos nativos 
às doenças do Velho Mundo e ao curso de 

eventos históricos (SCHWARTZ, 1988, p. 
40).

Percebe-se a importância dos nativos, 
especialmente, no início da colonização. A 
substituição do trabalho escravo indígena 
pelo trabalho escravo negro foi, dessa forma, 
uma transição em virtude de vários fatores: 
intervenção dos jesuítas – que buscavam 
evitar a escravidão indígena; necessidade de 
limitar os poderes dos colonos – que podiam, 
até esse momento, capturar seus próprios 
escravos; aumentar a produção com braços 
mais fortes e não tão suscetíveis às doenças 
e, talvez o mais importante para a Coroa 
portuguesa, a necessidade de auferir lucros 
no comércio de escravos. A escravidão 
negra, ao lado da empresa açucareira, foi 
determinante para o enriquecimento e 
fortalecimento do Império Português.

O PROCESSO DE 
COLONIZAÇÃO: ESCRAVIDÃO 
E OPRESSÃO

A utilização do escravo negro ocorreu 
em função da falta de braços livres em 
Portugal e da impossibilidade de o colono 
europeu sujeitar-se, na América, ao trabalho 
assalariado. Além disso, Portugal possuía 
estrutura, na África, para fornecer os 
escravos necessários e integrar os mercados 
coloniais. A escravidão já existia, na África, 
antes da chegada dos portugueses, no 
entanto não era uma estrutura, os escravos 
eram conseqüência das guerras:

Alegadamente já cativados pelos nativos, 
os escravos eram adquiridos por compra e 
escambo nas feiras dos sertões, e não por 
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captura direta dos portugueses, como só ia 
ocorrer no cativeiro indígena do Brasil. Na 
mesma época, ensinava-se na Universidade 
de Coimbra que o tráfico negreiro, 
regularmente submetido aos contratos e 
impostos régios de Portugal, recebia ipso 
facto, plena chancela jurídica (ALENCASTRO, 
2000, p. 172).

Segundo Alencastro (2000), o tráfico 
negreiro tornou-se instrumento de 
alavancagem do Império Português no 
ocidente, ligando o Brasil à África Ocidental 
por meio de um comércio bilateral 
intermediado por Portugal. Dessa forma, 
Brasil e África – colônias portuguesas 
– tornaram-se complementares e não 
concorrenciais. Dentro dessa perspectiva, o 
Brasil tornou--se o maior “consumidor” de 
escravos da América. Estima-se que, durante 
os três séculos de tráfico negreiro, tenham 
entrado no Brasil mais de cinco milhões de 
escravos, submetidos a condições desumanas 
no trajeto e, posteriormente, na colônia.

Um número muito grande de negros morria 
no trajeto, além disso, é perceptível altas 
taxas de mortalidade nos primeiros meses 
após a chegada em função das péssimas 
condições das viagens, de doenças, e maus-
tratos.

Muito comum, também, são os relatos de 
suicídios, quando isso não ocorria, existia 
um número muito elevado de fugas, que, 
consequentemente, levavam à morte dos 
escravos fugitivos. 

Além desse massacre físico, pelo qual os 
índios também passaram, devemos discutir 
também o “massacre cultural” imposto 
pela conversão e punição pelas heresias, 

cometidas por negros e índios.
No entanto, cabe destacar que Portugal 

foi o responsável por tornar a escravidão 
em um grande negócio. Dessa forma, com a 
utilização de mão de obra escrava negra na 
América, as guerras entre os povos africanos 
tornaram-se a consequência da necessidade 
de escravos. Para Portugal, que intermediava 
o negócio, os lucros tornaram-se fabulosos.

No Brasil, a expectativa média de vida 
durante o cativeiro era de doze anos em 
média. Isso ocorria em função da grande 
exploração no trabalho (jornadas de até 
16 horas diárias); punições exageradas 
(trezentas chibatadas poderiam levar à 
morte); alimentação escassa e pouco variada 
(basicamente feijão, farinha e rapadura). 

Segundo Souza (1993), a expansão 
marítima marcou a vitória da ciência (cálculos 
e rotas marítimas) sobre o “mágico” (crenças 
e superstições sobre seres monstruosos), 
no entanto o cotidiano europeu continuou 
marcado pelo “maravilhoso”, ou seja, o 
homem comum continuava a “encontrar” 
seres monstruosos pelo mundo, em especial 
na América.

O primeiro contato com os nativos, de 
acordo com os relatos de Caminha, foi 
positivo, no entanto, durante o processo de 
colonização, essa visão passou por alterações 
significativas. O índio puro transforma-
se em “malicioso”; o índio hospitaleiro 
transforma- -se em canibal; o índio que 
aceitaria facilmente o cristianismo torna-se 
“endemoniado”. Dessa forma, não tardou o 
controle e a punição às heresias, à idolatria e 
ao canibalismo:

 Os desregramentos sexuais, o canibalismo 

e as superstições demonstravam as ligações 
entre os índios e Satã. As mencionadas 
práticas, porém, originavam-se do Diabo 
e não provinham da natureza dos nativos. 
Os relatos jamais demonstraram a 
irreversibilidade dos costumes indígenas, 
cabendo aos padres a tarefa de transformá-
los em fiéis aliados (RAMINELLI, 1996, p. 
19).

Essa visão tornou-se predominante a 
partir do final do século XVI. Mesmo não 
sendo responsáveis pelo mal em si, os nativos 
deveriam ser punidos e purificados. Para a 
salvação seria necessária a expiação dos 
pecados (humilhação, humildade, trabalho). 
Para tanto, temos uma verdadeira “Cruzada” 
contra o mal na América. Os jesuítas, em 
especial, formam um poderoso exército para 
combater e expulsar o demônio dessas terras, 
mesmo que isso significasse a morte de 
milhares de nativos. A escravidão, as doenças, 
a inquisição e a catequese massacraram a 
população, a cultura e a religião indígena.

O diferente sempre foi associado ao 
mal pelo ocidente cristão. A luta do bem 
(representado por Cristo e pela Igreja) 
contra o mal (representado pelo demônio e 
os seus seguidores) marcava a mentalidade 
europeia. O processo de expansão marítima 
possibilitou a difusão da fé católica entre 
os povos bárbaros (ameríndios e, também, 
africanos). Dessa forma, Igreja e Estado 
acabam se entrelaçando no controle das 
colônias. O melhor exemplo disso foi o envio 
de missões para a América e o poder que a 
Igreja exercia no Brasil.

Os nativos, porém, nem sempre  
aceitaram passivamente a evangelização, 

reagiam de forma violenta ou deturpavam 
os ensinamentos. Com relação aos negros, 
a situação não foi muito diferente. Os 
cativos, antes do embarque nas costas 
africanas, deveriam receber o batismo e, 
posteriormente, na colônia conseguiriam 
a salvação da alma mediante a penitência 
e purgação dos pecados. Nesse sentido, 
existia a perspectiva de uma “escravidão 
libertadora”.

Segundo Alencastro (2000), a Igreja 
tolerava a escravidão, tanto de índios quanto 
de negros, pois isso facilitaria a catequese. 
No mesmo sentido, as garras da Inquisição 
também abateram muitos negros. Nos 
registros das visitações do Santo Ofício ao 
Brasil existem vários processos contra negros 
acusados de heresias diversas, feitiçaria, 
devassidão sexual etc. Além disso, a própria 
religiosidade negra não foi completamente 
abandonada com o processo de conversão 
ao cristianismo. Ocorreu, em muitos casos, 
um sincretismo religioso (mistura entre 
elementos das religiões africanas com os do 
cristianismo) e, também, foi muito comum a 
manutenção dissimulada de práticas pagãs.

Podemos perceber que, a exemplo dos 
nativos, o massacre dos negros não foi 
operado apenas pela escravidão e péssimas 
condições de vida, mas também pela Igreja e 
o processo de conversão.

A mentalidade etnocêntrica, reforçada 
pelo cristianismo da época da Reforma, 
aparece entre os cronistas-viajantes, em 
especial quando eles tratam das crenças 
espirituais dos tupinambás. 

Para Jean de Léry, que era fervoroso 
calvinista, só o Deus e as práticas religiosas 
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dos cristãos tinham validade, ao passo que as 
crenças dos índios eram absurdas e produto 
do estado de selvageria em que viviam [...]. 
No entanto o próprio cronista, caído em 
certa contradição, afirmava que os índios, 
mesmo não adorando deuses, acreditavam 
na imortalidade da alma. Especialmente os 
guerreiros, que matavam e comiam muitos 
inimigos, vingando os seus antepassados, ao 
morrerem iriam para uma espécie de paraíso, 
poderiam dançar e se regozijar de várias outras 
formas. Acreditavam também em espíritos 
malignos e numa espécie de diabo: chamado 
Ainnham. Este podia assumir a forma de 
animais e freqüentemente atormentava os 
vivos, em especial os covardes (depois de 
sua morte), numa espécie de inferno.

Figuras importantes, em termos da vida 
religiosa, eram os caraíbas, denominados 
pajés por Hans Staden, que, segundo vários 
cronistas, eram apenas trapaceiros que 
exploravam a crença ingênua dos índios.

Esses caraíbas andavam pelas diversas 
aldeias. Acreditava-se que se comunicavam 
com os espíritos e realizavam curas. 
Periodicamente presidiam cerimônias 
que reuniam aldeias inteiras, exorcizando 
demônios, pedindo sucesso na guerra, 
fertilidade da terra e caça e pesca abundantes. 
Léry presenciou uma dessas cerimônias e 
a descreveu de maneira pormenorizada. 
Nelas, os participantes entravam em transe 
depois de cantar, dançar, tomar cauim e 
substâncias alucinógenas. Para o cristão 
Léry, esses rituais eram apenas ‘macaquices’. 
No entanto, ele parece se desmentir 
quando diz que ficou impressionado com as 
cerimônias a que assistiu e particularmente 

com a música cantada pelos tupinambás 
e que ele conseguiu anotar. Muitos anos 
depois ele diria: “E ainda hoje quando 
recordo essa cena sinto palpitar o coração 
e parece-me a estar ouvindo.” Sintetizando, 
podemos dizer que os cronistas-viajantes, 
assim como os colonizadores em geral, 
não compreenderam, ou não quiseram 
compreender, as práticas religiosas dos 
índios. Foi grande o esforço dos brancos, 
tanto católicos como protestantes, para 
destruir essas crenças e, em especial, para 
desmoralizar os caraíbas, particularmente no 
tocante às suas atividades de curar doenças. 
Esta foi uma das formas mais eficientes de 
implantar o cristianismo e a dominação 
colonial em sociedades indígenas, que 
passaram a viver um processo de rápidas 
mudanças (Campos, 1998, p. 54-55).

A formação do povo e da cultura brasileira, 
assim como a percebemos hoje, sofreu 
influências dos povos indígenas e africanos. 
No entanto, essas contribuições foram 
desiguais. A maior proximidade entre brancos 
e negros possibilitou um intercâmbio cultural 
mais efetivo.

Além disso, a grande diferença social e 
cultural entre nativos e europeus impediu a 
valorização da cultura indígena. Ao contrário 
das grandes civilizações existentes no 
México e nas regiões andinas (Incas, Maias, 
Astecas), no Brasil a organização social, os 
padrões de comportamento e os valores 
eram muito diferentes dos europeus. Os 
nativos brasileiros sempre foram vistos pelos 
colonizadores e cronistas da época como 
inferiores. O índio começou a ser valorizado 
– e idealizado – somente no final do século 

XIX, quando intelectuais brasileiros começam 
a buscar o “verdadeiro brasileiro”.

De qualquer forma, também percebemos, 
sobretudo na língua e em alguns nomes 
próprios, a contribuição indígena. Além 
disso, houve uma grande influência na 
chamada “medicina popular” – duramente 
combatida pela Igreja – composta por ervas 
e “beberagens”.

Existe uma diversidade cultural muito 
grande entre os nativos, mas existem 
algumas características mais comuns, como, 
por exemplo, a pouca preocupação com o 
acúmulo de bens e riquezas. Isso motivou 
diferentes teorias, sempre vinculadas às 
ideias predominantes na época como, por 
exemplo, a inaptidão do índio para o trabalho 
e sua “preguiça biológica”, muito presentes 
nos documentos do período colonial. Essa 
perspectiva evidencia-se nesta descrição de 
um religioso do século XVI:

“O irmão António Blazquez descreveu as 
choças indígenas, representando-as como 
o purgatório [...]. As casas eram escuras, 
fedorentas e ‘afumadas’, nelas havia uns 
cântaros semelhantes às caldeiras do 
Inferno. No interior das cabanas, os naturais 
permaneciam na imundície, pois a preguiça 
impedia-os de fazer suas necessidades nos 
locais adequados. E assim urinavam nas 
redes, que logo apodreciam e exalavam 
aroma repugnante” (RAMINELLI, 1996, p. 
117).

Ou, por outro lado, existiu também uma 
idealização do índio, que não se corrompeu 
diante de bens materiais, que preserva a 
natureza, vive em grande harmonia social 
e em perfeita comunhão com os seus 

semelhantes. Essa visão que surgiu no final 
do século XIX ainda é comum. Essas ideias 
entram em choque com alguns aspectos 
muito reais do cotidiano indígena. Acredita-
se que em nenhum dos casos temos uma 
perspectiva correta dos povos indígenas, 
eles de fato possuem uma relação diferente 
com a terra – e isso deve ser levado em 
consideração nos processos de demarcação 
de terras indígenas, por exemplo.

CULTURA BRASILEIRA E 
EDUCAÇÃO

As guerras entre as tribos eram 
extremamente comuns, ainda com a 
escravidão dos derrotados e com rituais de 
antropofagia. Era comum, entre vários grupos 
indígenas, devorar o inimigo; buscava- se 
adquirir as qualidades do guerreiro morto 
por meio desses rituais.

No aspecto religioso, existia uma 
grande diversidade, no entanto, com uma 
estruturação comum: crença nas forças da 
natureza, vistas como deuses e/ou espíritos; 
cultos aos antepassados (acreditava-se na 
permanência dos espíritos); importância do 
pajé, espécie de sacerdote que intermediava 
a relação dos índios com o mundo mágico. 
Além disso, o pajé conhecia profundamente 
os mitos e curas (por meio de ervas), o que lhe 
conferia um grande poder entre os nativos. 
Devemos destacar que a exemplo de várias 
mitologias politeístas, entre os nativos não 
existia a ideia de “bem” ou “mal” absolutos, 
representados por um deus. Os nativos 
acreditavam que os deuses e espíritos eram 
apenas “caprichosos” – como, de fato, se 
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apresentam as forças da natureza – e dessa 
forma, deveriam buscar sua proteção e 
ajuda por intermédio de rituais, danças e 
oferendas. O Sol – visto como um deus – que 
poderia ajudar o cultivo, também poderia 
destruir uma plantação, portanto o indígena 
deveria agradar o deus. Essa interpretação 
das vontades, caprichos e significados dos 
atos dos deuses era feita pelo pajé.

Justamente, por isso, existia uma 
grande rivalidade – e, consequentemente, 
perseguição – entre os pajés e os religiosos. 
Nesse sentido, a Inquisição foi implacável 
com as pajelanças e contribuiu para a 
destruição da cultura indígena.

Aos índios caberia escolher entre o rigor 
da escravidão e a proteção dos jesuítas. 
Comumente, preferiam a segunda alternativa, 
porém ela mostrava-se tão destrutiva 
quanto a primeira. Os padres interferiam 
abertamente nos costumes indígenas, 
fazendo-os abandonar práticas perpetuadas 
por seus ancestrais. Os religiosos lançaram-
se contra os padrões da cultura dos índios 
da costa do Brasil. A poligamia, o casamento 
entre primos, a antropofagia e a guerra 
foram duramente perseguidos e extintos 
entre as populações que viviam nas áreas 
colonizadas. Nesse sentido, os projetos 
coloniais minavam os pilares da tradição 
tupinambá (RAMINELLI, 1996, p.14).

De fato, a possibilidade de manter as 
tradições era muito reduzida diante do ímpeto 
dos portugueses em converter os nativos e 
“expulsar o demônio dessas terras”. Ao lado 
da estrutura econômica de exploração – da 
colônia, dos nativos e dos negros – existia, 
também, uma estrutura de “purificação” de 

todos eles.
A diversidade cultural, linguística e 

religiosa também era muito forte no 
continente africano, dessa forma, temos 
diferentes contribuições à cultura brasileira. 
Vários grupos distintos entraram no Brasil, 
ao longo de três séculos de tráfico negreiro.

Apesar dessa diversidade, a maior parte 
dos escravos que entraram no Brasil era 
originária da região de Congo, Angola 
e Moçambique. De qualquer forma, 
apresentavam um padrão cultural, sexual 
e religioso muito diferente daqueles vistos 
como corretos pelos portugueses. Portanto, 
a repressão e tentativas de “enquadramento” 
foram comuns sobre os negros. No aspecto 
sexual, predominava a poligamia, considerada 
pela igreja como uma heresia e passível de 
forte punição. A homossexualidade também 
não era incomum entre os africanos, em 
especial na região de Congo e Angola, onde 
ainda era institucionalizada por intermédio 
dos quimbandas.

A religiosidade negra, de forma geral, era 
marcada por características comuns aos ritos 
pagãos – diversidade de deuses (orixás), mitos 
fundadores, ausência de bem e mal absolutos. 
Quando eram embarcados na África, os 
negros eram batizados e convertidos ao 
catolicismo, isso, no entanto, não significava 
professar a fé cristã, muito pelo contrário, 
a maioria dos negros continuava a crer em 
seus orixás.

Percebemos essa permanência na 
construção do candomblé, no qual ocorre 
uma forte influência das estruturas dos 
iorubás (sudaneses), mas também de outros 
povos. Percebemos, no Brasil, uma grande 

mistura entre as “culturas africanas”, em 
parte, devido à mistura étnica aqui ocorrida 
e também a partir do crescimento do número 
de negros nascidos no Brasil, que perderam 
suas origens africanas. Apesar disso, o 
candomblé, que surgiu na metade do século 
XIX, foi a melhor reconstituição da cultura 
negra e, apesar de revezes, mantêm-se forte 
até hoje. 

Com o fim da escravidão e com a 
formação da sociedade de classes – a partir 
de 1889, com o advento da República –, as 
organizações de castas e étnicas perderam 
o sentido. Dessa forma, vários aspectos 
da cultura africana foram absorvidos pela 
cultura nacional.

No início do século XX, isso se tornou 
mais forte: a sobrevivência da cultura negra 
dependia da possibilidade de ser absorvida 
pela cultura branca. A música, o lundu – 
ritmo de origem africana – levou muitos ao 
choro; a batida do candomblé influenciou 
o samba das classes médias. Na religião, a 
umbanda tornou-se mais aceitável, porque 
ocorreu um forte processo de miscigenação 
e branqueamento. Aliás, o culto religioso, 
na umbanda, deixa de ser apenas de 
afrodescendentes. Os próprios antepassados 
deixam de ser os heróis africanos, mas sim 
os líderes de terreiros. Dessa forma, o mito 
passa a fazer sentido também para o branco 
que aderiu à umbanda; os orixás tornam-se 
universais e deixam de ser fonte de memória 
e identidade do negro. Na segunda metade 
do século XX, a sociedade branca passou a 
incluir-se no candomblé, que deixou de ser 
exótico e tornou-se comum. A cultura de 
uma minoria tornou-se objeto de consumo 

de todos:
Do Brasil de hoje se faz a África de 

ontem, África simbólica que é memória e 
identidade possíveis aos afro-descendentes. 
O candomblé, nesse processo, deixa de ser 
religião e passa a funcionar apenas como 
fonte idealizada de identidade, mesmo 
porque o candomblé não tem a menor 
disposição de se enfileirar com o movimento 
de afirmação do negro; pais e mães-de-
santo, muitos deles brancos ou mestiços, 
querem ser apenas líderes religiosos [...]. 
O candomblé tornou-se religião universal, 
já não pertence à raça ou etnias definidas, 
é religião ‘para todos nós’, para todos os 
brasileiros (PRANDI, 2005, p. 173).

Dessa forma, a religiosidade negra, pelas 
perseguições da Igreja ou do Estado, só 
sobreviveu porque se reinventou a cada 
dia, tornando-se mais próxima dos padrões 
religiosos europeus; além disso, promoveu 
um processo de aproximação e sincretismo 
religioso, tomando emprestados santos 
católicos para representar seus orixás. Um 
processo de constante luta e resistência.

Já quando falamos em quilombos, a 
primeira ideia que vem à mente é o Quilombo 
dos Palmares. De fato, este tornou-se um 
símbolo de resistência à escravidão, mas 
Palmares não foi o único, existiram centenas 
de quilombos em várias partes do Brasil e em 
vários períodos da história.

Palmares destacou-se pela sua 
grandiosidade. Localizado na capitania de 
Pernambuco, chegou a contar com vinte 
mil habitantes. Surgiu por volta do início do 
século XVII e durou até o início do XVIII, 
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quando foram definitivamente massacrados 
após um longo período de guerras. Em 20 
de novembro de 1695, Zumbi – a principal 
liderança militar de Palmares – foi assassinado. 
Cabe destacar que Zumbi tornou-se um mito 
e símbolo da resistência negra, mas não foi 
a única liderança importante, assim como 
Palmares não foi o único quilombo.

Dessa maneira, devemos entender 
os quilombos como forma importante 
de resistência ao escravismo e, 
consequentemente, pensar o escravo como 
um sujeito histórico. Além disso, os negros – 
escravos ou forros (ex-escravos) – também se 
envolveram em outras revoltas mais amplas 
pela liberdade da colônia. Essas revoltas de 
cunho mais popular sempre evidenciavam as 
desigualdades raciais e sociais, e os projetos 
da nação passavam sempre por ideais de 
igualdade e liberdade. Justamente por isso, 
essas lutas pela independência (Conjuração 
Baiana, Insurreição Pernambucana) geraram 
na elite uma grande preocupação com 
o potencial revolucionário das massas 
populares causando um choque racial/
social. Dessa forma, a elite brasileira e 
portuguesa optou por uma independência 
“negociada”. A independência brasileira 
(07 de setembro de 1822) preservou a 
antiga ordem social, manteve a escravidão 
e a estrutura fundiária. Mesmo depois 
da independência, as manifestações 
de insatisfação popular continuaram, 
evidenciando o descontentamento com esse 
Império nascente. Uma trova (COSTA, 1973, 
p. 98-99) de 1823 exemplifica essa situação 
e dá uma dimensão do medo de um choque 
social/racial:

No século XVIII, apenas na região das Minas, 
contabilizam-se quase duzentos quilombos. 
Cada quilombo possui sua especificidade e 
número de integrantes, podendo variar de 
uma dezena a mais de mil indivíduos. As 
atividades desenvolvidas pelos quilombolas 
também eram variadas: mineração, lavoura, 
caça. A própria relação com a “vizinhança” – 
maior isolamento ou maior relacionamento – 
também variava. Aliás, esse relacionamento 
era vantajoso para todas as partes (negros, 
comerciantes, contrabandista etc.), por 
isso o governo sempre tentou impedir essa 
relação.  Essa trova nos dá uma ideia do país 
que começava a ser construído em 1822.

A situação de confronto entre escravos 
e brancos, senhores ou não, continuou se 
agravando e, desde o início do século XIX, 
suscitando discussões acaloradas e teorias 
sobre o melhor caminho para a sociedade 
brasileira. De forma geral, os projetos 
passavam pela necessidade da abolição da 
escravidão.

Dentro desse modelo explicativo, a 
afirmação – muito comum nos livros 
didáticos – de que os negros receberam um 
impulso inicial da elite branca e abolicionista 
para se rebelarem e fugirem (na década de 
1880) é equivocada. Isso ocorreu porque a 
historiografia não percebeu as várias formas 
e possibilidades de resistência (vistas como 
desordem).

Justamente esses negros recém-chegados 
do nordeste açucareiro, em crise, foram 
apontados como os principais elementos 
envolvidos em crimes. O “escravo mau, vindo 
do Norte” tornou-se sinônimo de “negro 
violento”. Para o presidente da província, em 

1872, apenas o fim da escravidão colocaria 
fim a essa barbárie. Qualquer indivíduo corria 
o risco de ser atacado por escravos fugitivos. 
Azevedo (1987) apresenta vários relatórios 
policiais do período, nos quais se evidencia 
que as principais vítimas eram senhores e 
feitores, mas qualquer um podia tornar-se 
vítima da violência:

Na fazenda de D. Maria Caetana de 
Oliveira, o escravo Venâncio assassinou o 
feitor Boaventura Moreira da Silva, na noite 
de 18 de maio, e, no dia seguinte, apresentou- 
-se na cadeia pedindo que o prendessem 
porque tinha sido o autor de uma morte. 
A divulgação do fato foi demorada porque 
o escravo assassinou o feitor quando este 
dormia, mutilando-lhe o corpo com golpes 
de enxada (RELATÓRIO POLICIAL, 1874 
apud AZEVEDO, 1987, grifo nosso). 

Devemos destacar que o escravo 
apresentou-se à polícia. Poderia ter fugido, 
mas preferiu ser preso a correr o risco de 
ser capturado e reescravizado pelo senhor. 
Ironia do destino: preso, porém liberto do 
cativeiro.

Por isso, é importante discutir a união 
dos vários fatores que levaram ao fim da 
escravidão: econômicos, ação dos negros, 
fim do tráfico, evolução dos costumes sociais 
e políticos etc., caso contrário, a libertação 
poderia ter ocorrido antes.

É necessário discutir também como todo 
esse contexto é repassado em sala de aula. 
Não podemos negar que a oficialização do 
ensino da História e Cultura Afro-brasileira 
no currículo da rede pública de ensino 
do país é um marco a fim de introduzir 
na educação brasileira a valorização de 

nossa história e a participação de outras 
culturas, além da européia. Entretanto, a 
essa demanda acrescentada na LDB cumpre 
também a tarefa de fortalecer e promover a 
reconstrução das relações étnico-raciais no 
ambiente escolar em todo o país. 

Pode-se afirmar que a Lei n. 10.639, de 
autoria da então deputada Esther Grossi 
(PT), promulgada em 09 de janeiro de 
2003 é considerada como um dos meios 
de reverter esse quadro. Entendemos que 
essa importante medida de Ação Afirmativa, 
que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDBEN - e inclui no 
currículo oficial dos estabelecimentos de 
ensino básico das redes pública e privada 
do país, a obrigatoriedade de estudo da 
temática História e Cultura Afro-brasileira, 
nos leva a esse compromisso de implementá-
la, enquanto docente, pesquisador e cidadão 
buscando os meios para sua execução. Como 
nos diz Barros (1997, p. 226):

“Somente um trabalho pedagógico que 
compreenda a determinação histórica dos 
que atuam e vivem na escola; que questione 
a educação e seus compromissos com a 
dominação, submissão e disciplinarização 
em nossas sociedades contemporâneas; 
que critique o saber produzido e veiculado 
na escola, discutindo as  condições de vida 
dos indivíduos, pode auxiliar na construção 
de outra escola e de outras práticas sócio-
pedagógicas”. 

A escola não é neutra. Ela é capaz de 
reproduzir a discriminação racial de várias 
maneiras, mas também é capaz de contribuir 
para uma convivência pacífica entre as várias 
etnias. Por isso, é necessário que pensemos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crime poderia atingir qualquer pessoa, quando o intuito 
não se resumisse à vingança. Essa situação contribuía para o 
aumento da sensação de insegurança e da possibilidade de 
um “acerto final de contas” entre negros e brancos. Nesse 
sentido, a Lei Áurea, sem restrições – levantou a hipótese de 
um período de trabalho compulsório para os negros libertos 
– sendo a melhor forma de evitar uma revolta ainda maior.

Desde o início do século XIX, percebemos uma grande 
preocupação com o povo brasileiro. Durante o Império, 
a preocupação intensifica-se e, ao final do século XIX, a 
História, a Sociologia e a Literatura estão em busca do 
“verdadeiro” brasileiro, que não era o português (colonizador 
e explorador), tampouco o negro (inferior, de acordo com 
as teorias da época). Para vários intelectuais, esse título 
pertencia aos índios, nada mais paradoxal, uma vez que 
o índio é anterior ao Brasil. A maior preocupação da elite 
branca era com a integração do negro à sociedade após a 
abolição (nível econômico/produtivo e social/costumes). 

Com a realização deste trabalho compreendemos 
que é possível trabalhar sobre o racismo com atividades 

em intervenções pedagógicas que contribuam para a ação 
de outros educadores. É necessário trabalhar os conceitos 
de discriminação e preconceito, porém, é preciso associar 
estes a exemplos do cotidiano a fim de ultrapassar o viés dos 
apelidos, muito enfatizado pelas crianças e adolescentes, 
tentando mostrar a eles que a discriminação racial gera 
desigualdades. 

E o Brasil é assim. Um mosaico de influências. Umas mais 
conhecidas outras menos. No entanto, temos que reconhecer 
que culturas indígenas e de origem africana foram tratadas 
não como constitutivas da cultura brasileira, mas sempre 
como folclore. Fica aqui então uma pergunta: o que significa 
refletir sobre a África. Seria correto chamar a África de Pátria 
Negra?

diversificadas, desde que alguns eixos temáticos não deixem de ser abordados tais como: 
identidade étnico-racial, história da África, os africanos no Brasil e o que é preconceito e 
discriminação racial no contexto brasileiro e mundial. Por fim, o tema nos coloca diante do 
compromisso de que cada um de nós devemos assumir a luta pela igualdade, pois, como dizia 
Paulo Freire pensar certo é a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação e isso 
só é possível quando não nos omitimos e fazemos da sala de aula um campo de pesquisa.
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A DESCONSTRUÇÃO DO 
ROMANTISMO QUE ACENTUA O 

MACHISMO EM ROMANCES
RESUMO: Foi abordado, neste artigo, 
o conceito de machismo e como ele é 
representado na literatura brasileira dos 
séculos XIX, XX e XXI e contextualizado o uso 
da palavra romantismo. Com este trabalho, 
também foi constatado, através de uso de 
um questionário, aplicado aos alunos de 1º 
Ano de Ensino Médio do Colégio Estadual 
Baldomero Barbará, matriculados nas 
turmas 1001, 1002 e 1004, que o número 
de meninas que leem romance é maior que 
o de meninos de mesma faixa etária, e que 
o comportamento delas na vida real, em 
consonância com estas leituras, é muito 
mais afetado que o deles. Assim, este artigo 
abordou a importância, não só de identificar 
o machismo em romances de época, com 
base na análise do romance realista Lucíola 
escrito por José de Alencar, mas também 
o fato de ser preciso combatê-lo por meio 

da desconstrução de discursos que estão 
enraizados em nossa cultura brasileira 
patriarcal, que invadem, muitas vezes, sem 
pretensão de fazê-lo, as histórias de romances 
contemporâneos, analisado, aqui, com base 
no romance Amores Exilados escrito por 
Godofredo de Oliveira Neto. Foi mencionado 
também a relevância da inteligência 
emocional, abordada por Daniel Goleman 
como forma de agregar valor aos testes de QI 
(Quociente de Inteligência) durante a década 
de 90, e ainda deficiente no meio acadêmico 
em pleno século XXI, com o intuito de alterar 
positivamente o comportamento, não só dos 
estudantes que foram alvos desta pesquisa, 
mas de todos, fazendo com que eles 
reconheçam a importância de identificarem 
o que sentem, além de saberem como lidar 
com tal sentimento.

Palavras-chave: Literatura; Desconstrução; Machismo; Cultura; Emoção.
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INTRODUÇÃO

Segundo o dicionário Aurélio, uma 
das definições de machismo “é a 
ideologia segundo a qual o homem 
domina socialmente a mulher” e é 
com base nela que foi desenvolvido 

este trabalho.
Também é fundamental ressaltar que o 

uso da palavra romantismo, neste artigo, 
não faz referência ao período que envolveu, 
no século XIX, este estilo de época, mas sim 
aos significados atribuídos a ela no decorrer 
dos séculos posteriores. Partindo desta 
premissa, o romantismo analisado aqui é uma 
das características norteadoras da escrita 
dos romances de época e contemporâneos 
que contribuiu para a construção de um 
modelo cultural que ainda permeia a vida 
dos indivíduos do século XXI propagando, 
de certo modo, por intermédio da literatura, 
um modelo de comportamento que vários 
estudos vêm constatando ser machista. Este 
estudo tem por finalidade realçar o quanto 
o inconsciente coletivo absorve, mediante 
emoções acentuadas durante essas 
leituras, esses modelos românticos e como, 
principalmente as mulheres são afetadas por 
ele. Por isso é importante a desconstrução 
desses discursos machistas encontrados 
em romances, tanto de época quanto 
contemporâneos por uma escrita subversiva 
dos livros atuais produzidos neste estilo. 

No segundo bimestre do ano letivo de 
2017, período correspondente aos meses de 
maio, junho e julho, durante alguns debates 
desenvolvidos com estudantes das turmas 
1001, 1002 e 1004 do 1º Ano de Ensino 

Médio do Colégio Estadual Baldomero 
Barbará, situado na cidade de Barra Mansa 
no estado do Rio de Janeiro, devido a 
atividades como interpretações de textos e 
apresentações de trabalhos nas disciplinas 
de Língua Portuguesa/Literatura e Língua 
Inglesa, foi verificada a importância de se 
abordar como a reprodução de discursos 
machistas advindos de séculos anteriores 
ainda é recorrente no século XXI. Após 
essa observação, foi apresentado a estas 
turmas, acima mencionadas, com o intuito 
de pesquisa, um questionário com vinte 
perguntas específicas sobre a tríade emoção-
leitura de romance-comportamento para que 
respondessem, em sala de aula, com base em 
suas próprias experiências. Os dados gerados 
foram analisados a fim de que esta pesquisa 
fosse, neles, fundamentada. Também foi 
feita uma revisão de duas dissertações, uma 
escrita por Helena Arruda e apresentada à 
Universidade Federal do Rio de Janeiro em 
2015 e a outra, desenvolvida por Leila Farias 
e apresentada à Universidade Estadual de 
Maringá em 2007, que abordavam este 
mesmo tema. 

Este trabalho tem por objetivo alterar 
positivamente, por intermédio da 
desconstrução do machismo identificado 
em romances, tanto de época quanto 
contemporâneos, alguns comportamentos 
de submissão desses estudantes em seus 
relacionamentos interpessoais com base 
em leitura de romances desconstruídos 
do romantismo que acentua o machismo 
para, assim, evidenciar a importância de se 
escrever romances contemporâneos que 
não são baseados nesses valores enraizados 

pela cultura de uma sociedade patriarcal 
e melhorar, a partir dessas análises, os 
relacionamentos interpessoais dos (as) 
mesmos (as).  Segundo GARDNER (1995, p. 
27)

A inteligência interpessoal está baseada 
numa capacidade nuclear de perceber 
distinções entre os outros; em especial, 
contrastes em seus estados de ânimo, 
temperamentos, motivações e intenções. 
Em formas mais avançadas, esta inteligência 
permite que um adulto experiente perceba 
as intenções e desejos de outras pessoas, 
mesmo que elas os escondam.

IDENTIFICAÇÃO DO 
MACHISMO EM ROMANCES 
COM BASE NA ANÁLISE DA 
OBRA LUCÍOLA DE JOSÉ DE 
ALENCAR

Em uma leitura mais atenta de livros 
de romance é possível identificar nuances 
machistas não só em certas cenas e diálogos, 
mas também na descrição de relações de 
poder e de características das personagens 
que refletem a cultura dos séculos XIX e XX 
que molda os seus comportamentos, como 
evidencia ARRUDA (2015, p. 28) ao analisar a 
personagem alencariana Lúcia, denominada 
Lucíola e a sua transformação em Maria da 
Glória, com o intuito de se redimir de seus 
pecados através da oportunidade em iniciar 
com Paulo uma vida considerada honrada 
pela sociedade da época.

O amor, para Lúcia, não existe. O que 

há é a paixão. Esta paixão é exacerbada 
não apenas pelo comportamento dela, mas 
também pela forma como ela se veste, pelo 
seu olhar, cabelos, gestos, mobiliário de sua 
casa, entre tantos outros detalhes. A cor 
vermelha é a que melhor representa essa 
paixão que ela parece exercer sobre sua 
própria vida, sobre os homens e até sobre 
as mulheres. É na “orgia vermelha” de seus 
trajes que ela seduz também o leitor. Ela 
torna-se, então, uma mulher apaixonante, 
apesar de temperamental e dominante. 
Contudo, quando vai se despersonalizando 
para tornar-se a pueril Maria da Glória, toda 
sua força e exuberância perdem o viço. O 
vermelho cede lugar ao branco. A dominação 
cede lugar à submissão. A luxúria cede lugar 
à pureza, pois a culpa tem que ser extinta de 
sua alma. Assim, seu encanto concupiscente 
e sua força dominante se perdem para não 
mais voltar.

É notório que para se tornar uma mulher 
benquista pela sociedade e, assim, poder 
exercer com um mínimo de culpa o papel de 
esposa, Lucíola, transformada em Maria da 
Glória, anula exatamente as características 
que faziam dela a mulher/personagem singular 
que era no início do romance deixando de 
ser exuberante para ser recatada, deixando 
de ser expansiva para ser introspectiva, de 
ser sedutora para se tornar pudica e, por fim 
abre mão de sua independência emocional 
e financeira para ser submissa ao marido. 
Segundo ARRUDA (2015, p. 30)

Lúcia, pois ao tornar-se Maria da Glória 
passa a não mais se importar com o dinheiro 
que recebera advindo da prostituição, 
transferindo-o para a educação e o futuro 
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(incerto) de sua irmã caçula. Paulo é quem, 
a pedido dela, começa a administrar seus 
bens. Ao “perder”, ou a não mais cobiçar, 
a fortuna de outrora, Lúcia perde também 
sua independência emocional, tornando-se 
submissa a uma situação de simplicidade 
e humildade e a uma sociedade que assim 
deseja moldá-la: uma mulher que deve ter do 
homem não apenas o falo, ou o amor, mas, 
sobretudo o controle e o domínio. 

Sabendo-se que assim como a arte 
reflete a vida, a vida também reflete a 
arte, é importante identificar aspectos 
machistas nos romances, analisá-los crítica 
e reflexivamente para que uma nova forma 
subversiva de escrita seja produzida e por 
consequência, uma alteração positiva de 
comportamento seja alcançada na vida real. 
Conforme FARIAS (2007, p. 53) 

Uma cultura específica define e determina 
o que vem a ser sua literatura representativa, 
isto é, os textos referenciais que exemplificam 
a singularidade discursiva e representacional 
daquela cultura, por meio da composição 
de um cânone. Uma construção cultural 
estereotipada da mulher tem sido repisada, 
muitas vezes, pela literatura canônica. [...] 
Enquanto a representação da mulher como 
impotente e indefesa, ou como anjo que se 
sacrifica apresenta uma conotação positiva, 
a independência subentendida na megera ou 
na adúltera é tramada no intuito de provocar 
antipatia e rejeição.

Outro ponto fundamental a ser 
mencionado é a influência da crítica 
literária na identificação do machismo nas 
obras criticadas como sendo cultural e, por 
conseguinte, um modelo de tradição a ser 

seguido, ou até mesmo, a não identificação 
deste. Ainda, em relação à influência da 
crítica literária, convém observar a posição 
elitista que esta ocupa na sociedade e sua 
questionável imparcialidade. Segundo 
FARIAS (2007, p. 15 e p. 20)

A questão da crítica literária não se 
restringe ao que o texto significa, mas no 
que a crítica dominante o faz significar. Os 
olhares voltados para ele podem colocá-
lo numa posição autoritária, de modo a 
garantir a continuação do poder vigente ou, 
por outro lado, encontrar aspectos de luta 
pela igualdade, ressaltando estes ou aqueles 
aspectos autorizados pela produção concreta. 
[...] Ao invés da pretensa imparcialidade e 
abrangência, as experiências revelam que foi 
a ideologia desta elite detentora do poder 
— que encabeça, por conseguinte, a crítica 
literária — que tomou para si a prerrogativa e 
o “direito” de falar em nome da humanidade, 
considerando esta como uma categoria 
homogênea em todos os sentidos: gênero, 
raça, língua, cultura, etc.

O COMPORTAMENTO 
MACHISTA RELACIONADO 
ÀS EMOÇÕES PROVOCADAS 
PELA LEITURA DE ROMANCES

O neurocientista Daniel Goleman, na 
década de 90, quebra alguns paradigmas 
ao introduzir o conceito de Inteligência 
Emocional mostrando que o QE (Quociente 
Emocional) é tão importante quanto o QI no 
que tange o desenvolvimento interpessoal 

em uma jornada acadêmica que é um dos 
caminhos que levam com mais rapidez e 
eficácia ao mercado de trabalho. Segundo 
GOLEMAN (1995, s. p)

Todo relacionamento, que é a raiz 
do envolvimento, vem de uma sintonia 
emocional, da capacidade de empatia. 
[...] são elementos básicos da inteligência 
emocional: aprender a reconhecer,  
controlar e canalizar os sentimentos; ter 
empatia e lidar com os sentimentos que 
afloram em seus relacionamentos.

Em pesquisa realizada em agosto de 
2017 com alunas com idade entre 15 e 
18 anos de idade e que frequentam o 1º 
Ano do Ensino Médio do CEBB, 40,42% 
das alunas entrevistadas disseram ler  
regularmente; e dentre essas, 63,15% 
disseram que ler romance já influenciou seu 
comportamento na vida real, enquanto 36,8% 
disseram que não. Segundo GOLEMAN 
(1995, s. p)

A mente emocional possui uma lógica 
associativa; elementos que simbolizam 
uma realidade ou que de alguma forma 
lembrem essa realidade são, para a mente 
emocional, a própria realidade. É por isso 
que símiles, metáforas e imagens têm 
comunicação direta com a mente emocional, 
e também a arte – romances, filmes, poesia, 
música, teatro, ópera. [...] O neocórtex 
do Homo sapiens, muito maior que o 
de qualquer outra espécie, acrescentou 
tudo o que é distintamente humano.  
O neocórtex é a sede do pensamento; 
contém os centros que reúnem e 
compreendem o que os sentidos percebem.  
Acrescenta a um sentimento o que  

pensamos dele – e permite que tenhamos 
sentimentos sobre ideias, arte, símbolos, 
imagens.
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Ler romance já influenciou teu 
comportamento na vida real?

Dados e gráficos coletados e criados a partir de questionário elaborado pela própria autora.

Já dos alunos entrevistados, com idade entre 14 e 19 anos, que leem ou não com certa 
frequência, apenas 2,2% disseram ter tido seu comportamento influenciado na vida real por 
causa da leitura de um livro de romance.

Dados e gráficos coletados e criados a partir de questionário elaborado pela própria autora.

Em relação a essa visível diferença de 
reação entre meninos e meninas GOLEMAN 
(1995, s. p) aponta que:

Os meninos fazem questão de serem 
independentes, autônomos e durões. As 
meninas, por outro lado, se consideram 
como parte de uma teia de ligações. Por isso, 
os meninos se sentem ameaçados diante 
de qualquer coisa que ponha em dúvida 
sua independência, enquanto as meninas 
se sentem ameaçadas pela possibilidade de 
uma ruptura em seus relacionamentos.

Levando em consideração a idade dos 

estudantes que participaram deste estudo 
e sabendo-se que, conforme informa 
Daniel Goleman “os lobos pré-frontais, tão 
importantes no controle do impulso límbico, 
amadurecem na adolescência”, um dado que 
precisa ser, aqui, considerado é o de que 
dentre as alunas que leem com regularidade, 
78.9% disseram que mesmo quando o 
relacionamento entre o casal principal de um 
livro de romance está conturbado torcem 
para que eles terminem a história juntos e 
apenas 21,1% disseram que não.

Mesmo quando o relacionamento entre o casal principal de um livro de romance está 
conturbado você torce para que eles terminem a história juntos?

Dados e gráficos coletados e criados a partir de questionário elaborado pela própria autora.

Outro dado relevante apontou que 
78.9% disseram que já quiseram que 
algum pretendente ou namorado tivesse as 

características de algum personagem de livro 
de romance, 15,7% disseram que não e 5,4% 
não responderam. 
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Você já quis que algum pretendente ou namorado (a) tivesse as características de algum 
personagem de livro de romance?

Dados e gráficos coletados e criados a partir de questionário elaborado pela própria autora.

Destas entrevistadas, 57,8% já disseram terem se “apaixonado” por algum personagem de 
livro de romance.

Já se “apaixonou” por algum personagem de um livro de romance?

Dados e gráficos coletados e criados a partir de questionário elaborado pela própria autora.

Em contrapartida, apenas 31,5% disseram que já choraram lendo algum romance. 

Você já chorou lendo algum romance?

Dados e gráficos coletados e criados a partir de questionário elaborado pela própria autora.

E a situação se agrava ainda mais ao ser constatado que dos alunos que participaram 
deste estudo, 97,8% disseram que nunca choraram lendo um romance. 

Dados e gráficos coletados e criados a partir de questionário elaborado pela própria autora.

Partindo do princípio de que tão importante quanto sentir, é saber reconhecer o que está 
sendo sentido, nomear o sentimento e saber o que fazer com ele, ou seja, saber como lidar com 
aquilo que se sente, o fato de poucos (as) alunos (as) assumirem que choram mediante uma 
leitura de romance pode expressar algumas nuances, dentre elas, ou a falta de empatia pelos 
personagens, ou o não saber lidar com o que está sendo sentido; independente de ser uma 
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ou outra opção, isso mostra uma deficiência 
no que diz respeito à inteligência emocional 
desses estudantes, mesmo que eles tenham 
um nível de inteligência cognitiva elevado

A DESCONSTRUÇÃO DO 
ROMANTISMO MACHISTA 
NA ESCRITA DE ROMANCES 
CONTEMPORÂNEOS COM 
BASE NA ANÁLISE DA OBRA 
AMORES EXILADOS DE 
GODOFREDO OLIVEIRA 
NETO

Uma vez identificado, por esta pesquisa, 
que as emoções, em menor ou maior 
grau, advindas de leituras de romances, 
influenciam o comportamento de quem 
os lê, é imprescindível um novo olhar na 
construção dos romances contemporâneos, 
que traga para as personagens, neles 
inseridas, uma postura que seja condizente 
com as novas formas de se relacionar numa 
sociedade que foi denominada por Bauman2 
como modernidade líquida. Uma sociedade 
na qual tudo é muito veloz e inconstante, 
inclusive, os relacionamentos. É fundamental 
ressaltar, também, que de acordo com a 
ONU, um novo conceito muito mais amplo 
de família, vem sendo formado. Desse modo, 
há uma maior probabilidade de que estes 
novos romances, com personagens mais 
verossímeis, despertem, em seus leitores (as) 
outras emoções, tais quais alegria, confiança 
e empatia, em vez de tristeza, ansiedade 

e ciúmes, por exemplo, e atuem de forma 
mais positiva e gerem decisões menos 
impulsivas e, por conseguinte, atitudes 
mais assertivas que poderão nortear seus 
relacionamentos interpessoais. Segundo a 
análise feita por ARRUDA (2015, p. 59-60) 
do romance Amores Exilados (OLIVEIRA 
NETO, Godofredo. 2011), 

O amor é representado em Muriel por meio 
de sua autoafirmação: ela ama a si mesma 
e isso lhe basta para que seja completa. 
[...] sai quase que completamente ilesa – 
apesar da agressão sofrida pelo amante – 
de uma relação doentia para conquistar seu 
verdadeiro espaço na sociedade. Assim, ela 
subverte casando-se com outro e tornando-
se professora universitária. O amor para ela 
é um amor libertário. De Fábio, ela nunca 
mais quererá ter notícias. Muriel não morre 
por amor, não é abandonada, tampouco 
enlouquece, ao contrário, amando-se a si 
em primeiro lugar, torna-se inteira para uma 
nova forma de ser de estar no mundo [...]

Uma palavra que costuma ser bastante 
valorizada e que é importante ter seu 
conceito revisto é tradição. Quantas coisas 
foram toleradas em nome da tradição, 
da moral e dos bons costumes, enquanto 
que tantas conquistas se deram, em 
contrapartida, pela subversão da mesma, 
principalmente, no que tange esse artigo, 
em relação ao deslocamento e confinamento 
feminino, tema que, apesar de delicado e 
polêmico, ainda necessita ser debatido/
revisto na leitura/criação dos romances 
contemporâneos. 

O confronto de personagens de vanguarda 
[...] enfatiza a importância da conscientização 

Alcimare Silva Dalbone 

Professora de Língua 
Portuguesa/Literatura e Inglês 
na Rede Estadual do Rio de 
Janeiro. 
Artigo apresentado como 
requisito parcial para 
aprovação do Trabalho 
de Conclusão do Curso 
de Especialização em 
Neuroeducação pela FCE – 
Faculdade Campos Elíseos – 
Polo Barra Mansa.

feminina sobre a necessidade de subverter os costumes e os 
mitos tradicionais, tais como as costumeiras inferioridade e 
subserviência femininas; a discriminação no estabelecimento 
de papeis sociais; o eterno feminino e a tradição tão cara 
aos românticos referentes à idealização da mulher. Dessa 
maneira ela poderá superar o papel subalterno a que sempre 
foi condicionada e conquistará, enfim, a tão ambicionada 
igualdade de oportunidades, mantendo, entretanto, a 
especificidade de seu gênero, o que significa adquirir 
igualdade, valorizando a diferença. (ZINANI 2013, p. 22 
Apud. ARRUDA, 2015, p. 59)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no machismo identificado no modo de se 
construir histórias de romance, como mostrado no capítulo 
1 deste trabalho, em consonância com a análise feita no 
capítulo 2, fica evidente que, talvez pelo fato de meninas 
estarem mais pré-dispostas a lerem esse gênero narrativo que 
os meninos, elas têm uma tendência muito maior a levarem 
essas associações emocionais feitas mediante essas leituras, 
que possivelmente se transformarão em atitudes, para suas 
vidas reais que eles, e portanto, as consequências desse 
machismo, também serão maiores nas vidas delas. Portanto, 
não basta identificar o machismo nos romances. É preciso 
que tanto autores e leitores mudem sua postura diante de 
tal reconhecimento, como críticos literários analisem os 
mesmos com um novo olhar desconstruído destes valores 
machistas. Com histórias mais similares às nossas vivências 
e personagens mais verossímeis, não só as meninas serão 
atraídas para este tipo de leitura, mas também, os meninos. 
Assim, estes, junto com elas, terão a oportunidade de, 
por intermédio destas leituras, lidar melhor com os seus 
sentimentos e, dessa forma, combater o machismo que tanto 
os prejudica. 
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RESUMO: Este estudo apontará as descobertas obtidas através de pesquisa. Ele levanta a 
temática da formação de professores para atuar junto à inclusão das diferentes deficiências, 
na escola. Apontou que os professores devem conhecer as diferentes deficiências, pois 
somente por meio da compreensão das mesmas terão condições e preparo para atuar 
junto aos alunos deficientes, ainda evidenciou que as deficiências têm causas específicas, 
tornando, portanto essencial que os professores especialistas no Atendimento Educacional 
Especial (AEE), e os professores de salas comuns do ensino regular tenham uma formação 
inicial e continuada eficiente acerca do processo de inclusão, para que assim possam planejar 
atividades didáticas e realizar as intervenções necessárias e sistemáticas junto aos alunos 
inclusos.

Palavras-chave: Inclusão; Atendimento Educacional Especializado; Deficiência.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA                                                   
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INTRODUÇÃO

O processo de inclusão está cada vez 
mais presente na realidade escolar, e 
dentro desta perspectiva o professor é 
um agente fundamental nesse processo. 
Sendo assim torna-se necessário que 
este busque uma formação voltada à 
compreensão da diversidade, praticando 
ações inovadoras no sentido de aprimorar 
seus conhecimentos sobre como lidar com 
as especificidades de cada aluno, uma vez 
que sem a mudança de postura, não há como 
realizar a inclusão de maneira significativa.                                                                               
Para que a inclusão ocorra de maneira 
a cumprir com sua função, além da 
formação inicial o professor deve buscar 
a formação continuada, pois o mesmo é 
um profissional que precisa estar sempre 
em formação, para atender as diferentes 
necessidades educacionais da atualidade.                                                            
Sendo assim os objetivos deste 
trabalho é conhecer o processo de 
inclusão e as diferentes deficiências.                                                                                      
Considerando o exposto pretende-se 
verificar: O trabalho com agrupamentos 
produtivos auxilia no processo de construção 
do conhecimento?                              

Partindo do problema de pesquisa 
acima, pretende-se então analisar as 
hipóteses de escrita pelas quais as crianças 
passam durante o processo de aquisição 
da mesma, identificar a melhor forma de 
organizar os alunos para o trabalho com 
agrupamentos produtivos, analisar o papel da 
heterogeneidade e a importância do professor 
como mediador no desenvolvimento do 
trabalho com os agrupamentos produtivos.                                                                               

Diante das observações realizadas em sala 
de aula percebeu-se que existem várias 
maneiras de organizar o trabalho entre os 
alunos na intenção de valorizar e respeitar 
o tempo de aprendizagem de cada um, 
buscando um melhor aproveitamento 
por meio de trabalhos em duplas ou em 
pequenos grupos proporcionando assim uma 
outra possibilidade para que haja um maior e 
melhor desenvolvimento dos alunos.  Desta 
forma, o trabalho a ser desenvolvido será 
por meio da análise de material bibliográfico 
com vistas a esta questão que permeia o 
campo da alfabetização, com estudo de 
autores do campo educacional e também 
da psicologia que trazem referências ao 
envolvimento entre agrupamentos para 
socialização do conhecimento, favorecendo 
assim a troca entre os indivíduos envolvidos 
no processo de ensino/aprendizagem.                                                                                               
Vale ressaltar que nem sempre é possível 
formar grupos realmente produtivos. Daí 
ser fundamental uma avaliação constante, 
ao final de cada atividade, com participação 
ativa dos alunos. Mas pode-se afirmar que 
esse tipo de organização facilita o trabalho 
do professor no sentido de lidar com a 
heterogeneidade em uma turma real, além de 
todos os outros ganhos que a aprendizagem 
compartilhada pode trazer para o coletivo da 
turma.                            Sendo assim, o trabalho 
será organizado por meio de seis capítulos 
o primeiro deles tratarão de assuntos que 
permeiam o campo alfabetizador trazendo 
um breve histórico sobre a questão da 
alfabetização e da forma como os alunos 
desenvolvem-se durante o processo de 
aquisição da escrita, trazendo as hipóteses 

como subsídios para análise das fases de 
desenvolvimento pelas quais as crianças 
passam.                                                                                        As 
reflexões propostas no segundo capítulo 
trarão uma discussão sobre o trabalho com 
agrupamentos produtivos fazendo ressalva 
à importância que tem o olhar do professor 
alfabetizador no processo de aquisição do 
conhecimento, ou seja, é destacado o quão é 
importante o trabalho acontecer por meio do 
favorecimento de agrupamentos realizados 
de forma heterogênea, levando também em 
consideração a relação professor e aluno. 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O processo de inclusão no Brasil, desde a 
década de 50, tem orientado a elaboração 
de políticas e leis que criaram programas 
e serviços voltados ao atendimento das 
pessoas deficientes. 

Este novo parâmetro consistiu na criação 
de mecanismos que permitem a adaptação 
dos deficientes aos sistemas sociais comuns 
e, em caso de incapacidade por parte de 
alguns deles, criou sistemas especiais que 
possam acolhê-los. (MANTOAN, 1988).

Há de se destacar, que entre os anos 80 
e início dos anos 90, surgiu no contexto 
internacional um movimento implementado 
por profissionais preocupados com a 
temática da inclusão, apoiado por pais e 
pessoas com deficiência, que lutavam contra 
a ideia de que a educação especial era uma 
sub educação (MANTOAN, 1988)

Este movimento surgido nos Estados 
Unidos da América (EUA), teve como 
objetivo a inclusão das crianças com alguma 

deficiência nas escolas comuns, tendo em 
vista unir a educação especial com a regular, 
em um único sistema educativo. Suas ideias 
primavam pela reestruturação da educação 
especial, pelo desaparecimento da educação 
compensatória, buscando a inserção que 
tantos alunos estavam privados. 

Segundo Mantoan (1988) a proposta era 
que todos os alunos, sem exceção, fossem 
submetidos ao processo de escolarização 
na classe de ensino regular, recebendo uma 
educação eficaz, defendendo a necessidade 
de reformar a educação geral e especial para 
constituir um recurso de maior alcance para 
todos os alunos.

Atualmente a educação inclusiva tem sido 
vista sobre outra ótica, que considera que a 
mesma não é um método pedagógico; nem 
tampouco uma estratégia para barateamento 
de custos da educação. E o debate sobre a 
inclusão tem como uma de suas vantagens 
o destaque de novas possibilidades para a 
intervenção educativa. 

A evolução do movimento de inclusão 
mostra uma tendência que mantém e 
atualiza os princípios norteadores de uma 
educação humana, que tem como pontos 
fundamentais a ampliação da presença 
de pessoas com necessidades educativas 
especiais em contextos comuns de ensino e 
a transformação da escola e das alternativas 
educativas. (MANTOAN, 1988)

Mas mudanças necessárias vão além do 
nível da didática, exigindo uma discussão 
ética sobre as possibilidades e os limites 
do ato de ensinar/aprender, demandando 
investimentos contínuos dos órgãos públicos,  
bem como a definição de políticas públicas 
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que deem suporte às mudanças necessárias, 
bem como o comprometimento do educador, 
que deve ter como base a apropriação dos 
seus recursos e instrumentos de diálogo, a 
negociação e avaliação, que retroalimentam 
o agir do educador ( JESUS, 2004 )

Para ocorrer a inclusão é preciso também 
alguns cuidados, para que de fato os alunos 
deficientes possam ser beneficiados, sendo 
eles :

Infraestrutura física adaptada (construção 
de rampas, adequação de portas, janelas, 
banheiros, mobiliário, telefones, bebedouros 
e demais elementos).

Equipamentos adaptados (como por 
exemplo, para pessoas com deficiência 
visual, impressoras em braile, ampliadores de 
texto, sistemas de síntese de voz, softwares 
específicos).

Materiais didáticos como livros, cartilhas, 
vídeos e CD – ROMs em braile ou com áudio 
( para deficiências visuais) ou em Libras (sigla 
corresponde a Língua Brasileira de Sinais, 
para deficiências auditivas)

Capacitação de supervisores, 
coordenadores e docentes para o 
trabalho com pessoas com deficiência.                                                                                             
Há de se destacar que a inclusão promove 
à construção de inúmeras maneiras de se 
ministrar a educação escolar dos alunos com 
deficiência no sistema de ensino regular, 
tornando as escolas abertas às diferenças. 
(MANTOAN, 1988) 

Um das metas da inclusão deve ser não 
deixar nenhum aluno deficiente e que tenha 
condições de frequentar a escola regular fora 
do sistema escolar.

ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO (AEE)

Segundo a Política Nacional de Educação 
Especial, na Perspectiva Inclusiva SEESP/
MEC (2008) o Atendimento Educacional 
Especializado - AEE, é um serviço da educação 
especial que “[...] identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade, 
que eliminem as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando suas 
necessidades específicas” (SEESP/MEC, 200
8).                                                                                                   O 
AEE complementa, desenvolve e suplementa 
a formação do aluno recebida na sala de aula, 
com a intenção de promover sua autonomia 
em todos os setores que participar. Deve 
ser ofertado de maneira obrigatória pelos 
sistemas de ensino e é desenvolvido em 
salas de recursos multifuncionais em turno 
inverso ao da escola regular. Nessas salas o 
educando irá desenvolver suas habilidades 
com auxílio de profissionais da saúde e 
professores especializados, pois em alguns 
casos um só professor pode “não dar conta” 
das necessidades do aluno. É importante 
ressaltar que o AEE não deve ser visto como 
reforço escolar, mas sim como um método 
utilizado para desenvolver as habilidades 
e competências dos alunos que possuam 
algum tipo de deficiência física ou mental. 

O AEE é um serviço da Educação Especial 
que identifica, elabora e organiza recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem barreiras para a plena participação 
dos alunos, considerando suas necessidades  

 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS

específicas. Ele deve ser articulado com a 
proposta da escola regular, embora suas 
atividades se diferenciem das realizadas em 
salas de aula de ensino comum. (MEC, 2009).

O principal motivo em querer que o aluno 
da educação especial seja atendido pelo 
AEE na própria escola está na intenção e 
possibilidade de que suas necessidades 
especiais sejam atendidas e discutidas no 
dia a dia pelos profissionais envolvidos 
no processo de educação. Dessa forma a 
inclusão se torna mais que uma palavra, se 
torna uma realidade que pode ser vivenciada 
pelos alunos, pais e professores.

O Atendimento Educacional Especializado 
trabalha para eliminar barreiras à 
participação e aprendizado dos alunos da 
educação especial no contexto da escola 
regular, ao mesmo tempo em que identifica 
as necessidades e habilidades dos alunos e 
do contexto escolar. É também atribuição do 
AEE apresentar propostas de soluções para 
os problemas apresentados e construir um 
plano que contenham ações e estratégias, 
para melhor atender os alunos envolvidos no 
processo de educação especial, plano esse que 
o professor deverá revisar periodicamente. 
Deverão também disponibilizar materiais 
e subsídios educacionais que atendam as 
necessidades dos educandos. Mas para 
isso o AEE têm que intervir com os alunos 
para que eles desenvolvam a competência 
necessária para a utilização dos materiais e 
competências criados pelo AEE.

As Tecnologias Assistivas (T.A.) são recursos, 

equipamentos, serviços, estratégias e práticas 
elaboradas para minimizar os problemas 
encontrados pelos indivíduos com NEE. 

O professor de atendimento especializado 
trabalha com estas ferramentas com o 
objetivo de ampliar as habilidades dos alunos 
com deficiência, favorecendo a participação 
nos desafios educacionais.

Este serviço dentro da educação possui 
uma visão positiva e busca resolver  
dificuldades dos alunos, encontrando 
alternativas para que eles participem e atuem 
positivamente nas atividades propostas no 
currículo comum.
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AS DEFICIÊNCIAS E SUAS 
CARACTERÍSTICAS

Atualmente, para atender os preceitos 
legais e da inclusão, as escolas comuns 
tem recebido em seu universo um número 
significativo de alunos deficientes, com 
características e necessidades específicas.

Alguns pontos principais de importância 
neste processo são: a formação em 
tecnologia assistiva destinada a professores, 
orientadores, toda a equipe técnica que 
trabalha diretamente com a criança e ainda 
extensivo aos familiares, disponibilizar 
sempre, as informações e sugestões na área, 
acompanhar e supervisionar as propostas de 
implantação desses serviços e estudos de 
casos pelos órgãos e pessoas competentes, 
não deixando o professor sem informações 
ou feedback, e formação programada por 
solicitação de órgãos, instituições ou redes 
de ensino, para implantar salas de recursos 
multifuncionais. 

Portanto, apesar de muitos alunos com NEE 
já estarem frequentando classes regulares, a 
realidade da exclusão ainda é muito grande 
e representa um grande desafio ao governo 
e ao sistema educacional. Deveria ser mais 
investido em pesquisas, formação do apoio 
pedagógico e técnico e implementação 
de práticas educacionais, para que 
possibilitassem não somente o ingresso do 
aluno com NEE, mas sua efetiva participação 
com condições de aprender, e educar a 
todos ao redor, reconhecendo e valorizando 
as diferenças entre os indivíduos como um 
fator de enriquecimento pedagógico e social.

A inclusão é um desafio que, ao ser 
devidamente enfrentado pela escola comum, 
provoca a melhoria da qualidade da educação 
básica e superior, pois para que os alunos com 
e sem deficiência possam exercer o direito à 
educação em sua plenitude, é indispensável 
que essa escola aprimore suas práticas, a fim 
de atender às diferenças. (BRASIL, 2007, p. 
45)

Entretanto, esta inclusão deve possibilitar 
que todos os alunos, em especial os 
deficientes, construam conhecimentos, 
considerando suas capacidades, expressem 
suas ideias, participando criticamente das 
atividades de ensino e aprendizagem.

Inclusão escolar impõe uma escola em 
que os alunos estão inseridos sem quaisquer 
condições pelas quais possam ser limitados 
em seu direito de participar ativamente do 
processo escolar, segundo suas capacidades, 
e sem que nenhuma delas possa ser motivo 
para uma diferenciação que os exclua das 
suas turmas. (BRASIL, 2010, p. 8-9)

E esta inclusão exige de cada profissional 
que atua nas escolas o conhecimento 
e compreensão acerca das diferentes 
deficiências. 

E é justamente a caracterização das 
deficiências que passaremos a discutir neste 
capítulo.

A DEFICIÊNCIA FÍSICA

A deficiência física se relaciona ao 
comprometimento do aparelho locomotor, 
do sistema osteroarticular, do sistema 
muscular e do sistema nervoso.

As deficiências físicas podem ser causadas 

A DEFICIÊNCIA MENTAL

Em 1983, a AAMD – Associação Americana 
de Deficiência Mental, ao definir DM, enfatiza 
a avaliação do comportamento adaptativo, 
não considerado em definições anteriores, 
com base mais em aspectos clínicos do que 
sociais. (Emmel, apud PALHARES, MARINS, 
2002) Assim, Grossman (1983), define 
deficiência ou retardo mental:

“Refere-se a um funcionamento 
intelectual geral significativamente abaixo 

AS DEFICIÊNCIAS VISUAIS
As deficiências visuais podem ser 

decorrentes de fatores genéticos, de traumas, 
de problemas congênitos ou pós-nascimento. 
Comumente elas são caracterizadas de baixa 
visão ou cegueira. 

A baixa visão pode ser causada por  
enfermidades, traumatismo ou difusões do 
sistema visual que acarretam a diminuição da 
acuidade visual e a dificuldade para enxergar 
de perto ou de longe com campo visual 
reduzido, com alterações na identificação de 
contraste e a percepção de cores. Algumas 
das enfermidades que podem causar a baixa 
visão são “ [...] a retinopatia da prematuridade, 
a retinocoroidite macular por toxoplasmose, 
o albinismo, a catarata congênita, a retinose 
pigmentar, a atrofia óptica, e o glaucoma”. 
(BRASIL, 2010, p. 8)

A ocorrência de baixa visão pode estar 

da média, com déficits no comportamento 
adaptativo expressos durante o período de 
desenvolvimento”. (Emmel, apud PALHARES 
MARINS, 2002).

Em agosto de 2006, durante a Convenção 
Internacional de Direitos Humanos das 
Pessoas com Deficiência, da Organização 
das Nações Unidas – ONU ficou definido que 
a nomenclatura mais adequada para referir-
se às pessoas com a chamada deficiência 
mental, (HONORA E FRIZANCO, 2008) 
Essa deficiência não é considerada uma 
doença ou um transtorno psiquiátrico, e sim 
um prejuízo das funções cognitivo causado 
por um ou mais fatores que acompanham o 
desenvolvimento do cérebro.

por:
• Lesão cerebral (paralisia cerebral, 

hemiplegias)
• Lesão medular (tetraplegias, paraplegias)
• Miopatias (distrofias musculares)
•  Patologias degenerativas do sistema 

nervoso central (esclerose múltipla, 
esclerose)

• Lesões nervosas periféricas
• Amputações
• Sequelas de poli traumatismos
• Malformações congênitas
• Distúrbios posturais de coluna
• Artropatias
• Distúrbios dolorosos da coluna vertebral 

e das articulações dos membros
• Reumatismo inflamatório da coluna e das 

articulações 
• Doenças osteomusculares (DORT)
• Sequelas de queimaduras (BRASIL, 2006, 

p. 11) 
As deficiências físicas mais severas 

costumam trazer limitações significativas 
as pessoas que a possuem, impedindo sua 
locomoção e autonomia. (BRASIL, 2006)
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relacionada a alguns indícios, sendo eles:
- Olhos vermelhos, lacrimejando durante 

ou após esforço ocular; piscar continuamente, 
visão dupla e embaçada; movimentar 
constantemente os olhos (nistagmo); 

- Dificuldade para enxergar a lousa, 
aproximar demais os olhos para ver figuras 
ou objetos e para ler e escrever textos;

- Sensibilidade `a luz; dores de cabeça; 
tonturas e náuseas;

- Aproximar-se muito para assistir 
televisão; tropeçar ou esbarrar em pessoas 
ou objetos; ter cautela excessiva ao andar; 
esquivar-se de brincadeiras ou de jogos ao 
ar livre; dispersar a atenção. (BRASIL, 2010, 
p. 9)

De modo geral, é mais difícil perceber a 
baixa visão durante os primeiros anos de 
vida. Uma característica da baixa visão é a 
criança derrubar objetos ao pegá-los e ao 
caminhar não se mostrar segura. Algumas 
destas manifestações e comportamentos 
costumam chamar a atenção dos professores 
em relação a locomoção da criança com 
baixa visão. 

Já a cegueira pode ser caracterizada como 
congênita ou adventícia. 

A cegueira congênita pode ser causada 
por: 

[...] lesões ou enfermidades que 
comprometem as funções do globo ocular. 
Dentre as crianças com causas, destacam-se 
a retinopatia da prematuridade, a catarata, 
o glaucoma congênito e a atrofia do nervo 
óptico. (BRASIL, 2010, p. 30)

Já a cegueira adventícia ”caracteriza-se 
pela perda da visão ocorrida na infância, na 
adolescência, na fase adulta ou senil. Dentre 

as principais causas, destacam-se as doenças 
infecciosas, as enfermidades sistêmicas e os 
traumas oculares”. (BRASIL, 2010, p. 31)

As crianças com cegueira congênita 
e adventícia têm o mesmo potencial de 
desenvolvimento e aprendizagem que 
as outras, ainda que alguns obstáculos 
dificultem este processo. As limitações na 
experiência de vida das pessoas cegas são 
mais comprometedoras no processo de 
desenvolvimento.

Ainda, estas crianças devem aprender a 
lidar com riscos, bem como com a própria 
limitação, identificando os sons, os ruídos, 
os odores e outras pistas que as possibilitem 
localizar os obstáculos e evitar o perigo.

Segundo documento do MEC Os alunos 
com deficiência visual: baixa visão e 
cegueira (Brasil, 2010), no caso da criança 
com cegueira ou baixa visão, é preciso a 
utilização do sistema Braile, criado por Luis 
Braille (1809-1852), o qual se constitui por 
sessenta e quatro sinais em relevo, cuja 
combinação representa as letras do alfabeto. 
São vogais, números, sinais de pontuação, 
notas musicais e outros sinais gráficos. 

A compreensão do sistema Braille, envolve 
um conjunto de conhecimentos e apropriação 
de conceitos especiais e numéricos, a 
discriminação tátil, a coordenação motora, 
entre outros. Este sistema possibilita contato 
direto com a grafia das palavras, favorecendo 
o uso da escrita para a comunicação, a 
organização pessoal e a busca de registro de 
informações de forma autônoma.

A criança com cegueira congênita ou 
adventícia deve compreender que esta 
modalidade de escrita é diferente da 

manuscrita, mas tem os mesmos usos e 
funcionalidades. 

Há de se destacar que o Sistema Braille 
não é suficiente para a alfabetização, pois é 
preciso que a criança compreenda o processo 
de construção do conhecimento por meio 
da experiência não-visual, interagindo 
com recursos pedagógicos que favoreçam 
a compreensão e o acesso aos conteúdos 
escolares.

OS TRANSTORNOS GLOBAIS 
DO DESENVOLVIMENTO 

Os Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGD) são caracterizados 
pelo atraso no desenvolvimento das 
funções básicas, tais como: a socialização, 
a comunicação e distúrbios nas relações 
sociais recíprocas.

As crianças com TGD apresentam padrões 
de comunicação estereotipados, grandes 
dificuldades em iniciar e manter uma conversa, 
de ter a atenção e concentração, tendendo 
a evitar o contato visual e apresentando 
aversão ao toque do outro (COLL, 2004)

Uma característica marcante das crianças 
com TGD são as mudanças de humor sem 
causa aparente, agressividade, apresentando 
dificuldade na coordenação motora, em 
fixar sua atenção em uma só atividade, 
tendendo a repetir a fala dos outros (ecolalia) 
e comunicarem-se por meio de gestos ou 
usando entonação mecânica.

Segundo a resolução n° 04 do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), são considerados 
alunos com TGD aqueles que apresentam um 

quadro de alterações no desenvolvimento 
psicomotor, comprometimento nas relações 
sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras. (BRASIL, 2009)

São considerados TGD diferentes 
transtornos os quais apresentam as 
funções do desenvolvimento afetadas 
qualitativamente, são eles o Autismo, a 
Síndrome de Rett, o Transtorno ou Síndrome 
de Asperger, entre outros. (BRASIL, 2009).

AS ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO 

As Altas Habilidades e a Superdotação 
possibilitam que o sujeito apresente 
capacidades cognitivas acima da apresentada 
pelas demais pessoas. A literatura acadêmica 
aponta que as explicações de como e o 
porquê algumas pessoas desenvolvem 
habilidades superiores as demais não 
estão suficientemente esclarecidas. O que 
existe até o momento é um consenso entre 
estudiosos acerca da conjunção de dois 
fatores que influenciam o desenvolvimento 
da inteligência: a herança genética e a 
estimulação ambiental. (BRASIL, 2010).

As pessoas com Altas Habilidades e 
Superdotação são capazes de a cada 
nova informação assimilar e integrar aos 
esquemas já construídos, preparando-o 
para a construção de outros ais amplos e 
eficientes. (BRASIL, 2010)

A DEFICIÊNCIA AUDITIVA

A deficiência auditiva é uma alteração 
produzida tanto no órgão da audição como 
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na via auditiva, consistindo na perda maior 
ou menor da percepção normal dos sons, na 
privação sensorial, interferindo diretamente 
na comunicação, a qual altera a qualidade 
da relação que o indivíduo estabelece com o 
meio. (Brasil, 2006).

As pessoas surdas são classificadas em 
diferentes graus, de acordo com a intensidade 
de perda da audição, classificando a surdez 
quanto ao grau de comprometimento 
(intensidade de perda auditiva). Para tanto, 
é utilizado o audiômetro, instrumento que 
utilizado para medir a sensibilidade auditiva 
de um indivíduo, sendo o nível de intensidade 
sonora medido em decibéis .(BRASIL, 2006)

A surdez é classificada em leve, 
apresentando perda auditiva de até quarenta 
decibéis, a qual não impede a aquisição 
normal da língua oral, porém poderá causar 
problema articulatório na leitura e escrita ( 
BRASIL,2006)

Em moderada, apresentando perda 
auditiva entre quarenta a setenta DB, sendo 
que para se comunicar com essas pessoas é 
necessário que a voz tenha intensidade. No 
geral este indivíduo identifica as palavras mais 
significativas, sendo que sua compreensão 
verbal está intimamente ligada a sua aptidão 
para a percepção visual (BRASIL,2006) .

Também há a surdez severa, com perda 
auditiva entre setenta a noventa DB, sendo 
que a pessoa pode identificar ruídos familiares 
e perceber a voz forte. A compreensão 
verbal depende da aptidão para utilizar a 
percepção visual e para observar o contexto 
das situações (BRASIL,2006)

Por fim há a surdez profunda, onde a 
pessoa apresenta perda auditiva superior a 

noventa DB. Este grau de surdez geralmente 
priva a pessoa das informações auditivas 
necessárias para perceber e identificar a voz 
humana, o que a impede de adquirir a língua  
oral (BRASIL,2006)

A surdez pode ainda ser classificada 
como unilateral, quando ocorre em apenas 
um ouvido, ou bilateral quando ocorre em 
ambos ouvidos.

No que se refere ao período de aquisição, 
a surdez pode ser dividida em dois grupos, 
sendo eles a congênita, quando o individuo 
já nasce surdo, classificada com pré lingual, 
pois ocorre antes da aquisição da linguagem. 

E a adquirida, quando a perda da audição 
ocorre no decorrer da vida, classificada como 
pré ou pós lingual, pois poderá acontecer 
antes ou depois da aquisição da linguagem.

Quanto as causas a surdez se dividem 
em pré natais, provocadas por fatores  
genéticos e hereditários, os quais  
podem vir a ocorrer por doenças adquiridas 
pela mãe na gestação, tais como: rubéola, 
toxoplasmose, citomegalovírus, ou ainda 
por exposição às drogas ototóxicas 
(medicamentos que podem afetar a audição) 
(BRASIL,2006)

Ainda, há as perinatais, que ocorrem com 
maior frequência por partos prematuros, 
anoxia cerebral (falta de oxigenação no 
cérebro ao nascer) e trauma de parto (quando 
ocorre uso inadequado de fórceps, ou ainda 
quando o parto foi excessivamente rápido 
ou demorado).

Já nas pós natais, este tipo de surdez é 
provocado quando o indivíduo adquiri alguma 
doença ao longo da vida, como: meningite, 
caxumba, sarampo, ou ainda quando faz uso 
de medicamento ototóxicos, avanço da idade 
ou acidentes (BRASIL,2006)

No que se refere à localização da lesão, 
a alteração auditiva pode ser em condutiva, 
quando localizada no ouvido externo ou 
médio, e tem como principais causas as 
otites, rolha de cera ou acúmulo de secreção, 
geralmente essas perdas são reversíveis após 
tratamento.

As neurossensoriais, estão localizadas 
no ouvido interno. Este tipo de lesão é 
irreversível, e tem como causa mais comum 
a meningite e a rubéola.

UM OLHAR SOBRE A 
INCLUSÃO: NA PERSPECTIVA 
DOS EDUCADORES

Este capítulo tem como finalidade 
apresentar uma pesquisa de campo realizada 
junto a duas escolas municipais da cidade de 
Araçatuba, tendo como objetivo analisar a 
formação dos professores acerca do processo 
de inclusão escolar.

Sendo uma investigação metódica, a 
pesquisa científica tem como objetivo 
esclarecer aspectos de um determinado 
objeto de estudo. 

A pesquisa de campo é aquela utilizada 
com o objetivo de conseguir informações e/
ou conhecimentos acerca de um problema 
para o qual se procura uma resposta, ou de 
uma hipótese que se queira comprovar, ou, 
ainda, descobrir novos fenômenos ou as 
relações entre eles. (MARCONI & LAKATOS, 
2006, p. 83)

Dessa forma a pesquisa de campo teve a 
finalidade de contribuir para a confirmação 
das concepções previamente levantadas, 
através de análises, estudos de casos e 
comparação de dados. 

Para tanto, optamos por uma abordagem 
quantitativo-descritiva, consistindo em 
uma investigação de pesquisa empírica, 
cuja finalidade foi delinear e analisar as 
características dos fatos que fomentaram 
o surgimento da temática. (MARCONI & 
LAKATOS, 2006). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao decorrer do curso, da pesquisa, e do trabalho, 
relacionadas com a efetivação de um sistema educacional 
inclusivo, percebemos a necessidade iminente de 
discussões e reflexões que apresentem apontamentos 
ou direcionadores na tentativa de desenvolver propostas 
educacionais inclusivas, ou ainda que relatem as pesquisas 
acerca das práticas já realizadas no contexto atual.                                                                                                         
Entendemos que as considerações apresentadas 
anteriormente fazem parte de um longo trajeto a ser 
percorrido para a implantação de uma Educação Inclusiva, 
porém é uma opção justa e possível de ser trilhada, no campo 
educacional.
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A HISTÓRIA INFANTIL: SUA 
IMPORTÂNCIA E OBJETIVOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 
DA CRIANÇA
RESUMO: Este artigo pretende mostrar a importância e objetivos da história infantil para 
o desenvolvimento integral da criança, mostrando o lado essencial e prazeroso dessa. A 
importância da temática se deve ao fato de que não é possível ensinar a escrever sem antes 
ensinar a refletir, questionar, falar e ler. O objetivo desse estudo é mostrar a importância 
da leitura para o desenvolvimento cognitivo, social e psicológico da criança. Esta pesquisa 
é baseada em referência bibliográficas, numa tentativa de mostrar aos nutrir professores 
com indicadores sobre a importância das histórias infantis para o aprendizado dos alunos, 
a fim de ajudá-los no processo de construção do seu conhecimento. Também irá demarcar 
que as histórias infantis podem auxiliar no aprendizado de crianças da Educação Infantil 
proporcionado seu desenvolvimento cultural, cognitivo e psicológico.

Palavras-chave: História Infantil; Desenvolvimento Integral; Criança.

Revista Educar FCE

INTRODUÇÃO

O presente estudo vem esclarecer a 
importância da dramatização, a imaginação 
e a arte de se contar histórias na Educação 
Infantil para o desenvolvimento cultural, 
cognitivo, psicológico e afetivo da criança. 
Escolhi este tema porque no trabalho que 
desenvolvo na creche e na Pré-Escola 
observo que os contos e as histórias 
despertam na criança o imaginário, levando-
os a uma atenção que despertará o pleno 
desenvolvimento contribuindo assim para o 
aprendizado da criança.

A justificativa para a escolha do presente 
tema se dá pelo fato de que os jogos e as 
brincadeiras sempre fizeram parte da vida e 
da realidade do ser humano, estando assim 
envolvidos com jogos e brincadeiras em 
todas as fases da vida até mesmo na fase 
adulta, pensando na ação do brincar e jogar.

Dessa forma o objetivo deste trabalho é 
compreender como a criança faz associação 
do seu imaginário com a vida,  

isto é, como a criança interpreta a história, 
fazendo uma associação com seu cotidiano, 
levando-a a compreender a importância da 
leitura para seu desenvolvimento.

Será utilizada a pesquisa bibliográfica 
como metodologia.

O artigo tratará de abordar a importância 
da leitura, de se contar e dramatizar contos e 
histórias, sua arte e as várias formas do conto, 
assim como a importância que o narrador ou 
contador apresenta nesse cenário, como ele 
prende a atenção e desperta o imaginário 

da criança. Apresentar a importância e os 
objetivos que a história, ou conto desenvolve 
na criança; os elementos essenciais da 
história que levarão a esse desenvolvimento, 
cultural, cognitivo e psicológico.

DESENVOLVIMENTO

Serão apresentadas reflexões sobre a 
importância da leitura para criança, mostrando 
a importância de se contar histórias e suas 
diversas formas e sua arte, mostrando que 
contar histórias exige qualidade na escolha 
da história que irá contar, bem como é 
preciso técnica e experiência, de quem conta 
a história. Dessa forma é preciso ensaiar 
muito e fazer com que voz e corpo contem 
juntos.

Malba Tahan em seu livro “A arte de ler e 
contar histórias” define, classifica, determina, 
relaciona a história infantil. Como definição 
ele descreve:

Certamente, uma travessura infantil será 
peraltice praticada por crianças, admissível, 
portanto, em vista da imprudência ou da 
inexperiência próprias da idade. Mas uma 
“história infantil” não „resulta de um trabalho 
elaborado por crianças, mas fruto de 
inteligência já cultivada e amadurecida, de 
quem conhece, por estudo ou por intuição, 
as qualidades ou requisitos que devemos 
encontrar numa narrativa destinada a 
crianças. (TAHAN, 1964, p, 9)

Na passagem do estado bárbaro para a 
vida organizada, o contador de histórias,

O pajé, que tinha, só ele, os segredos 
da arte de dizer, deixou de ser um mero 
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instrumento de diversão e encantamento 
popular, para ser depositário das tradições 
da tribo, as quais ele deveria transmitir às 
novas gerações para serem conservadas 
e veneradas através dos tempos(TAHAN, 
1966, p. 17).

            Na Idade Média, o contador de 
histórias era respeitado em todos os lugares,

[...] as crônicas atestam que na Boêmia, na 
Áustria e nas Ilhas Britânicas, os trovadores, 
os segréis, os jograis e os menestréis 
obtinham passaportes quando outros 
indivíduos não podiam obtê-los. Esses eram 
os que, cantando, recitando, declamando, 
iam de palácio a palácio, de aldeia a aldeia, 
contando as histórias tão a gosto popular 
(TAHAN, 1966, p. 17-18).

O autor enfatiza que numa história 
infantil deva se destacar quatro elementos 
essenciais: introdução, enredo, ponto 
culminante e desfecho.

Toda esta apresentação é dada no capítulo 
um do livro e deve ter “uma frase inicial que 
seja simples, sugestiva e de acentuada e 
motivadora originalidade” (TAHAN, 1964, p. 
87).

De acordo com Tahan “enredo é uma 
sucessão dos episódios que constituem a 
história, os conflitos que surgem e a ação das 
personagens.” (1964 , p. 82).

O deslocamento dos personagens faz-se 
necessário nas histórias “apresentadas sob 
forma de narrativas, para escolares, para 
adolescentes e para adultos, devem ter, 
forçosamente, enredo vivo e com surpresas 
para o ouvinte. Quanto mais palpitante é o 
enredo, mais atraente é a história”(TAHAN, 
1964, p. 82).

Segundo Tahan(1964, p.83) “quando o 
enredo da história atinge ao seu máximo 
de intensidade, ao seu clímax, ele alcançou 
seu ponto culminante”. Mas este ponto 
culminante pode ser retardado afim de 
“provocar maior reação” (TAHAN, 1964, p. 
83).

Para “uma boa narrativa, com enredo bem 
imaginado, deve apresentar vários pontos 
de „suspense‟, ou melhor, vários pontos 
emocionantes”(TAHAN, 1964, p. 83).

Tahan considera como desfecho “ao 
desenlace final da história, isto é, à conclusão 
nela apresentados.” (1964, P.83). 

Este desfecho pode coincidir com o ponto 
culminante, mas não é regra necessária. 
Muitas das vezes os desfechos terminam 
com uma frase ou uma conclusão, que às 
vezes pode não ter nada a ver com a história 
em si. Como “Entrou por uma perna de pinto, 
saiu por uma perna de pato quem quiser que 
conte quatro”(TAHAN, 1964, p.85).

Tahan(1964, p.20), ressalva a importância 
de contar histórias sob cinco aspectos:

1) Recreativo – é um suave divertimento 
para as crianças

2) Educativo – a história pode educar, pois 
guardamos na memória tudo que ouvimos.

3) Instrutivo – podemos colher muitos 
ensinamentos e informações.

4) Religioso – ensino religioso e educação 
religiosa dos povos

5) Físico – as histórias oferecem ações 
benéficas para pessoas enfermas. 

O início deste caminho é a sedução para o 
ato da leitura, pois a história é um alimento 
da imaginação da criança e precisa ser 
dosada conforme sua estrutura cerebral, isto 
é, a estrutura cerebral determina o interesse 
para aquele tipo de história que esta sendo 
contada ou trabalhada.

Desde os tempos mais remotos o homem, 
percebendo que cada habilidade que 
possuía era um recurso á sua disposição 
para conquistar o respeito e a veneração dos 
seus semelhantes, começou a cultivar o seu 
talento e a especializar-se nas artes. Para 
entreter àqueles que o cercavam e receber 
a sua aprovação e admiração, usava ele, com 
especialidade a arte de contar histórias. Pouco 
a pouco, o contador de histórias se tornou 
o centro de atenção popular pelo prazer 

que suas histórias proporcionavam(TAHAN, 
1964, p.16).

Segundo Tahan(1964, p.17) na Idade 
média, o contador de histórias era bem 
vindo e respeitado em toda parte, conforme 
afirmativa:

As crônicas atestam que na Boemia, na 
Áustria e nas Ilhas britânicas, os trovadores, 
os sagreis, os jograis, os bardos e os 
menestréis, obtinham passaportes quando 
outros não podiam obtê-los. Esses eram os 
que, cantando, recitando, declamando, iam 
de palácio em palácio, de aldeia em aldeia, 
contando histórias tão do gosto popular da 
época. 

Segundo Coelho (2001, p.50) “contar 
histórias é uma arte, por conseguinte requer 
certa tendência inata, uma predisposição, 
latente, aliás, em todo educador, em toda 
pessoa que se propõe a lidar com crianças”.

Coelho(1989, p.11), menciona o segredo 
que o narrador deve ter.

“É preciso saber tirar a essência da 
história, ter consciência de que o que é 
mais importante é a história, o narrador só 
empresta sua vivacidade à narrativa sem 
ficar presa a limitação imposta pela leitura. É 
fundamental encontrar a história adequada 
à faixa etária, e que ela possa atender 
aos interesses dos ouvintes e o objetivo 
específico da escolha.”

“A história é o mesmo que um quadro 
artístico ou uma bonita peça musical: não 
podemos descrevê-los ou executá-los bem 
se não os apreciamos”(COELHO,  1989, p.14)

Para Tahan (1964, p.45) vai além e 
nos apresentar que: existem algumas 
características que devemos levar em 
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conta para sermos bons contadores: “viver 
a história, ter confiança em si mesmo, ter 
espírito inventivo, muita originalidade, poder 
de impressionar e atração pessoal”. 

Segundo Coelho (2001, p.9) “a arte de 
contar histórias possui segredos e técnicas, 
depende de certa tendência inata, mas que 
pode ser desenvolvida, cultivada”. 

Assim para que se realize essa sedução, 
faz-se necessário que haja um preparo 
prévio para tal tarefa. Para ressaltar este 
fato, eis como se pronuncia Coelho (2001, 
31) “estudar a história é ainda escolher a 
melhor forma ou o recurso mais adequado 
de apresentá-la”.

Segundo Tahan (1964), o trabalho com a 
história pode ser desenvolvido de diversas 
formas tornando esta mais viva, mais rica 
e interessante, podendo de forma criativa 
cativar a criança.

Para Tahan (1964, p.126), “a apresentação 
da história pode ser feita de várias formas, 
de acordo com os artifícios ou recursos 
empregados pelo narrador”.  Dessa forma na 
se têm apenas um único jeito para se narrar 
a história, temos vários recursos e artifícios 
para que chame mais a atenção para essa. 
Dentre esses recursos, Tahan (1964, p.126) 
apresenta alguma delas:

História em meiguice;
História em simples narrativa;
História lida;
História com interferência;
História com gravura;
História com cantos;
História com mágicas;
História semidramatizada;
História com sombrinhas;

História com flanelógrafo;
História em teatrinhos de varas;
História desenhada;
História em colaboração;
Histórias com ruídos e vozes;
Histórias com jogos e problemas;
Histórias com marionetes;
História em quadrinhos.

Segundo Tahan (1964, p.12), existem 
inúmeros recursos a serem explorados 
na contação de história e ainda ressalta 
a importância da criatividade na criação 
desses e boa vontade para apresentar uma 
bela história, assim fazendo toda diferença e 
ainda destaca que:

A razão é simples. Nem sempre a história 
é narrada. Em certos casos a história 
infantil poderá ser dramatizada (teatro 
infantil, teatro de fantoches, teatro de 
marionetes); semidramatizada (sombrinhas, 
flanelógrafo); filmada (cinema, desenhos 
animados);lida ou declamada; sugerida 
(história desenhada); sem legenda (história 
muda); com colaboração; com interferências 
de personagens, etc.

Cabe também destacar a importância de 
se escolher um recurso que seja adequado 
para a história a ser trabalhada. Segundo 
Coelho (2001, p.31) “[...] cada apresentação 
tem vantagens especiais, corresponde a 
determinados objetivos e saber escolher os 
recurso é fundamental”.

Dentre os inúmeros recursos serão 
apresentados os mais utilizados na pré 
escola por chamarem bastante a atenção 
das crianças pela criatividade e forma dos 
personagens.

Um desses recursos seria o avental da 
história onde o contador vai colocando ou 
tirando os personagens do avental de acordo 
com a sequência da história.

Já com relação aos fantoches, tem-se os 
de mão, os de dedo, cuja forma de confecção 
ocorre de acordo com a criatividade de quem 
o confecciona, podendo ser de meia, saco de 
papel, feito de tecido etc.

Por fim ao dramatização  onde se espera 
que “a crianças (o aluno) assimile a mensagem 
transmitida pela história e verbalize seu 
conteúdo, usando a linguagem oral e 
gestual”(Oliveira, 2009, p.25).

Coelho (2001), ainda mostra apesar de 
todos esses recursos a mais interessante é 
a simples narração em que o narrador irá 
utilizar de sua voz e gestos para dar vida a 
história através das entonações diferentes 
para cada personagem.

Para a autora “a simples narrativa é a 
mais fascinante de todas as formas, a mais 
antiga, tradicional e autêntica expressão do 
contador de histórias. Não requer nenhum 
acessório e se processa por meio da voz do 
narrador, de sua postura” (COELHO, 2001, 
p.31).

Sendo a palavra à matéria-prima para se 
contar história, o narrador deve levar em 
consideração o vocabulário, que precisa 
ser compatível ao público ao qual deseja 
contar, permitindo fácil entendimento para 
as crianças. Pensando, nisso Tahan (1964, 
p.123-124), apresenta três maneiras de se 
contar uma história:

História narrada na primeira pessoa: 
o herói principal da história é o próprio 
narrador

 História narrada na terceira pessoa: 
quando o narrador não figura na história, 
não tem a menor interferência no enredo 
e não conhece os personagens da história. 
Todos os contos como: “Era uma vez...”, “Vivia 
antigamente...” são histórias na terceira 
pessoa.

 História entrecruzada ou mista: quando 
escrita na 1ª pessoa, o narrador não

 sendo o herói da história conhece e 
exerceu alguma interferência no desenrolar 
dos episódios que formam a história.

Cabe também destacar que a uma história 
deve ter sempre começo, meio e fim, assim 
Tahan (1964, p.79) classifica como estrutura 
da narrativa, os seguintes elementos:

1) Introdução – formado pela parte inicial 
da história. (A introdução diz quando, onde e 
quem; 2) enredo – é a sucessão dos episódios, 
os conflitos que surgem e a ação dos 
personagens; 3) Clímax ou ponto culminante 
– surge como resultante única, e bem 
destacada de todos os eventos e conflitos 
que formam o enredo. E o ápice, onde o 
ouvinte muitas vezes prende a respiração, 
aguardando os próximos acontecimentos; 
4) Desfecho – é o desenrolar da trama. O 
desenlace final da história. 

Outra questão é a preparação das 
crianças para se ouvir a história, pois as 
crianças devem estar calmas e concentradas 
para que se possa dar inicio a contação da 
história. Sobre esse aspecto Coelho (2001, 
p.54) sugere sempre cantar uma música, 
pois “isso exerce um efeito mágico. Cantar, 
bater palmas, levantar os braços facilita a 
concentração dos ouvintes”. 
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Para Tahan (1964) ao iniciar a história, 
no primeiro momento temos as chamadas 
fórmulas clássicas iniciais, citadas por Freire 
apud Tahan (1964), que os contadores de 
histórias preferem utilizar como:

Era uma vez...
Havia, antigamente...
Vivia outrora...
Havia uma vez...
Contam que...
Conta-se que, antigamente...
No tempo em que os animais falavam...
No tempo de Dante...
Antigamente, quando Adão era cadete...
Diz que era uma vez...
Um rei tinha um filho...
Num reino muito rio e muito bonito...
Vou contar u “causo”...
Era um dia...
Naquele tempo...
Quando Nosso Senhor andou pelo 

mundo... (p.90)

É importante também sempre uma pausa 
após essas primeiras palavras causando 
assim uma expectativa com relação à 
história. As frases conclusivas também são 
muito importantes na história e são citadas 
por Freire apud Tahan (1966, p.93-94), que 
aparecem sempre nos contos de fadas como:

Eles se casaram e foram muito felizes...
E os dois viveram muito felizes...
Viveram ricos e felizes por muito tempo...
Houve festanças a valer no dia do 

casamento...sendo todos felizes...
Entrou por uma perna de pinto, saiu por 

uma perna de pato...
Dessa forma, observa-se a importância 

de ser analisada a questão de para que 
público seja destinada a história antes de se 
montar a forma que essa será apresentada, 
assim como também se observou que contar 
historia requer certa habilidade. 

Citando Malba Tahan (1966, p.142) 
“as narrativas de casos e contos podem 
ser aproveitadas em todas as atividades. 
Por meio dessas narrativas podem ser 
ministradas aulas de Linguagem, Matemática, 
Educação Física, com o máximo de interesse 
e maior eficiência”. “É o exemplo do escritor 
Monteiro Lobato, que mostrou que até a 
aritmética, com seus cálculos e suas frações, 
pode ser aprendida sob a forma de história,...” 
(TAHAN, 1966, p.26).

As histórias propiciam que a criança 
desenvolva a linguagem oral, a organize 
seu pensamento, onde segundo Vygotsky, 
na visão de Rego, diz que (1995, p. 
63) “a linguagem habilita as crianças a 
providenciarem instrumentos auxiliares na 
solução de tarefas difíceis, a superarem a 
ação impulsiva, a planejarem a solução para 
um problema antes de sua execução e a 
controlarem seu próprio comportamento”.

Para Vygotsky (apud Rego, 1995, p. 57) “ a 
mente da criança contém todos os estágios 
do futuro desenvolvimento intelectual: eles 
existem já na sua forma completa, esperando 
o momento adequado para emergir”. 

Para Bettelheim, (1980, p.197) “o conto de 
fadas é a cartilha onde a criança aprende a ler 
sua mente na linguagem das imagens, a única 
linguagem que permite a compreensão antes 
de conseguirmos a maturidade intelectual”.

“Ao contrário do que acontece em muitas 
histórias infantis modernas, nos contos 

de fadas o mal é tão onipresente quanto a virtude. É esta 
dualidade que coloca o problema moral e solicita a luta para 
resolvê-lo” (BETTELHEIM, ,1980, p.15).

Dessa forma ao buscarmos soluções criativas para a 
superação dos problemas e como lidar com as emoções, “a 
história grava-se, indelevelmente, em nossas mentes e seus 
ensinamentos passam ao patrimônio moral de nossa vida. 
Ao depararmos com situações idênticas, somos levados a 
agir de acordo com a experiência que, conscientemente, já 
vivemos na história” (TAHAN, 1966, p.22). 

Durante a realização do presente trabalho  
observou-se que tão importante quanto ouvir, é necessário 
uma preocupação com a forma de se contar a história, 
preocupação essa que vai desde a escolha da história, a 
escolha do material utilizado para a apresentação da história 
bem como a preparação para a apresentação dessa(ensaio). 

Mostrou também que tão importante quanto ouvir as 
histórias a criança experimenta, através da imaginação, outros 
lugares, outros tempos e culturas. Essa também contribui 
para o desenvolvimento, cultural, cognitivo e psicológico.

Diante do que foi colocado é de extrema importância 
realizar na escola um trabalho com as histórias de forma 
diversificada. Esse trabalho com a literatura infantil 
possibilitara a criança a ampliar suas competências.

Por fim devem ser escolhidas histórias adequadas à faixa-
etária dos alunos, a fim de que eles integrem ao exercício 
da leitura de modo prazeroso.  Uma vez que se comprovou 
que o trabalho com a literatura infantil obtêm resultados 
positivos no desenvolvimento da criança.
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1984. A HORTA ESCOLAR E O MEIO 

AMBIENTE
RESUMO: Por meio deste artigo podemos nos conscientizar da importância da preservação 
do meio ambiente do nosso planeta. Dentro de uma escola, até mesmo nas comunidades 
ao seu redor, são realizados projetos de horta, com objetivos não só da alimentação dos 
envolvidos, mas também para distinguir um alimento em que não são utilizados agrotóxicos 
no seu plantio.  Esse projeto já vem sendo realizado em várias escolas e estados brasileiros, 
com o intuito de crianças e adolescentes terem um olhar em prol da natureza e do que 
se pode retirar dela, sem que haja necessidade de afetá-la.  Sendo a escola um espaço, 
onde a criança dará sequência a um processo de socialização, é fundamental o papel da 
educação ambiental na formação de jovens responsáveis.  A horta é um excelente meio para 
potencializar o aprendizado do aluno e despertar seu interesse pela alimentação saudável.
O contato com a natureza é uma experiência muito válida para crianças e adolescentes. 
Ao montar uma horta na escola, professores de todas as áreas terão um laboratório vivo, 
podendo trabalhar os mais variados temas. 

Palavras-chave: Alimentação Saudável; Horta Escolar.
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A HORTA ORGÂNICA

Com o uso indevido de defensivos 
agrícolas e adubos minerais, 
muitas pessoas começaram 
a defender outra forma, para 
que não prejudicasse a saúde 

da população humana. A partir daí que 
começaram os cultivos orgânicos, que não 
só garante a saúde ambiental, mas também 
geram produtos confiáveis para o consumo.

A produção orgânica é fundamentada no 
princípio do equilíbrio biológico da natureza, 
assim permitindo a permanência e evolução 
da vida sobre a Terra. 

O conhecimento, as atitudes, 
comportamentos e habilidades desenvolvidas 
por meio de efetivos programas de saúde 
em escolas, voltados para a conscientização 
de que a adoção de hábitos saudáveis trará 
melhor qualidade de vida, capacitam crianças 
e jovens para fazer escolhas corretas sobre 
comportamentos que promovem a saúde do 
indivíduo, família e comunidade. Por meio 
do trabalho nas preferências alimentares 
de crianças, que são determinantes 
importantes da ingestão alimentar, promove-
se o balanceamento na composição da 
dieta em relação aos macronutrientes e 
ao total energético (DAVANÇO; TADDEI; 
GAGLIANONE, 2004).

Todo alimento orgânico é muito mais que 
um alimento sem agrotóxicos. É o resultado 
de um sistema de produção que busca 
manejar de forma equilibrada o solo e demais 
recursos naturais.

Ao colocar um projeto na escola como 
ideia central: a horta orgânica, dependendo 

do seu encaminhamento pedagógico dado, 
pode-se abordar e abranger diferentes 
conteúdos que constituem o currículo 
escolar, resgatando valores, desenvolvendo 
habilidades e promovendo hábitos saudáveis 
para todos os envolvidos.

Além da abordagem pedagógica, é 
necessário definir diferentes etapas da horta 
orgânica, para a sua criação, dentre elas: 
escolha do local, limpeza e preparo do solo 
(adubação) e semeadura.

Os conteúdos ambientais devem envolver 
todas as disciplinas do currículo e estarem 
interligados com a realidade da comunidade, 
para que o aluno perceba a correlação dos 
fatos e tenham uma visão integral do mundo 
em que vivem. Neste sentido a escola deverá 
promover por meio de ações a preservação 
e a conservação do meio ambiente para 
que o aluno tome consciência de sua 
responsabilidade. E assim com as atividades 
extraclasse viabilizamos ao aluno o 
conhecimento e práticas que envolvam todas 
as dependências da escola, estabelecendo a 
relação entre teoria e prática e os cuidados 
com a alimentação.

Conforme Morgado:
[...] A horta inserida no ambiente escolar 

torna-se um laboratório vivo que possibilita 
o desenvolvimento de diversas atividades 
pedagógicas em educação ambiental e 
alimentar, unindo a teoria e prática de forma 
contextualizada, auxiliando no processo de 
ensino aprendizagem e estreitando relações 
através da promoção do trabalho coletivo 
e cooperado entre os agentes sociais 
envolvidos. (MORGADO, 2006). 

Para a construção de uma horta, o 

professor deve ter a participação de todos 
os alunos.

Em primeiro lugar, deve-se escolher um 
lugar apropriado. O local escolhido deve 
receber a luz do Sol direta na maior parte do 
dia, mas principalmente na parte da manhã.

O local escolhido deve estar livre do 
trânsito de pessoas e de animais.

Depois de escolhido o local é hora de 
preparar a terra para o plantio. O plantio 
pode ser direto, colocando-se a semente no 
local onde a planta irá se desenvolver, ou 
em sementeiras que podem ser um canteiro 
comum, com cobertura contra o Sol e chuvas 
fortes. As sementes de hortaliças de modo 
geral são pequenas e exigem cuidados 
especiais como: solo rico em nutrientes, 
peneirado, regas diárias, abundante, mas não 
excessiva e, Sol indireto.

As mudas podem ser produzidas ainda em 
sementeiras encontradas comercialmente e 
de diferentes tamanhos, ou em caixotes ou 
copos de café, dependendo da disponibilidade 
financeira de cada interessado.

Em uma horta podem ser plantados 
diferentes tipos de hortaliças, tais como as 
produtoras de raízes (cenoura e rabanete), 
bulbos (beterraba e cebola), folhas (alface, 
couve e espinafre), frutos (tomate, pepino e 
pimentão) e flores (couve-flor e brócolis).

Cada hortaliça possui características 
próprias quanto ao ciclo de vida, época ideal 
de plantio, necessidade de água e exigências 
nutricionais. Para adubação dos canteiros, 
pode-se utilizar o adubo natural, como pó de 
café usado, casca e polpas de frutas, esterco, 
palhas e galho, que ao apodrecerem, formarão 
o adubo orgânico. Utiliza-se também material 

vegetal e animal de boa qualidade como 
insumos. A aplicação de matéria orgânica 
como já é conhecido, atua na estrutura, na 
manutenção e desenvolvimento da vida 
microbiana do solo e no aporte de nutrientes.

A adubação orgânica pode ser em forma 
de composto, húmus de minhoca, de esterco 
curtido, adubação verde entre outras.

Utilização de cobertura morta para 
proteger o solo contra a chuva e o Sol. Nos 
solos argilosos evita a formação de crostas 
duras na superfície e em solos arenosos 
aumenta a retenção de água no solo, 
diminuindo a erosão e a presença de ervas 
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invasoras.
O uso de adubo orgânico deve ser feito de 

material curtido. Uma terra desgastada deve 
receber, gradativamente, matéria orgânica 
suficiente para incentivar o retorno da fauna 
do solo.

A compostagem é uma técnica que facilita 
o manejo do esterco, reduz o volume de 
matéria, a perda de nitrogênio e outros 
nutrientes após a aplicação.

A irrigação da horta difere quanto à 
região do país e a estação do ano; mas o 
recomendado é irrigar diariamente duas 
vezes ao dia.

Com isso crianças e adolescentes 
participam intensamente do processo de 
cuidar da horta com empolgação e alegria. 
Esses momentos representam uma maneira 
especial e, por extensão, de aprender juntos 
a cuidar da natureza. 

As hortaliças desenvolvem-se e, quando 
chegam a fase de amadurecimento, os alunos 
passam a fazer a colheita. Esse momento é 
bastante rico em inteiração e aprendizado, 
pois eles participam de forma concreta e 
espontânea dessa experiência, vivenciando 

diferentes situações envolvendo autonomia, 
movimento, tempo, entre outros.

Ao participar do trabalho na horta e 
do processo de colheita, e preparação de 
alimentos, podem ampliar sua relação com 
alimentos mais saudáveis.

Para Silva
[...] a prática da horta na escola caracteriza-

se como um processo de mediação que 
oportuniza viabilizar o ensino com crianças 
pequenas, uma vez que os aproxima de 
situações concretas e vividas no cotidiano, 
favorecendo um trabalho pedagógico 
que integra prática e teoria. Por meio do 
processo de mediação e das sensações, 
a criança é conduzida a interagir com os 
objetos, estendendo relações para além do 
próprio corpo, vivenciando e aprendendo 
novas experiências, o que lhe permite 
ampliar conhecimentos, vínculos afetivos 
e cognitivos para apropriar-se do mundo 
por meio de diversas linguagens, as quais 
devem ser utilizadas de modo a respeitar 
cada momento do desenvolvimento infantil. 
(SILVA; PASUCH E SILVA, 2012).

Mês Espécie

Ano Todo

Janeiro

Abobrinha, acelga, agrião, alface, almeirão, berinjela, beterraba, cebolinhas, 
cenoura, chicória, couve manteiga, espinafre, feijão-vagem, jiló, milho, mostarda, 
pepino, rabanete, rúcula e salsa.

Semear alface, agrião, aipo, couve, rabanete, almeirão, nabo, beterraba, rúcula, 
chicória, espinafre, batata-doce, salsa e coentro em locais com clima ameno e 
chuvas leves. Em clima quente semear as culturas de ano todo. 

Quadro 1 – Calendário de plantio

Fevereiro

Março

Semear rabanete e alface, transplantar o que foi semeado em sementeira.   

Semear direto no canteiro cenoura, almeirão, salsa, alho, e nas sementeiras 
alface, chicória, espinafre, salsão, couve-flor, brócolis e repolho. Deve-se estar 
atento para seleção de variedades uma vez que as culturas semeadas nesta épo-
ca se desenvolverão em clima de inverno.

Abril
Semear direto no canteiro agrião, almeirão, beterraba, nabo, salsa, alho, rúcula, 
chicória, salsão, semear na sementeira, chicória, salsão, couve-flor, brócolis e 
repolho de inverno, e espinafre.   

Maio
Semear nos canteiros rabanete, cenoura, almeirão, nabo, beterraba, rúcula, salsa, 
chicória, salsão, espinafre, couve-flor, brócolis, e repolho de inverno. Semear em 
sementeira alface.   

Junho Plantio direto no canteiro de almeirão, cenoura, nabo, beterraba, rúcula, alho. 
Na sementeira chicória, agrião, couve-flor, brócolis e repolho de inverno.   

Julho Semear nos canteiros almeirão, rúcula, alho. Na sementeira semeia-se alface, 
rabanete, chicória, beterraba. 

Agosto
Começa-se a selecionar variedades de verão para as que podem ser plantadas 
o ano todo, de acordo com o clima local. Em sementeira plantar jiló, berinjela, 
pimenta, pimentão, tomate.

Setembro
Semear alface, rabanete, cenoura, couve-flor, brócolis. Continua plantio de jiló, 
berinjela, pimenta, pimentão, tomate e ainda abobrinha, feijão de vagem, pepi-
no, maxixe, salsa e coentro.

Outubro
Semear cenoura, couve-flor, brócolis, repolho, pimentão, tomate, berinjela, jiló, 
abobrinha, feijão de vagem, pepino, maxixe, mandioquinha, salsa, batata-doce, 
coentro.   

Novembro Semear alface, rabanete, cenoura, brócolis, repolho, couve-flor, batata-doce, 
coentro. 

Dezembro Semear abobrinha, feijão de vagem, pepino, cenoura e repolho. 

Fonte: Planeta Orgânico. Disponível em <http://planetaorganico.com.br/site/index.php/
guia-da-horta-organica/>. Acesso em:  10 de dezembro de 2017.



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

138 139

A IMPORTÂNCIA DE 
PROJETOS DE HORTAS

Um dos desafios dos educadores do 
século XXI é se adequar a maneira como as 
crianças e adolescentes passam a absorver 
os conteúdos significativos para a sua vida.

Uma boa estratégia é trazer a prática para 
a aula. Dessa maneira a teoria passada em 
sala de aula ganha exemplos reais e deixa de 
ser abstrata.

A educação ambiental é um dos tópicos 
mais importantes a serem absorvidas pelas 
crianças.

A horta escolar serve como objeto de 
estudo interdisciplinar. Podem ser discutidos 
temas como alimentação, nutrição e ecologia. 
Assim os educadores devem dar o máximo 
de responsabilidades às crianças, inserindo-
as nas discussões sobre o rumo do projeto e 
cuidados com as plantas.

As hortas também podem inserir a 
comunidade, trazendo para o projeto os pais 
e familiares dos alunos.

As crianças servem de multiplicadores, 
porque levam o que aprendem na escola 
para a casa.

O resultado dos projetos horta na escola 
são alunos mais conscientes, que levam para 
a vida ensinamentos ecológicos, amplificando 
a necessidade de uma mudança de postura, 
no qual é necessário implantar na sociedade 
com relação a natureza.

Os professores podem usar a 
interdisciplinaridade e desenvolver um 
projeto sobre a alimentação saudável com os 
alunos, que terão a oportunidade de conhecer 
melhor os alimentos e experimentá-los na 

cozinha ou na merenda escolar, o que os 
auxiliará na promoção da saúde.

Segundo Magalhães 
[...] utilizar a horta escolar como estratégia 

visando estimular o consumo de feijões, 
hortaliças e frutas, torna possível adequar a 
dieta das crianças. Outro fator interessante é 
que as hortaliças cultivadas na horta escolar, 
quando presentes na alimentação escolar, 
fazem muito sucesso, ou seja, todos querem 
provar, pois é fruto do trabalho dos próprios 
alunos. (MAGALHÃES, 2003). 

Um dos principais objetivos da Educação 
Ambiental, consiste em contribuir para a 
compreensão da complexidade do ambiente 
em suas dimensões ecológicas, econômicas, 
sociais, culturais, políticas, éticas e 
tecnológicas, de maneira a sensibilizar a 
coletividade quanto à importância de sua 
organização e participação na defesa de 
todas as formas de vida. Pretende-se assim, 
incentivar a mobilização dos cidadãos a 
partir do reconhecimento das causas das 
consequências dos impactos socioambientais 
que afligem o planeta, buscando satisfazer as 
necessidades fundamentais da humanidade 
ao mesmo tempo que são respeitados os 
direitos das gerações futuras terem acesso a 
um ambiente saudável (EMBRAPA).

A contribuição das atividades realizadas 
na horta escolar ajuda o aluno a entender 
o perigo da utilização de agrotóxicos para 
a saúde humana e ao meio ambiente, 
a importância da preservação do meio 
ambiente, desenvolve a cooperação da 
comunidade escolar e, proporciona a 
modificação dos hábitos escolares.

Todas essas atividades têm um só princípio, 

conscientizar a adotar um estilo de vida que 
cause menos impactos ao meio ambiente, 
observando a problemática ambiental que 
vivemos partindo da horta escolar.

Entende-se que a escola é um espaço 
apropriado para melhorar o aprendizado 
nos campos teórico e prático desta temática 
e que os alunos, a partir adas informações 
que lhes são passadas, poderão tornar-se 
agentes de transformação de uma sociedade. 
O professor é fundamental na formação 
destes, pois permite que os alunos possam 
desenvolver todo seu potencial intelectual e 
artístico.

Nesta perspectiva, o projeto horta 
na escola visa promover um estudo 
interdisciplinar por intermédio da inserção 
da educação ambiental, contribuindo 
para uma melhoria no processo ensino-
aprendizagem, no sentido de fortalecer a 
temática de desenvolvimento sustentável e 
fazer com que os alunos possam levar esta 
proposta para suas residências, havendo, 
com isso, a possibilidade de replicação do 
projeto e melhoria da qualidade de vida dos 
seus familiares.

METODOLOGIA PARA 
MONTAGEM DE HORTA 
ORGÂNICA 

O ideal para a implantação de uma horta, 
é que seja feito um planejamento, definindo 
os espaços a serem utilizados e também o 
tipo de produção pretendida. Por exemplo, o 
tipo de verduras e legumes, e também ficar 
atento à época de cada plantio, ciclo das 

culturas e tratos exigidos.
Também é necessário que se conheçam o 

tipo de clima e principalmente o tipo de solo 
adequado para cada cultura. Esses fatores 
são relevantes para que haja um bom plantio.

O clima é determinante na adaptação 
de certas culturas e deve ser levado em 
consideração na seleção de variedades.

O tipo de solo é um ponto importante a ser 
considerado para a produção. O solo deve 
ser encarado como um organismo vivo, que 
interage com a vegetação, em todas as fases 
de seu ciclo de vida. Devem ser analisadas as 
características física, química e biológica.

As características físicas se referem a 
textura e estrutura do solo, ou seja, tamanho 
dos grãos e diferentes quantidades de areia, 
argila matéria orgânica, água, ar e minerais. 
Um solo bem estruturado deve ser fofo e 
poroso, permitindo a penetração de água e 
do ar.

As características químicas se relacionam 
com os nutrientes, dissolvidos na água do 
solo, que vão ser utilizados pelas plantas após 
a sua penetração pelas raízes das plantas.

As características biológicas tratam dos 
organismos vivos presentes no solo que 
vão atuar tanto nos aspectos físicos como 
químicos dos solos.

O local para instalar uma horta deve ser de 
maior insolação possível, água disponível, de 
preferência próximo ao plantio, para facilitar 
as suas regas.

PASSO A PASSO DE UMA 
HORTA ORGÂNICA
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1. Monte a sua horta orgânica em uma 
área sem muito movimento. Se você tiver 
animais, coloque uma cerca de bambu, 
madeira ou outro material para que eles não 
entrem.  Escolha um lugar que receba muito 
Sol. Se você mora em uma região seca, é 
preciso ter uma fonte de água próxima.

2. Limpe a área que será plantada. Você 
precisa tirar as ervas, o capim, as plantas 
velhas e as pedras. Aproveite esses resíduos 
naturais para produzir seu próprio adubo 
natural.

3. Are a terra quando tiver limpado o 
terreno. Use enxada ou arado para remover 
bem. A terra deve estar úmida para ser arada.

4. Coloque o composto orgânico na 
terra para que ela seja mais fértil e as frutas, 
verduras e legumes cresçam facilmente. 
Espalhe uma camada de 4 cm de adubo e 
misture bem com a terra da superfície.

5. Para plantar, faça um desenho da sua 
horta. Informe-se sobre como cresce cada 
fruta, verdura e legume que você pretende 
plantar, como eles devem ser agrupados e 
qual é a distância necessária entre eles para 
um bom crescimento.

6. Faça sulcos a cada 30 cm, que 
atravessem a horta inteira. Isso organizará 
suas frutas e verduras e permitirá que você 
se desloque sem problemas pela plantação. 
Coloque tijolos, pedras ou madeiras dentro 
desses sulcos para poder andar sem pisar 
nas plantas.

7. Siga as instruções das embalagens das 
sementes. Informe-se sobre o crescimento 
e agrupe-as de acordo com as informações 
que você obteve ou as indicações de um 
especialista.

8. Proteja a sua horta contra pragas 
e insetos. Remova as ervas-daninhas que 
crescerem entre as plantas, já que elas 
absorvem a água que a sua horta precisa.

O desenvolvimento da horta escolar 
possibilita ao educando um melhor e mais 
proveitoso aprendizado, à necessidade do 
toque na terra, contato com as plantas, 
diferenciação de formas, texturas, cheiro 
e da cor. Estimulando a inteligência, os 
sentidos e a interação com o meio ambiente, 
desenvolvendo também a consciência 
ambiental (OLIVEIRA, 2006).

Com a implantação da horta na escola os 
educandos têm a possibilidade de realizar 
pesquisas em diversas áreas do conhecimento, 
pois este espaço pode ser considerado um 
laboratório a céu aberto, contribuindo para 
estimular os alunos a realizar pesquisas 
científicas e para a promoção de um ensino 
de qualidade dentro do ambiente escolar. Os 
alunos, além do cultivo de hortaliças como 
cenoura, alface, coentro, pimentão, tomate, 
realizam o consorciamento com outras 
culturas comestíveis, como batata doce, 
feijão e milho. A expectativa de uma horta 
orgânica é inserir a educação ambiental 
dentro do espaço escolar para despertar 
os alunos para as questões relacionadas 
ao meio ambiente. Desta forma busca-
se promover um ensino contextualizado 
para a melhoria da qualidade de vida na 
qual estes estão inseridos. A implantação 
da horta na escola é um momento que 
exige muita reflexão, estudos, dedicação e 
compromisso com as atividades que serão 

Maria Helena Ottoni Buzato

Graduação em Matemática 
pela Faculdade PUC 
(2000); Professor de Ensino 
Fundamental II no CEU EMEF 
JAÇANÃ.

desenvolvidas, desde a limpeza da área até a manutenção 
dos canteiros e consequentemente a comercialização dos 
produtos, no caso as hortaliças. Neste contexto os alunos 
têm a oportunidade de realizar, a partir de estudos em sala 
de aula, o planejamento, considerado etapa fundamental 
para desenvolver qualquer atividade. Percebe-se que com 
a implantação da horta na escola os alunos apresentaram 
um comportamento diferente, pois tiveram a oportunidade 
de realizar tarefas em grupo, pensando num todo, e 
desenvolveram um espírito cooperativo e participativo. Cabe 
ressaltar que os alunos despertaram o interesse pela pesquisa 
de temas importantes, como: os problemas ambientais, o 
uso dos recursos hídricos de forma correta, a importância da 
reciclagem e a importância das hortaliças para a alimentação 
humana, qualidade de vida, fatores que são fundamentais 
para promover o desenvolvimento sustentável.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para muitos a implantação da horta escolar parece como 

um grande desafio e algo que demanda uma disponibilidade 
absurda de tempo e dinheiro.

Porém na prática a situação não é assim. E isso, em primeiro 
lugar, porque o projeto pode começar pequeno, com alguns 
canteiros e espécies mais fáceis de cultivar. Mas um outro 
ponto importante é que os projetos de horta devem envolver 
várias pessoas da comunidade escolar, incluindo os alunos e, 
muitas vezes, até mesmo suas famílias, que não raramente 
se interessam em contribuir com a ideia.

As hortas escolares são, portanto, uma atividade não só 
enriquecedora em diversos sentidos, mas também possível. 
Inclusive, materiais mais completos que discutem o papel 
pedagógico e os diversos benefícios das hortas escolares, 
estão se tornando cada dia mais fáceis de serem encontrados.

Bons projetos de hortas escolares já foram implantados 
em escolas brasileiras, com situações que variam do 
envolvimento de toda a comunidade escolar, até a existência 
de um único docente responsável pelo projeto. Nestas 
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diferentes situações é importante ver o relato dos envolvidos, que permitem caracterizar a 
horta escolar como um espaço participativo e profícuo em termos de aprendizagem, onde 
podem ser trabalhadas capacidades e habilidades, valores e atitudes, sob os mais diversos 
aspectos do conhecimento.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE 
NA RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo irá abordar a importância que a afetividade tem na relação 
entre professor e aluno, especificamente na Educação, em relação ao aprendizado escolar. É 
importante ter em mente que, ao falar de afetividade neste aspecto, estamos falando num 
sentido diferenciado: o da preocupação por parte do professor de oferecer um aprendizado 
significativo, prazeroso, que cause interesse, curiosidade e prazer. Ao oportunizar este tipo 
de aprendizado, o professor cria vínculo com seus alunos, que percebem no professor alguém 
com quem podem contar e que se preocupa com sua evolução acadêmica e pessoal. Desta 
forma, os vínculos estabelecidos entre professor e aluno vêm a favorecer o aprendizado 
do aluno e a incentivar o professor a planejar e re-planejar conforme as necessidades que 
encontra em seu grupo.
Palavras- chave: Afetividade. Aprendizagem. Relação professor x aluno.

INTRODUÇÃO

Cada um de nós guarda na memória 
recordações de nossa infância, e 
muitas delas estão relacionadas 
à escola. Todos têm um professor 
que se lembra com carinho e 

até mesmo com certo saudosismo, assim 
como temos aqueles que torcemos o nariz 
só de lembrar. Isso porque, quando somos 
crianças, sentimos grande necessidade de 
nos identificar com alguém, e geralmente o 
fazemos com quem nos causa bom impacto.

Essas boas lembranças são causadas 
pelos professores que se interessaram por 
nós, pelo nosso bem-estar, pelo nosso 
aprendizado e pelo nosso desenvolvimento; 
não quer dizer que nos deixavam fazer o que 
queríamos, o que não seria saudável, mas, 
sim, nos orientavam para o caminho certo.

Com certeza, estes são os professores 
que, para nós, faziam da escola um lugar 
agradável, em que queríamos estar, em que 
gostávamos de estar. Daí a importância de 
um bom relacionamento entre professor 
e aluno; da afetividade, não num sentido 
amoroso, mas num sentido de preocupação 
com o aprendizado e o desenvolvimento em 
todos os aspectos.

Sendo assim, este artigo justifica-se 
pela necessidade de compreendermos a 
afetividade como uma relação saudável 
entre professor e aluno e como facilitadora 
do aprendizado.

Portanto, o objetivo geral deste artigo é 
compreender a afetividade entre professor 
e aluno como fundamental para um 
aprendizado prazeroso e significativo, e os 

objetivos específicos são: compreender a 
importância da afetividade para a criança 
da Educação Infantil na construção de sua 
auto-estima; compreender a importância 
do papel do professor na construção desse 
relacionamento; compreender quais práticas 
educativas contribui para a construção desta 
relação afetiva.

Sendo assim, num primeiro momento, 
será abordado sobre qual é a concepção de 
afetividade na Educação.

Em seguida, será abordado sobre a 
importância da afetividade na Educação 
Infantil.

Por fim, será abordado sobre a afetividade 
entre professor e aluno e como acontece o 
processo de ensino e aprendizagem neste 
contexto.

A CONCEPÇÃO DE 
AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO

Quando falamos de afetividade, 
rapidamente nos remetemos ao seu sentido 
literal: as emoções, os sentimentos, que 
podem ser bons ou ruins. As emoções que 
temos em relação às situações que nos 
rodeiam são o que ordenam nossas ações; são 
a forma que temos de perceber a realidade 
da qual fazemos parte.

Portanto, a afetividade é a responsável 
pelos sentimentos que temos em relação 
a tudo que nos cerca, e faz parte do nosso 
psiquismo desde nosso nascimento. É 
fundamental para nossa existência e se 
manifesta durante toda nossa vida. Para 
WALLON apud GALVÃO (1999):
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O recém-nascido não se diferencia 
do outro nem mesmo no plano corporal. 
Situações comuns ao bebê, como aquela 
em que, surpreso, grita de dor após morder 
o próprio braço, ilustram o inacabado do 
recorte corporal. O bebê ainda não diferencia 
o seu corpo das superfícies exteriores. É 
pela interação com os objetos e com o seu 
próprio corpo – em atitudes como colocar o 
dedo nas orelhas, pegar os pés, segurar uma 
mão com a outra – que a criança estabelece 
relações entre seus movimentos e suas 
sensações e experimenta, sistematicamente, 
a diferença de sensibilidade existente entre 
o que pertence ao mundo exterior e o que 
pertence a seu próprio corpo. Por essas 
experiências torna-se capaz de reconhecer, 
no plano das sensações, os limites de seu 
corpo, isto é, constrói-se o recorte corporal. 
(WALLON apud GALVÃO, 1999, p. 50)

Sendo assim, desde bebês nossas emoções 
são expressas de alguma maneira; no caso, 
por meio do choro, única maneira que o bebê 
que ainda não se apropriou da linguagem 
verbal tem de se manifestar.

A todo o momento, a criança está em 
construção de si mesma enquanto indivíduo, 
e isso se dá por meio de sua interação com 
o meio em que vive. Conforme a criança vai 
crescendo, ela começa a racionalizar sobre 
estas relações.

Sendo assim, a afetividade não diz respeito 
somente às emoções, mas também faz parte 
das fases do desenvolvimento da criança. 
Entretanto, a afetividade é, ao mesmo 
tempo, social e biológica, o que contribui 
para seu desenvolvimento cognitivo e amplia 
seu repertório cultural. Para WALLON apud 

GALVÃO ( 1999):
Mais determinante no início, o biológico 

vai progressivamente cedendo espaço de 
determinação ao social. Presente desde a 
aquisição de habilidades motoras básicas, 
como a preensão e a marcha, a influência 
do meio social torna-se muito mais decisiva 
na aquisição de condutas psicológicas 
superiores, como a inteligência simbólica. 
É a cultura e a linguagem que fornecem 
ao pensamento os instrumentos para a 
sua evolução. O simples amadurecimento 
do sistema nervoso não garante o 
desenvolvimento de habilidades intelectuais 
mais complexas. Para que se desenvolvam, 
precisam interagir com alimento cultural, 
isto é, linguagem e conhecimento. (WALLON 
apud GALVÃO, 1999, p. 40)

Portanto, podemos compreender a 
inteligência como algo individual, mas que 
se desenvolve na interação com o meio. A 
afetividade direciona o desenvolvimento do 
indivíduo não apenas na inteligência, mas 
também em sua personalidade, empatia e 
compreensão com o outro por meio das 
relações de troca.

Nas relações afetivas, o indivíduo aprende 
a respeitar a si e ao outro, e é necessário 
para a formação de seres humanos 
éticos, seguros e capazes de viver em 
sociedade. Portanto, podemos dizer que a 
afetividade é responsável por permear todo 
desenvolvimento do indivíduo.

Diante destes conceitos, e sendo a 
Educação voltada ao desenvolvimento 
integral humano e suas necessidades, 
percebemos a afetividade com importante 
função, pois é ela quem gera no aluno o 

interesse, e, portanto, a inteligência.
Segundo PIAGET apud SEBER (1997):
As construções intelectuais são permeadas 

passo a passo pelo aspecto afetivo e 
ele é muito importante. Tal aspecto diz 
respeito aos interesses, motivações, afetos, 
facilidades, esforço, ou seja, ao conjunto 
de sentimentos que acompanha cada ação 
realizada da criança. A afetividade é o motor 
das condutas. Ninguém se esforçará para 
resolver um problema de matemática, por 
exemplo, se não se interessar em absoluto 
pela disciplina. (PIAGET apud SEBER, 1997, 
p. 216)

A escola é espaço de socialização, de 
interação e de diversidade; do encontro de 
culturas, de experiências, de vivências e 
de relações. É necessário, entretanto, que 
as relações entre as diversidades sejam 
interpretadas como algo bom e construtivo. 
Claro que, como em qualquer relação, a 
escola não está isenta de conflitos; o que 
preocupa, muitas vezes, é a forma como se 
lidam com estes conflitos, inclusive entre 
professor e aluno.

Portanto, é necessário que haja, por parte 
do professor, muito equilíbrio e preparo 
para lidar com estas situações de conflito 
possíveis de acontecer, e que são cada 
vez mais comuns nas escolas. Para FREIRE 
(1996):

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 nos o 
gosto de querer bem o gosto de alegria sem 
a qual a prática educativa perde ao sentido.  
(FREIRE, 1996, p. 142)

Podemos perceber, portanto, que estas 
relações conflituosas fazem parte da vida 
do ser humano, assim como lidar com as 
emoções envolvidas nos conflitos, visando 
uma convivência harmônica com a sociedade. 
Por isso que, nas escolas, esta convivência 
deve ser harmônica entre todos, não apenas 
entre professor e aluno, pois a convivência 
no ambiente escolar também envolve outros 
indivíduos, que possuem sentimentos.

Atualmente, o que presenciamos nas 
escolas é uma predominância da razão em 
detrimento da emoção. Os sentimentos não 
estão sendo considerados como parte do 
indivíduo, e não esta sendo relacionado ao 
desenvolvimento cognitivo.

Compreender a afetividade como parte 
inerente ao indivíduo e responsável pelo 
desenvolvimento de sua inteligência baseado 
em autonomia e respeito favorece e facilita a 
construção do conhecimento.

Nas pesquisas sobre afetividade, um 
nome de destaque é Wallon, cujos estudos 
buscavam decifrar o homem, em como de 
bebê se transforma em adulto. Ele atribui 
a formação do caráter baseado na emoção, 
defendendo uma educação humana integral. 
Para ele, a afetividade é o centro do 
desenvolvimento da personalidade, numa 
relação simultânea entre o orgânico e o 
social, e que é influenciado pelo meio. Sendo 
assim, sugere que o estudo sobre a criança 
seja baseado nas relações que ela tem com 
o meio. 
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Para isso, é preciso compreender a criança 
como um ser completo, que precisa ser 
preparado para a vida, e não somente para a 
escola, e acredita que as relações que ela tem 
dentro e fora da escola são fundamentais na 
construção de seu caráter e de sua identidade 
pessoal.

Outro autor que estudou a respeito 
da afetividade e de sua influência no 
desenvolvimento intelectual foi Piaget. 
Seus estudos dizem que a capacidade de 
conhecer do indivíduo não é inata e nem 
resultado de experiências vividas, mas sim do 
desequilíbrio e necessidade de reequilibrar-
se que as interações humanas pedem.

Para ele, o desenvolvimento intelectual é 
formado pelos aspectos cognitivo e afetivo, 
sendo paralelos um ao outro. Ao concluir 
uma ação, o aluno pode experimentar, 
basicamente, um de dois sentimentos: 
sucesso ou fracasso. Sendo assim, os fatores 
afetivos e cognitivos, juntos, promovem 
o desenvolvimento intelectual. O autor 
também acredita que o interesse tem origem 
no campo afetivo, não no cognitivo.

Sobre a afetividade,  PIAGET apud SOUZA 
(2002):

(...) reconheceu sua importância para o 
desenvolvimento psicológico, fazendo uma 
correspondência entre as evoluções afetivas 
e cognitivas ao longo da vida dos indivíduos. 
Sua conceituação de afetividade é, para 
muitos, polêmica. Para ele, a afetividade 
está indissocialmente ligada à inteligência 
e se manifesta nas ações e condutas dos 
indivíduos, sendo responsável pelo rumo 
que as ações tomam em direção aos objetos. 
A afetividade dá os objetivos e as metas 

para as ações de conhecimento do mundo, 
estando associada aos interesses e escolhas 
que o sujeito faz. (PIAGET apud SOUZA, 
2002, p.32)

Para Piaget, não existe comportamento 
puramente afetivo, sem a presença da 
cognição, e nem o contrário. A afetividade 
motiva as ações, que, por sua vez, motivam o 
intelecto, o que promove o desenvolvimento 
da inteligência. Portanto, a afetividade, 
sozinha, não pode modificar estruturas 
cognitivas que já existem, mas podem 
influenciá-las.

A IMPORTÂNCIA DA 
AFETIVIDADE NA RELAÇÃO 
PROFESSOR E ALUNO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Como vimos, a afetividade está diretamente 
ligada ao desenvolvimento cognitivo e a 
inteligência, por meio da motivação e do 
interesse que ela provoca. Wallon e Piaget 
realizaram estudos que mostram que a 
relação com o meio gera interação e constrói 
laços afetivos.

A criança constrói seu conhecimento 
mediante sua interação com o meio, com 
diferentes culturas e a diversidade de 
maneira geral. Segundo Oliveira (1992):

Se por um lado a ideia de mediação remete 
a processos de representação mental, por 
outro se refere ao fato de que os sistemas 
simbólicos que se interpõe entre sujeito e o 
objeto de conhecimento têm origem social. 
Isto é, é a cultura que fornece ao indivíduo 

os sistemas simbólicos de representação 
da realidade e, por meio deles o universo 
de significações que permite construir uma 
ordenação, uma interpretação, dos dados do 
mundo real. Ao longo de seu desenvolvimento 
o indivíduo internaliza formas culturalmente 
dadas de comportamento, num processo 
em que atividades externas, funções 
intrapessoais, transformam-se em atividades 
internas, intrapsicológicas. (OLIVEIRA, 1992, 
p. 27)

Sendo assim, para que a construção do 
acontecimento aconteça, a interação com 
o outro é fundamental, pois a construção 
do conhecimento acontece no meio social 
primeiro e depois do âmbito individual.

As experiências vivenciadas em grupo são 
o que criam laços de afetividade. Pensando 
no ambiente escolar, e pensando que a 
criança constrói seu conhecimento por meio 
da interação, a afetividade está diretamente 
ligada com esta construção. Neste aspecto, 
o papel do professor é o de estimular e 
incentivar os alunos a atingir seus objetivos 
escolares e pessoais.

Segundo Martinelli (2002):
O aspecto afetivo e um importante 

elemento a se considerar quando se pretende 
compreender o processo de aprendizagem 
dos indivíduos. Situações como abandono, 
a separação dos pais, a perda do processo 
de progenitores, um ambiente desfavorável 
a manifestação afetiva, a depreciação, são 
variáveis intervenientes no processo de 
aprendizagem humana. (MARTINELLI, 2002 
p.99) 

 Para Libâneo (1994), uma relação 
saudável e afetuosa entre professor e 

aluno favorece e facilita o aprendizado por 
intermédio da interação entre eles, pela 
troca de ideias e pelo convívio, cujo objetivo 
é formar cidadãos conscientes e autônomos.

É necessário, numa relação afetiva, que 
exista afinidade entre os envolvidos, que 
respeite a si e ao outro, ao mesmo tempo em 
que o incentiva e motiva. Entretanto, mesmo 
cientes da importância desta relação, nem 
sempre é o que acontece dentro das escolas.

Muitas vezes, nos deparamos com 
situações em que a relação afetiva entre 
professor e aluno é considerada prejudicial 
ao desenvolvimento cognitivo da criança, 
uma vez que este ficaria para segundo plano, 
não criando condições para que a criança 
resolva seus próprios conflitos, já que a 
intervenção do adulto seria constante.

Segundo Vygotsky (2003):
No processo de educação, o professor 

deve ser como os trilhos pelos quais avançam 
livres e independentemente os vagões, 
recebendo deles apenas a direção do próprio 
movimento.  (VYGOTSKY, 2003, p. 75)

Portanto, o papel do professor numa 
relação afetiva com seu aluno não é o 
de fazer as coisas por ele, nem tomar as 
decisões por ele, mas, sim, orientar, mostrar 
caminhos, oportunizar que o aluno construa 
seu próprio conhecimento por intermédio 
de ações que lhe sejam significativas e que 
possam ser compartilhadas.

É importante que esta relação entre 
professor e aluno baseada na afetividade 
tenha sempre como objetivo o aprendizado 
do aluno, pois outro tipo de afetividade deve 
ser dispensada pela família.

De acordo com Almeida (1999):
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Como meio social, é um ambiente 
diferente da família, porém bastante 
propício ao seu desenvolvimento, pois é 
diversificado, rico em interações, e permite à 
criança estabelecer relações simétricas entre 
parceiros da mesma idade e assimetria entre 
adultos. Ao contrário da família, na qual 
a sua oposição é fixa, na escola ela dispõe 
ter uma maior mobilidade sendo possível a 
diversidade de papéis e posições. (ALMEIDA, 
1999, p. 99)

Portanto, embora a afetividade seja 
algo essencial no processo de ensino e 
aprendizagem, o papel do professor não pode 
ser distorcido: é dele a autoridade da sala. 
Libâneo (1994), a respeito disso, ressalta que 
a relação entre professor e aluno deve, sim, 
ser dialética, mas que o respeito à figura e 
ao papel do professor não pode deixar de 
existir, deixando claro aos alunos quais são 
suas expectativas em relação a eles e quais 
são as normas que devem ser cumpridas.

Deve deixar claro quais objetivos 
pretendem alcançar e as metodologias que 
pretende utilizar para atingir estes objetivos, 
sempre valorizando o conhecimento prévio 
dos alunos, ouvindo o que eles têm a dizer e 
estimulando-os a evoluírem sempre.

Desta forma, o professor deixará claro 
ao seu aluno, mesmo que pequeno qual 
sua função em sala de aula, ao mesmo 
tempo em que terá condições de investigar 
suas dificuldades e fazer as intervenções 
necessárias com o intuito de saná-las. Com 
isso, o ensino acontecerá dentro de uma 
relação de respeito, afetividade e com 
significado.

Uma relação de afetividade da forma como 

se espera entre professor e aluno deve ser 
pautada pelo diálogo entre as partes. Para 
Libâneo (1994):

Um professor competente se preocupa 
em dirigir e orientar a atividade mental dos 
alunos, de modo que cada um deles seja 
um sujeito consciente, ativo e autônomo. 
(LIBÂNEO, 1994, p. 252)

Sendo assim, o trabalho do professor não 
pode estar pautado apenas no trabalho com 
os livros e cadernos (sem desmerecer, claro, o 
papel de ambos em auxiliar no aprendizado), 
mas na vivência, na experimentação, nas 
descobertas, no aguçar da curiosidade, o 
que, para as crianças pequenas da Educação 
Infantil, é extremamente significativo e 
válido, e muito agrega à construção de seu 
conhecimento.

Quanto à função da escola, esta deve 
oportunizar esta relação, uma vez que ela 
permeia o desenvolvimento da criança 
de maneira integral, embora o que ainda 
prevaleça nas escolas seja uma preocupação 
apenas com o ensino técnico, que não 
valoriza, e até mesmo não incentiva este tipo 
de relação.

Em relação ao papel da escola, para Wallon 
(1975):

A escola é também um meio funcional. 
As crianças vão com a finalidade de se 
instruir e elas devem familiarizar-se com 
uma disciplina e relações interindividuais 
dum novo tipo. Mas a escola é ainda um 
meio local onde se encontram crianças que 
podem pertencer a meios sociais diferentes. 
Também se pode falar do meio familiar como 
dum meio funcional, onde a criança começa 
por encontrar meios de satisfazer todas as 

suas necessidades sob formas que podem 
ser próprias à sua família e onde a criança 
conquista as suas primeiras condutas sociais. 
(WALLON, 1975, p. 166)

 A partir desta afirmação do autor, 
podemos perceber que o papel do adulto 
tem influência direta na formação da criança, 
e, uma vez que o professor é o adulto de 
referência da criança na escola, seu papel 
é extremamente fundamental, o que valida 
ainda mais a necessidade de uma relação 
baseada na afetividade para que esta 
formação aconteça de forma saudável.

 A afetividade, assim como a inteligência, é 
um aspecto inacabado em todo ser humano, 
e que se desenvolve no decorrer da vida por 
meio das relações, que, por sua vez, produz 
o conhecimento.

A Educação Infantil é considerada a 
primeira etapa escolar que forma o indivíduo 
para a vida em sociedade e para o exercício 
da cidadania, que associa cuidar e educar, 
assim como associa afetivo e cognitivo. Vale 
ressaltar que essa visão se deu após um longo 
processo histórico e social em reconhecer 
a criança com um ser com necessidades 
específicas e protagonistas de sua própria 
vida

 Sendo assim, para Brasil (1998):
Para cuidar é preciso antes de tudo 

estar comprometido com o outro, com 
sua singularidade, ser solidário com 
suas necessidades, confiando em suas 
capacidades. Disso depende a construção 
de um vínculo afetivo entre quem cuida e é 
cuidado. (BRASIL, 1998, p. 75)

Ou seja: o aprendizado precisa ser 
significativo para a criança, e isto se dá a partir 

de relações afetivas entre os envolvidos, que 
enxergue a criança e suas necessidades de 
maneira individual. A Educação Infantil é 
o equilíbrio entre o cuidar e o ensinar, não 
sendo exclusivamente nem um e nem outro.

Na Educação Infantil, as relações 
afetivas também podem e devem ser 
estimuladas entre os alunos, por meio de 
jogos e brincadeiras, que oportunizam estas 
relações, ao mesmo tempo em que é algo 
extremamente prazeroso à criança. Para 
Tristão (2006), o desenvolvimento integral da 
criança envolve, além do aspecto cognitivo, 
o desenvolvimento da solidariedade, o 
colocar-se no lugar do outro, o respeito e a 
responsabilidade, essenciais para a vida em 
sociedade.

Nesse contexto, a relação entre professor 
e aluno contribui para o desenvolvimento 
destes aspectos apontados pelo autor, 
sendo a criança participante ativa nas ações 
e valorizada em seus saberes.

Sendo assim, devemos entender a 
Educação Infantil como um processo que 
envolve, sim, os cuidados, mas também a 
afetividade, a cognição e a motricidade.

A RELAÇÃO ENTRE 
AFETIVIDADE E 
APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Como já vimos anteriormente, e 
desmistificando a ideia de que afetividade 
na Educação Infantil diz respeito ao mesmo 
afeto que é (ou deveria) ser dispensado pela 
família, e sabendo que esta afetividade na 
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escola trata de uma relação de respeito e 
preocupação por parte do professor em 
que seu aluno aprenda de uma maneira 
significativa, podemos compreender melhor 
como isto afeta na aprendizagem.

A criança pequena ainda está em processo 
de desenvolvimento em todos os sentidos: 
físico, cognitivo, emocional, intelectual, entre 
outros. Todos estes aspectos se desenvolvem 
a partir da relação que a criança estabelece 
com o meio. Ela ainda necessita, nesse 
momento, da intervenção do adulto e de sua 
mediação mediante as situações que vão se 
apresentando.

Na escola, o adulto responsável por isso 
é o professor. Entretanto, a criança precisa 
sentir-se segura, acreditar que pode confiar e 
estabelecer uma relação com este adulto. Ao 
professor, cabe oportunizar esta sensação, 
mostrar à criança que ele está ali para ajudá-
la, orientá-la, estimulá-la, corrigi-la, se for 
necessário e apoiá-la durante seu percurso 
escolar.

É a esta relação professor e aluno que 
damos o nome de afetividade. Ela permite 
que a criança se adapte ao ambiente e 
se relacione com ele, e esta relação gera 
aprendizado.

É importante lembrar que as crianças que 
recebemos nas escolas possuem as mais 
diversas estruturas familiares. Em muitos 
casos, o professor é o único adulto com 
quem ela pode contar e confiar, e é preciso 
um olhar sensível do professor para detectar 
estas situações. Mais uma vez, a importância 
da afetividade se faz presente.

Na Educação Infantil, as crianças 
expressam-se das mais diversas maneiras, 

e, brincando, reproduzem situações do seu 
cotidiano que são importante ferramenta 
norteadora do trabalho do professor. Sendo 
assim, é importante que ele crie vínculos com 
seus alunos, os incentive e os encorajem, 
para que se sintam aptos e capazes, o que 
facilita o aprendizado e o torna significativo, 
além de fazer da escola um local prazeroso 
de estar.

Se o professor não tiver essa sensibilidade 
e disponibilidade para se aproximar do seu 
aluno, acreditando que este não é seu papel, 
os alunos com os mais diferentes problemas 
podem ser encarados como desobedientes 
e indisciplinados, o que gera punição e 
sentimentos negativos, desestimulando 
o aluno a aprender, e fazendo com que 
enxergue a escola como um instrumento de 
tortura.

Para Woolfolk (2000):
Os professores são a melhor fonte de ajuda 

para os alunos que enfrentam problemas 
emocionais ou interpessoais. Quando os 
alunos têm uma vida familiar caótica e 
imprevisível, eles precisam de uma estrutura 
firme e atenta na escola. Eles precisam de 
professores que estabeleçam limites claros, 
sejam consistentes, apliquem as regras 
firme, mas não punitivamente, respeitem os 
alunos e mostrem uma preocupação genuína 
com o seu bem-estar. Como professor, você 
pode estar disponível para conversar sobre 
problemas pessoais sem exigir que seus 
alunos o façam (WOOLFOLK, 2000, p.47).

A partir dessa afirmação, podemos 
perceber a grandeza e a importância do papel 
do professor na vida do seu aluno. Quando 
se sente segura e acolhida, sua autoestima 

se eleva, e seu aprendizado acontece de 
maneira mais fácil e mais significativa. Daí 
a importância não só do papel do professor, 
mas da escola em si, de ser um ambiente 
agradável, que faça com que a criança queira 
estar nela.

Um ambiente favorável ao aprendizado e 
um professor preocupado com seus alunos, 
principalmente na Educação Infantil, permite 
que o desenvolvimento aconteça de maneira 
integral, abrangendo os aspectos físico, 
motor, afetivo e psicológico. Deve ser uma 
relação dialética, baseada em confiança 
mútua, visando, sempre, o aluno.

Para Rodrigues (1976), o ambiente 
agradável motiva o aluno a querer aprender, 
e o contrário, na mesma proporção, tornam 
o aluno resistente ao aprendizado e a tudo o 
que diz respeito à escola.

Na Educação Infantil, quando falamos 
da importância da afetividade para o 
aprendizado, trata-se de algo global: 
relacionamentos, autoestima, conteúdos, 
aprendizado da leitura e da escrita, enfim, 
tudo o que envolve a escola. Vygotsky (1994) 
reforça, em seus estudos, a interação social 
como fundamental ao desenvolvimento 
humano, interação esta em que a afetividade 
está intrínseca. Para Vygostky  apud Rego 
(1995):

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)

Sendo assim, fica evidente a importância 
do papel mediador do professor no 
processo de ensino e aprendizagem, em 
sua relação com seu aluno e a relação deste 
relacionamento de afeto mútuo para a 
aprendizagem. O professor precisa ter claro 
que o aprendizado do aluno é uma troca de 
saberes entre eles, uma vez que o professor 
possui o conhecimento técnico, e o aluno 
também possui saberes que muitas vezes o 
professor desconhece.

Na teoria piagetiana, cognição e afetividade 
são indissociáveis, e as experiências afetivas 
são assimiladas pelo indivíduo da mesma 
forma que as cognitivas. Para Piaget apud 
Wadsworth (1997):

Ninguém é movido a fazer algo se não  
houver um pouco de motivação que origina 
esforço para desenvolver determinada 
atividade intelectual. O interesse é um exemplo 
de como são selecionados as atividades 
intelectuais. Esta seleção é provocada pela 
afetividade e não pelas atividades cognitivas. 
Portanto, faz-se necessário pensar em afeto 
como sentimentos, desejos, interesses, 
valores e todo tipo de emoção (PIAGET apud 
WADSWORTH 1997, p.70)

A função da escola, nesse sentido, é 
oportunizar o desenvolvimento humano 
dos alunos, sem deixar de lado as exigências 
pedagógicas. Mas estas exigências devem 
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ser tratadas com sensibilidade, com 
olhar humanizado, pois de nada adianta 
o cumprimento do dever burocrático em 
detrimento da humanização. Uma vez que 
exista esta prática mecanizada, a afetividade 
não tem espaço.

Por isso, a escola, uma vez que prega o 
desenvolvimento integral do aluno, inclusive 
no aspecto emocional e afetivo, deve criar 
condições para que isto aconteça, visando 
não apenas o desenvolvimento formal, mas 
também a formação da personalidade e do 
caráter.

O que, infelizmente, temos presenciado, 
mesmo na Educação Infantil, são escolas 
excessivamente preocupadas com a 
modernização e com o uso da tecnologia. 
Não que a atualização e a tecnologia 
sejam ruis, de maneira alguma, mas não 
estão sendo usadas de maneira sábia.  
‘O compromisso deve ser, primeiramente, 
com a formação de indivíduos autônomos, 
responsáveis, críticos e afetivos.

Para Dias (2007):

(...) o avanço da modernidade, a 
necessidade de sobrevivência, a mudança 
de papéis desempenhados pela família e as 
inovações tecnológicas trouxeram para a 
escola um novo homem, o qual necessita de 
uma formação baseada nos valores do grupo 
social. Porém, o que se percebe na fala dos 
profissionais da educação é que “o problema 
da educação se resolveria com a melhoria 
das salas de aula, bibliotecas, laboratórios, 
materiais pedagógicos, equipamentos de 
informática e audiovisuais” (DIAS, 2007, 
p.30)

A criança que se relaciona bem com seu 
professor tende a ter sucesso em todos os 
sentidos, desde conteúdos até aspectos 
emocionais e pessoais. Num ambiente seguro, 
as crianças mostram-se mais confiantes, e 
com mais vontade de aprender.

A afetividade é uma competência. O 
professor que possui esta competência tem 
características específicas; é criativo, mostra 
prazer em ensinar; com estratégicas de aula 
dinâmicas, envolve os alunos.

Tatiana Pereira da Silva 
Neves

Graduação em Pedagogia 
pela Universidade Guarulhos 
(2004); Professor de Educação 
Infantil - na Creche Heitor Villa 
Lobos, na rede municipal de 
Santo André.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto o assunto é afetividade entre professor e aluno, 
muitos professores mostram-se resistentes por acreditarem 
ser essa relação uma transferência da afetividade que diz 
respeito à família.

Esta confusão é muito comum, mas a verdade é que se 
trata de uma preocupação genuína do professor para com 
seu aluno e com seu desenvolvimento, numa relação baseada 
em respeito e diálogo. Esta relação afetuosa é de extrema 
importância no processo de ensino e aprendizagem, sendo 
uma facilitadora deste último.

Infelizmente, a resistência encontrada ainda é grande, e se 
torna ainda mais dificultosa com a necessidade demasiada 
das escolas em querer atingir altos níveis de resultados 
acadêmicos.

Na Educação Infantil, a criança precisa desta relação 
de afetividade, precisa sentir-se segura e acolhida pelo 
professor, assim como pela escola, que deve ser acolhedora 
e atrativa.

Sendo assim, é preciso desmistificar alguns conceitos 
errôneos sobre a afetividade entre professor e aluno, e 
compreender que escola e família têm papéis diferentes nesse 
sentido, mas que devem caminhar juntas no desenvolvimento 
integral da criança.
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A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO 
ENTRE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO PARA UMA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
RESUMO: Para que haja apropriação do sistema de escrita e das concepções alfabéticas 
ortográficas e possibilitar ao aluno a aquisição da leitura e escrita com autonomia, faz-se 
necessário o processo de alfabetização. Este artigo tem como objetivo dar um enfoque 
especial neste procedimento, bem como fazer um esboço das características essenciais que 
o professor deve ter e ainda explicitar sobre a importante parceria família e escola para 
que aconteça uma aprendizagem significativa. A metodologia será realizada por meio de 
pesquisa bibliográfica e com a escolha de autores renomados no assunto, tais como Araújo 
(2006), Kramer (2010), Soares (2004) e Freire (2006).

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Alfabetização; Letramento; Autonomia.
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INTRODUÇÃO

A seguinte pesquisa tem a intencionalidade 
de buscar uma reflexão sobre a relevância da 
alfabetização e letramento nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental. É um tema que 
decorre de inúmeros fatores que mobilizam 
habilidades e competências para discussões. 

Assim sendo é essencial que o professor 
trabalhe com os conhecimentos prévios dos 
alunos através de atividades que viabilizem 
as competências leitoras e escritoras, 
respeitando a individualidade dos educandos 
e refletindo sobre as estratégias didáticas, 
estabelecendo articulações entre os saberes 
do educando e o processo utilizado pelo 
professor, para que ocorra uma intervenção 
adequada entre o aluno aprendente e o 
objetivo de seu conhecimento (MEC, SEB 
2012, p.26)

As potencialidades dos alunos podem ser 
intensificadas a partir das considerações 
dos elementos de caráter emocional, social, 
psicológico e físico que permeiam o processo 
da alfabetização, para tanto necessita de um 
atencioso olhar do professor alfabetizador a 
todas essas circunstâncias.

Neste artigo serão apresentados 
pesquisadores que fundamentam e 
refletem sobre a temática da alfabetização 
e letramento bem como a evolução da 
aquisição do processo leitor/escritor, 
especificando a aprendizagem como técnica 
de conhecimento nas práticas tradicionais. 
Serão utilizados autores consagrados em 
pesquisas sobre alfabetização como: Freire 
(2006), Frago (1993), Kramer (2010), Soares 
(2004) e documentos do Ministério da 

Educação e Cultura.
A alfabetização pode ser defendida como 

um procedimento histórico social com 
diversas facetas, que articula a linguagem 
escrita com a prática cultural de seu uso, 
decorrendo do processo automático da 
leitura e escrita (codificar/decodificar), isto 
é, “A atividade alfabetizada não pode ser 
sistematizada apenas como leitura, escuta, 
diálogo sem que considere as habilidades 
culturais e comunicativas, uma política 
construtiva e definida” (FRAGO 1993, p.27).

Já letramento é a prática social da 
escuta o momento oportuno no qual o 
educando compreendo o que foi lido ele 
está completamente associado à realidade 
cultural e as praticas sociais demandando 
uma visão do contexto em que vive. Fazendo 
com que a alfabetização se torne uma prática 
concebida da individualidade e o letramento 
de cunho mais amplo e social.

Dessa forma não é possível ao professor 
desvincular a alfabetização do letramento, 
pois são práticas indissociáveis, mas também, 
precisam ser articuladas na metodologia de 
leitura e escrita. Neste sentido, a função 
do professor dentro desse processo é de 
promover o pensamento crítico em si próprio 
e no educando, pois contribuirão para o 
decurso da aproximação dos conceitos, bem 
como o desenvolvimento argumentativo da 
criança na fase de alfabetização.

DEFINIÇÃO DE 
ALFABETIZAÇÃO

Paulo Freire (2006) considera que antes 
mesmo da aquisição da leitura e escrita, 

o homem já possui a própria leitura do 
mundo. A alfabetização pelo autor vai além 
da natureza do código escuto, pois promove 
uma releitura ponderada e crítica do mundo 
que o cerca, abrangendo uma esfera social 
que garantirá do sujeito a luta pelos seus 
direitos e combate a situações de opressão.

Quando se refere ao verdadeiro 
aprendizado dos educandos estabelece uma 
divergência, pois não se trata de um fato 
que pode ser concluído definitivamente 
uma vez que o universo da leitura é vasto, 
pois percorre qualquer prática social que 
envolve o desenvolvimento da leitura e da 
escrita. Por isso que há tanta divergência de 
conceito entre os pesquisadores por se tratar 
de fundamentos complexos e por ser um 
processo constantemente em transformação.

Vygotsky converge com Freire ao decorrer 
que a criança possui um conhecimento 
letrado muito antes de ingressar na escola, 
no ambiente em que ela vive. Nas práticas 
sociais já de depara com significativas 
situações de aprendizagem.

A discussão inicial se deve pela razão de 
que as crianças aprendem muito antes delas 
ingressarem na escola, porque é anterior 
qualquer circunstância de aprendizagem 
com a qual a criança vivencia. Um exemplo, 
distinto sobre esta afirmativa é o domínio da 
matemática que elas possuem previamente 
à escola, toda sua vivência com quantidades, 
as situações que demandaram o uso da 
resolução de operações e determinação de 
tamanho. Em contrapartida, as crianças têm 
sua própria noção aritmética pré- escolar, 
que somente os psicólogos míopes podem 
ignorar. (VYGOTSKY, 1998, p. 110).

Assim sendo, a criança antes mesmo 
de frequentar uma instituição escolar, 
até mesmo nas brincadeiras ou convívio 
familiar já executa operações, seja contando 
brinquedos, na hora da alimentação, bem 
como sua introdução no mundo letrado 
através das histórias infantis que lhes são 
contadas pelos seus pais. 

Múltiplos são os recursos utilizados 
na alfabetização, por possuir diversas 
características, não podem ser apresentados 
em fragmentos e ter preferência por uma 
representação de totalidade. Deve-se 
refletir com muita seriedade na tarefa de 
alfabetizar, o professor necessita de ter 
passado por uma formação adequada, ter 
muita vivência literária e conhecimento de 
diversas concepções que envolvem este 
processo, além da compreensão do contexto 
sociocultural e psicológico do educando.

A abordagem deve se relacionar no 
processo de aprendizagem dos códigos 
com a finalidade de mobilizar saberes que 
relacionem, interajam, atribuam sentidos e 
significados na sua interação com a linguagem 
e seu desenvolvimento. Uma vez que o aluno 
penetra no mundo letrado, esta inserção 
deve ser atendida de forma contextualizada, 
fazendo uso de instrumentos do cotidiano 
do educando. (SOARES, 2004)

Neste ínterim, a metodologia da 
alfabetização foi organizada e orientada por 
metodologias orientadas em cartilhas. Isto 
acaba considerando que todas as crianças 
tenham o mesmo pensamento e vivências, 
desconsiderando o conhecimento de mundo 
de cada criança. Isto contribui para que estas 
metodologias se tornem quadradinhas e não 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

160 161

levem em consideração os conhecimentos 
prévios dos alunos, ou seja, toda sua bagagem 
letrada que lhe foi inserida no decorrer de 
sua formação como indivíduo. 

Desta forma, é importante enfatizar 
as diferentes práticas sociais da leitura 
que a criança é submetida no decorrer de 
sua vida, pois elas acontecem de maneira 
espontânea, de uma forma direta ou não. 
Todo este contexto pode ser considerado 
como Letramento, pois nada mais é que 
a participação de modo significativo e 
rotineiro, como escrita de bilhetes, leitura 
de rótulos de alimentos consumidos, bulas 
de remédio, até mesmo se for para utilizar 
somente a parte que concerne à posologia, 
ora de informação, ora de diversão, propiciam 
às crianças a possibilidade de perceber as 
distintas maneiras de se apresentar um 
texto escrito, bem como para recursos para 
identificar diferentes sentidos e funções. 
(VARGAS, 2000)

Ainda sobre Letramento, SOARES (2000, 
p 21), citada por Krammer apontava um 
conceito que seria:

É importante fazer a inclusão dos recursos 
mecânicos da leitura e escrita, o destaque 
no escrever como maneira de se expressar, 
com especificidade e autonomia referente à 
língua oral, e ainda, os determinantes sociais 
dos papeis e objetivos da aquisição da língua 
escrita. (KRAMMER 2010, p.17) 

A alfabetização neste recente paradigma, 
não se torna atividade exclusiva de somente 
um professor, mas é responsabilidade de 
toda equipe escolar e também da sociedade. 
Hoje em dia, a provocação é de que todos, em 
parceria, desenvolvam juntos, promovendo 

recursos para alfabetização que realmente 
ensinem e não assintam a criança a se 
evadir da escola sem este conhecimento, 
que é essencial para se integrar ao mundo 
articulado pela linguagem.

O PAPEL DA FAMÍLIA NA 
ALFABETIZAÇÃO

Para a inserção dos indivíduos na 
sociedade é preciso considerar dois alicerces 
fundamentais para tal, o contexto familiar 
e escolar, aos quais os conceitos culturais, 
sociais e históricos são remodelados para 
estas instituições. Assim sendo, é importante 
citar o auxílio da família como subsidio 
para articular um trabalho com a família 
e a escola, parceria fundamental para a 
formação integral do educando, a partir de 
um planejamento coletivo.

É fundamental refletir sobre o auxílio 
familiar, dando prioridade a opinião dos 
pais sobre sua função no desenvolvimento 
escolar dos seus filhos, sem esta 
sensibilização é muito difícil conseguir uma 
articulação eficiente. Sem contar que é de 
total responsabilidade dos pais a inserção 
da criança na escola regular. Assim como 
preconiza o artigo 2° da Lei de Diretrizes e 
Base da Educação.

Art. 2º. A educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de liberdade  
e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(BRASIL. p.7- 43, 1996.)

A colaboração efetiva dos pais  
na evolução da aprendizagem facilita a 
prática pedagógica dos professores. Isso 
torna evidente a responsabilidade que a 
escola carrega no incentivo e apoio na 
conexão família-escola. As duas instituições 
são responsáveis pela inserção do sujeito no 
âmbito social, devendo torná-lo capaz de 
alcançar o conhecimento com autonomia 
e acompanhar as mudanças sociais, 
tecnológicas e econômicas. (VARGAS, 2000).

A transformação do comportamento da 
criança depende muito do estímulo dos 
pais, pois suas intervenções são pontuais 
no sentido de desenvolver o lado humano, 
aquele que concerne com o ambiente social 
e natural da mesma. 

É inevitável, não perceber como a família, 
apesar das divergências cotidianas é 
absoluta na integração do ser no decorrer de 
sua vida pessoal. Através dela que a criança 
perpassa suas práticas educativas iniciais, 
sociais e históricas ao qual a criança concebe 
sua adaptação às dispares circunstâncias, 
assim como a flexibilização e a negociação, 
independente das normas educacionais que 
são impostas aos familiares, através da escola, 
da ideologia vigente de cada sociedade etc.

Quando se trata de educação familiar, o 
exemplo é um grande educador, desde que 
seja bom ou ruim, norteará a criança em 
quais atitudes devem tomar para que se 
consolide seu caráter. É no seio familiar, que 
a criança concebe valores de relacionamento, 
que adquire crenças e atitudes que traçam 
seu perfil como pessoa. Contudo, a 
responsabilidade da família é o maior mote 
na educação dos indivíduos, por permanecer 

em constante contato e auxiliar na formação 
e desenvolvimento.

O conhecimento obtido pela alfabetização 
deve proporcionar a criança o ingresso ao 
mundo letrado por intermédio da inclusão de 
diferentes estratégias de leitura e de escrita, 
ocasionando a ampliação de seus saberes 
linguísticos a partir do uso reflexivo da língua 
nas variadas situações de seu funcionamento. 
Outro aspecto a ser examinado é que 
“coexistem diferentes espécies e níveis 
de letramento, conforme as necessidades, 
das demandas do indivíduo e do seu meio, 
do âmbito cultural” (SOARES, 2000, p. 49).  
Logo, o estágio de letramento varia segundo 
as conveniências de participação em práticas 
sociais de usos efetivos da leitura e da escrita.

A METODOLOGIA DE 
ALFABETIZAÇÃO

Neste capítulo serão discorridos os 
princípios e instrumentos para a alfabetização, 
considerando o caráter abstruso e a demanda 
de exigência das habilidades e competências 
que serão mobilizadas para vencer estes 
obstáculos, sempre valorizando a formação 
contínua do educando. Pretende-se 
discorrer a luz da comparação de diversos 
autores, os métodos de alfabetização e suas 
contribuições teóricas e metodológicas às 
incumbências do professor alfabetizador. 

Dispor de métodos e instrumentos são 
ações essenciais ao professor, que tem 
como intencionalidades a eficaz intervenção 
na evolução da aprendizagem, na maneira 
eficiente, na avaliação correta que propicie a 
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aquisição da leitura e a escrita.
Diversas etapas estão relacionadas ao 

processo de alfabetização, é uma trajetória 
ampla e heterogênea, pois articula diversas 
capacidades, não somente a intelectual, mas 
também os diferentes motes de cunho social, 
emocional, físico e psicológico da criança e 
requer dos educadores interação com todas 
as áreas para que o aluno possa desenvolver 
suas potencialidades.

Estas mudanças relacionadas às diversas 
etapas e metodologias utilizadas para uma 
alfabetização eficaz, já foram analisadas 
por KRAMER (2010), que sugere as 
práticas diferenciadas e as tentativas de 
aperfeiçoamento e adaptações realizadas 
para chegar a este fim, é importante também 
citar as severas críticas que o autor faz quando 
o assunto são as cartilhas, em consideração 
as dúbias interpretações que cada professor 
se remetem a mesma. 

A alfabetização é assunto muito estudado 
pelos que pesquisam sobre a educação, 
assim como os distúrbios de aprendizagem, 
a evasão escolar e a reprovação. Mesmo 
que diversos órgãos estaduais e municipais 
estejam dispensando atenção para estes 
quesitos, a Educação ainda está caminhando 
a passos largos de ser considerada como 
excelência. 

A aprendizagem pode ser considerada 
como um procedimento sequencial, como se 
fosse uma trajetória ao qual não se postergaria 
nenhuma fase, e sua consequência provem 
de incentivo e respostas, ao qual o produto 
final é o ganho, ou até mesmo a modificação 
de atitudes. Neste sentido, quando não 
há modificação de comportamento e nem 

tampouco planejamento claro e intervenção 
eficiente, automaticamente têm-se como 
consequência o fracasso escolar.

Assim, para que ocorra uma Educação 
de qualidade, deve promover uma 
conscientização da sociedade, dos 
governantes com a finalidade de buscar 
renovação aos critérios educativos, novos 
rumos que estimule a alfabetização.

OS PRINCÍPIOS DO 
PROFESSOR ALFABETIZADOR

A ação de ensinar e aprender são 
fundamentais para que o ser humano se 
desenvolva e se perpetue, e neste sentido 
pode-se perceber a constante mudança na 
função do professor no decorrer dos anos, 
antigamente era considerado o poder total e 
absoluto na sala, responsável por transmitir 
o conteúdo, hoje em dia este papel mudou 
e o mesmo passa a ser mediador do 
conhecimento, alguém que aprende também 
quando ensina.

Para alguns pesquisadores, estas 
incumbências são muito mais abrangentes. 
Não se restringe apenas a sala de aula, pois 
a todo o momento estamos desempenhando 
diversas funções: de mãe, filha, cônjuge, 
torcedor, enfermeiro, aluno entre outros. 
Ainda que a personalidade não mude, as 
situações fazem com que agimos de acordo 
com cada conflito, e isto é o maior diferencial 
da profissão. 

Conquanto haja algo de contínuo nas 
pessoas em circunstâncias opostas, a 
maneira de ser na função de pai, não é a 

mesma quando se desempenha o papel de 
filho, e o mesmo acontece com o professor, 
que difere das características do aluno.

Antigamente o papel do professor era 
resumido a transmitir conhecimento, porém 
isso acontecia porque as crianças viviam 
em lares com configurações diferentes das 
atuais, onde consistia a presença do pai, que 
muitas vezes trabalhava fora e se encarregava 
do sustento da casa, a mãe protetora do lar e 
que cuidava da educação dos filhos.

Hoje em dia esta configuração familiar 
mudou um pouco, com a inserção da 
mulher ao mercado de trabalho, as tarefas 
são divididas tanto no sustento quanto no 
carinho que direcionam aos filhos, o tempo 
para se dedicar a família é muito menor 
em relação ao que se destina ao serviço 
remunerado, além também da chegada do 
divórcio, ao quais muitos relacionamentos se 
desfaz quando não estão dando certo e que 
a família começa a ser configurada a partir de 
um dos cônjuges, assim como a aceitação da 
diversidade de gêneros, cuja família também 
pode ser composta por casais do mesmo 
sexo.

Na formação dos professores que 
alfabetizam e o atual reflexo na gestão de 
seus próprios planejamentos de estudos 
e as finalidades específicas; devem-se 
analisar as políticas governamentais que 
promovem oportunidades às professoras, 
assim como a orientação técnica e materiais, 
proporcionando reais possibilidades para tal 
ação.

Diante disso, é importante que o professor 
alfabetizador reflita constantemente sobre 
tão abstruso papel de promover o uso dos 

diversos gêneros textuais; assim como levar 
o aluno a refletir, compreender, automatizar, 
enfim, propiciar inúmeras ferramentas 
pedagógicas para remeter em conteúdos que 
priorizem a transposição didática, conforme 
planejamento prévio. 

Sobra ao professor um engajamento maior 
no sentido de redirecionar as concepções 
realistas do enfoque que o domínio da 
linguagem e escrita não são facilmente 
conduzidos e, portanto precisamos vencer 
estes obstáculos.

Nessa perspectiva, é essencial que o 
professor busque o controle do instrumento 
de conhecimento, das habilidades didáticas 
e respeite o sujeito da aprendizagem. Em se 
tratando de alfabetização, o professor deve 
dominar os conteúdos de Língua Portuguesa 
a serem ensinadas, as metodologias para 
assegurar realmente a aprendizagem e deve 
ainda ter conhecimento do ritmo cognitivo 
de cada aluno.

Para finalizar, levando em consideração 
as especificidades de saberes necessários 
ao professor, é importante refletir com estes 
sobre as abordagens didáticas, procurando 
articular com os saberes a serem ensinados e 
os saberes sobre os procedimentos didáticos 
que promovam uma intervenção eficaz entre 
o sujeito que aprende e o instrumento de 
seu conhecimento.

A IMPORTÂNCIA DA 
ARTICULAÇÃO DA 
ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO NA INFÂNCIA
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Com a chegada da lei que altera a 
configuração do Ensino fundamental, a 
quantidade de anos é reformulada e o aluno 
passa a ingressar mais cedo a escola, aos seis 
anos. Estende-se a mais um ano compondo 
agora nove séries a serem percorridas para 
se obter a formação completa.

A Lei Nº 11.274, de seis de fevereiro de 
2006 dispõe sobre o ensino Fundamental 
de nove anos, especificando o atendimento 
da criança de seis anos nas series iniciais 
dessa etapa da escolaridade básica em 
diversos estados do país. Este atendimento 
foi adotado como meta educacional nas 
políticas públicas. (BRASIL. p.7, 2009) 

Quando se antecipa a  
inserção das crianças na escola necessita 
a revisão urgente do projeto pedagógico 
preparado para o ensino fundamental I, o 
que consiste em desafios aos profissionais 
da educação que atuam nas escolas, em 
particular no que diz respeito aos processos 
de alfabetização e letramento.

Muitos são os questionamentos feitos 
em relação ao aumento destes números 
de séries como diminuição da idade das 
crianças, então os professores começam a 
refletir sobre a didática utilizada para ensinar 
ler e escrever em sala de aula, bem como as 
habilidades que precisam ser desenvolvidas 
nesta etapa da escolaridade.

Á frente desses questionamentos, uma 
reflexão inicial a ser tomada pelo colegiado 
escolar é a de que, ao ingressar crianças 
de seis anos, o projeto pedagógico das 
escolas necessita de uma reelaboração,  
configurando a problemática da  
alfabetização inicial como um dos cernes 

essenciais dessa propositura. Assim  
sendo, as redes de ensino e as escolas 
precisam conciliar quais são as capacidades 
mínimas a serem alcançadas nos mais 
diversos momentos do ciclo de alfabetização, 
priorizando os aspectos desta inserção 
precoce.

Outra característica fundamental para 
reelaborar os projetos pedagógicos e a 
concepção de recursos compartilhados 
para diagnostico e avaliação dos alunos e a 
abordagem que é realizada. É necessário que 
a escola defina quais são as intencionalidades 
mínimas de aprendizagem no ciclo, bem como 
a primazia de se estabelecerem instrumentos 
de diagnóstico dos conhecimentos prévios 
das crianças, para que o professor oriente 
adequadamente a definição desses objetivos, 
além de desenvolver ações que mobilizem e 
assegurem o avanço da aprendizagem dos 
educandos.

Dessa forma, urge refletir em  
abordagens de ensino que articulem a 
alfabetização e o letramento dos alunos. 
Justamente porque os encaminhamentos 
metodológicos precisam transmitir 
consequências positivas para a aprendizagem 
das crianças, sempre levando em consideração 
as facetas do desenvolvimento infantil. 
Assim sendo, os princípios metodológicos 
passam a ter um valor importante nas 
atividades de alfabetização, no intuito de se 
equilibrar as diferentes assunções teóricas 
metodológicas que implicam no processo de 
aquisição da leitura e da escrita, articuladas 
aos conhecimentos e habilidades que se 
pretende ensinar.

Jéssica Braulino Luna 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como conclusão deste artigo, podemos perceber o caráter 
indissociável do letramento e a escrita, ambos acontecem 
com simultaneidade, e é primordial a criatividade do professor 
para mediar situações que propicie estas atividades. A maior 
intencionalidade deve ser sempre o preparo do sujeito 
crítico em relação ao mundo, a sua participação política, bem 
como o bom desempenho na produção escrita, apropriando-
se com segurança dos gêneros textuais, dando lhe inserção 
nas práticas sociais simples e complexas das esferas em que 
frequenta. 

Não se pode considerar apenas o espaço da escola como 
ambiente educativo. O ato de ensinar perpassa por toda 
sociedade e, quando refletimos sobre as incumbências 
do professor em sala de aula, é necessário desvincular-
se daquela que unicamente prepara o educando para o 
mercado de trabalho. Isto deve ser substituído por uma 
concepção mais aberta da Educação, a qual se faz por meio 
de uma construção - através da ação reflexiva - de um sujeito 
integral, um educando capaz de ter consciência de seu papel 
social, com mais tolerância e respeito das diferenças. E com 
a consciência efêmera da superação, da mudança e do agir. 

Como Paulo Freire (2006) dizia, temos que refletir sobre 
nossa prática educativa constantemente, pois o principal 
objetivo dela deve ser sempre buscar a reflexão do homem 
sobre sua finalidade no mundo e dessa forma transformá-lo 
e a si próprio, construindo sua própria autonomia.
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A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO  DE 
UMA  BRINQUEDOTECA ESCOLAR
RESUMO: Neste artigo, abordaremos a importância da brinquedoteca dentro do espaço 
escolar, onde a criança poderá brincar  e socializar com outras crianças, usar sua imaginação, 
e também ser suporte pedagógico para aprendizagem de disciplinas. No seu planejamento, 
discutir a apresentar objetivos e etapas para sua concretização: como escolher o espaço  
adequado a brinquedoteca, recursos financeiros,  seleção de materiais lúdicos, brinquedos 
para crianças como necessidades educacionais especiais, brinquedo sucata, cuidados na  
escolha dos brinquedos de acordo com regras de segurança e mobiliário adequado.

Palavras-Chave: Brinquedoteca; Brinquedos; Brincar.
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BRINQUEDOTECA ESCOLAR

O que é uma brinquedoteca 
escolar? Seria um local 
somente com brinquedos? 
Qual seria seu real significado?  
Para que serve? Quem seria o 

público alvo?
Numa primeira observação deduzimos 

que a palavra está relacionada a  brincar, 
e pensamos assim pois é a constatação 
mais provável mas segundo Wikipédia 
a brinquedoteca nas escolas  ensinam 
enquanto distraem as crianças, tem objetivos 
pedagógicos que proporcionem interação 
entre colegas, aprendizado, coordenação 
motora e diversão.

Para Santos (1997, p. 13): A Brinquedoteca 
é uma nova instituição que nasceu neste 
século para garantir à criança um espaço 
destinado a facilitar o ato de brincar. É 
um espaço que caracteriza por possuir 
um conjunto de brinquedos, jogos e 
brincadeiras, sendo um ambiente agradável, 
alegre e colorido, onde mais importante 
que os brinquedos é a ludicidade que estes 
proporcionam.

A brinquedoteca é um espaço idealizado 
para brincar. Neste local estarão inseridos 
brinquedos variados de diversas cores, 
formatos e texturas, que possibilitará as 
crianças a oportunidade de brincar conforme 
sua vontade, entretando , não é só brinquedos 
que compõe uma brinquedoteca, isto  porque 
alguns objetos  no imaginário das crianças ao 
chegar em sua mão,  ganham vida.

Nas escolas, a brinquedoteca possui um 
objetivo pedagógico pois contribui para  
o desenvolvimento integral da criança e 
para sua aprendizagem tanto na educação 
infantil quanto no Ensino Fundamental. Isto 
ocore em razão de a brinquedoteca escolar 
ser estruturada para atingir um objetiuvo 
educativo, o que nos possibilita caracterizar 
esse ambiente como  um espaço preparado 
a partir de intenções pedagógicas/e ou 
educativas. (SOMMERHALDER; ALVES, 
2011, p. 70).

Algumas brinquedotecas que são 
instaladas em escolas de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e até grandes colégios, 
tem como objetivo oferecer através dos 
brinquedos, do brincar, um suporte para 
atividades de diferentes disciplinas. 

 Para Muniz (1999) a brinquedoteca na 
escola desempenha um papel próximo ao de 
um laboratório de experiências lúdicas. 

Não se pode negar também o fato 
que a  reunião de outra crianças farão da 
brinquedoteca  um espaço de socialização 
onde se  aprenderá regras  e atividades 
lúdicas coletivas. 

A montagem de uma brinquedoteca pode 
ser feita de forma criativa: em  uma  única 
sala dividindo esta em diversos cantos e 
quanto a escolha de material lúdico, pode-
se trabalhar tanto com os industrializados 
quanto aos confeccionados pelos alunos. 
Entretanto para que as atividades lúdicas  
aconteçam, os brinquedos  devem estar ao 
alcance das crianças. 

PLANEJANDO UMA 
BRINQUEDOTECA ESCOLAR

O brincar é fundamental para a criança,  
pois ela brincando, aprende, usa a 
imaginação, cria novas possibilidades e até 
resolve situações que possam surgir.

Quando a criança nasce, suas brincadeiras 
tornam-se tão essenciais comoo sono e a 
alimentação. Portanto, na escola, a criança 
precisa continuar brincando para que seu 
desenvolvimento e crescimento físico, 
intelectual,afetivo e social possam evoluir e 
se associar à construção do conhecimentode 
si mesmo, do outro e do mundo. (SANTOS, 
2011, p.12).

Sabendo da importância do brincar, deve-
se no planejamento de uma brinquedoteca 
avaliar quais os objetivos para sua criação 
e importância para sua realização que se 
possa organizar de acordo como propósito 
em questão. 

Ela pode ser interna ou externa, em espaços 
grandes ou pequenos como em apenas uma 
sala pois tudo depende da estrutura que a 
escola tem a oferecer. 

Segundo Aflalo (1992), é importante refletir 
sobre algumas questões, tais como: quais 
são as expectativas da comunidade escolar? 
Para que e para quem a brinquedoteca será 
destinada? Quais objetivos pretende-se 
atingir?  Quais os propósitos da brinquedoteca 
para essa escola?

Esta reflexão deve ser  coletiva com as 
pessoas que farão uso   pois o ambiente lúdico 
a ser planejado deve ser de conhecimento 
não só de seus gestores mas contar com a 

participação das famílias dos alunos para que 
juntos possam chegar a um consenso quanto 
aos os objetivos educacionais e importância 
desta brinquedoteca.

Detalhar  gastos também é essencial 
para montagem da brinquedoteca como 
instalações, mobiliário, materiais de consumo, 
acervos e materiais para oficinas, pois   muitas 
vezes a escola não tem verba suficiente. 
Por isso fazer campanhas para arrecadar 
brinquedos ou outros materiais necessários 
para a montagem da brinquedoteca  e 
envolver a comunidade contando com a 
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ajuda de voluntários para  esta campanha 
e ajuda na manutenção de objetos doados 
para reparos serão de grande ajuda.

A partir deste planejamento vamos pensar 
na escolha do espaço para  a implantação da 
brinquedoteca.

É preciso pensar  que, em primeiro 
momento, todo lugar pode ser transformado 
e virar uma brinquedoteca. “Mesmo com toda 
simplicidade, o segredo está em transformar 
o local, num lugar de fantasia, convidativo, 
gostoso de brincar” (AFLALO, 1992, p. 188)

As áreas oferecidas pela escola para a 
montagem da brinquedoteca podem ser 
externa, interna como uma sala específica 
para o brincar  ou por falta de espaço, 
interna,  fazendo da sala de aula uma divisão 
com cantos para brincar.

Quando se tem a possibilidade de haver   
ambiente externo  para o desenvolvimento 
de atividades como correr, pular, escalar, 
é interessante apresentar às crianças  
brinquedos ou obstáculos variados. Se este 
local tiver um tanque areia é preciso ter 
limpeza periódica.

Se no entanto só haver espaço interno 
como a utilização de uma sala deve-se pensar 
em como dispor os materiais para que se 
possa efetivar o brincar.

Quanto a organização e distribuição dos 
materiais na sala, não há regra fixa, pois 
depende do tamanho do local. Uma pequena 
dica é setorizar por tema: uma área destinada 
a brincadeira de casinha; outra da fantasia; 
da leitura; da música, etc. Se possível colocar 
tapete de borracha.

O mobiliário da brinquedoteca deve 
possibilitar que a criança tenha condições 

de brincar. Por isso, mesa, cadeiras deve 
ter tamanho adequado para as crianças, 
assim como  as estantes e armários onde 
se guardam os brinquedos devem ter altura 
suficiente para que a criança consiga ter 
acesso.

A brinquedoteca também abrigar livros  
diversos, computador, televisão, aparelho 
de som e ainda  funcionar como uma oficina 
para sua construção e de brinquedos.

Quando não há um local específico interno 
para se transformar em brinquedoteca, pode-
se utilizar a sala de aula que o professor faz 
uso  dividindo esta em cantos e em cada 
canto utilizar um tema como citado acima.

Segundo Azevedo (2008) a brinquedoteca 
escolar é um espaço da criança, da 
experiência, do estudo e ampliação de novas 
ideias, contagiando alunos e professores da 
escola.

Entretanto, um espaço planejado, 
estruturado e com recursos lúdicos só 
contribuirá para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças se o professor 
estiver  preparado para atuar neste ambiente 
pois ele terá  um papel fundamental como 
agente promotor e incentivador das 
atividades lúdicas.

Além também da brinquedoteca se tornar 
um local onde o professor poderá observar  
por meio do brincar, o comportamento 
dos alunos  em grupo  ou sozinho, seus 
valores, interesses, dificuldades e auxiliá-
lo com o que for necessário, e com  isso 
podemos concordar que, “ o brincar é um 
meio para estimular o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo, social,moral, linguístico 
e físico-motor da criança, proporcionando 

aprendizagem específicas” (FRIEDMANN, 
2006, p 38).

MATERIAIS LÚDICOS DA 
BRINQUEDOTECA

Muitas vezes o brincar envolve brinquedos 
que devem possibilitar a criatividade e 
imaginação das crianças quando utilizados.

“O brinquedo é um objeto facilitador  do 
desenvolvimento das atividades lúdicas, 
que desperta a curiosidade, exercita a 
inteligência, permite a imaginação e a 
invenção” (SANTOS, 1995, p.5). 

Um brinquedo nas mãos de uma criança 
pode ter outra função, assim como qualquer 
objeto. Por exemplo, um pano pode virar um 
cobertor para uma boneca , mas pode também 
virar uma capa de heróis de quadrinhos. Por 
isso, deve-se ter cuidado e manter longe 
das crianças objetos que possam oferecer 
perigo como facas,  tesouras  e utensílios 
domésticos.

Numa brinquedoteca, podemos ter uma 
variedade de brinquedos, que podem ser 
industrializados (aqueles que são produzidos 
em larga escala por indústrias) 

Os brinquedos industralizados por muitas 
vezes não contribuem para o desenvolvimento 
da criança pois  apenas com um apertar 
de botão já fazem tudo.Um brinquedo de 
cãozinho por exemplo, é só apertar o botão 
que anda, late, ficando a criança como mera 
expectadora do brinquedo, mas há também  
brinquedos industrializados interessantes.

Os brinquedos devem  seguir a norma de 
segurança a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  O brinquedo é submetido 
a vários testes e se aprovado recebe um 
certificado e selo de qualidade.

 Aflalo (1992, p 222) traz alguns itens 
interessantes , de acordo com a ABNT, que 
devem ser considerados quando se trata da 
segurança dos brinquedos:

- brinquedos com peças pequenas  apenas 
podem ser utilizados por crianças acima de 
3 anos, uma vez que podem ser engolidas, 
colocadas nas narinas;

- Brinquedos de madeiras não devem 
apresentar lascas. Deve ser lixado e 
arredondado nos cantos;

- os carrinhos precisam ter a s rodas bem 
fixadas para que não soltem e as pontas e os 
eixos não ofereçam perigo à criança;

- brinquedos elétricos  devem ter a 
supervisão de um adulto, principalmente 
quando utilizados por crianças menores de 
8 anos.

BRINQUEDOS E CRIANÇAS 
COM NECESSIDADES    
EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Cunha (1992) esclarece que crianças com 
necessidades educacionais especiais ou com 
deficiência visual com deficiência física ou 
cognitivas, surdas com deficiência auditiva, 
podem ter mais dificuldade em captar 
estímulos ( ou mesmo não saber reagir diante 
deles) do meio ambiente para que possam 
interagir com este. 

Todas crianças precisam brincar, todas 
as crianças precisam de estímulos, mas 
as crianças deficientes dependem dessa 
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estimulação para o desenvolvimento 
(CUNHA, 1992, p.117)

Por isso, cabe um trabalho na 
brinquedoteca de propocionar  o estímulo 
enriquecedor e não frustante por meio do 
brincar e dos brinquedos, favorecendo  e 

criando  oportunidades para essas crianças 
e adequando se preciso o brinquedo  para  
atenda suas necessidades.  

Exemplos de brinquedos para crianças 
que apresentam necessidades educacionais 
especiais:

Chocalhos

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/brincartodos.pdf- acesso em 30 jan.2018.

Peças para encaixar

Fonte: http://diariomaedeumautista.blogspot.com.br/2013/05/brinquedos-para-criancas-
autistas.html - acesso em 10 fev.2018.

Tapete sensorial

Fonte: https://www.elo7.com.br/tapete-sensorial-pegadas/dp/8A7106 - acesso em 10 
fev.2018.

BRINQUEDO SUCATA NA BRINQUEDOTECA

Na escolha dos materiais lúdicos da 
brinquedoteca, deve ser essencial que os 
brinquedos sejam atrativos e estimulantes, 
pois a brinquedoteca não necessariamente 
deve possuir apenas brinquedos 
industrializados. Permitir a possibilidade 

de  construção de brinquedos feito pelas 
crianças  utilizando material reciclável 
favorece a  criatividade e imaginação , além 
da valorização por construir algo novo a 
partir de sucata. 

Exemplos:

Fonte:  http://www.rota83.com/crianca-adora-brinquedo-artesanal.html - acesso em 10 
fev.2018.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brincar é de suma importância para a criança pois 
brincando ela aprende e esta valorização do lúdico só trará 
benefícios para  uma desenvolvimento infantil significativo.

Ter uma  brinquedoteca traz  inúmeros benefícios: diante 
de brinquedos e brincadeiras a criança socializa, exercita 
a memória, desenvolve coordenação motora, desperta a 
imaginação, etc.

 Desta forma a brinquedoteca se torna um meio educacional, 
para atingir objetivos de aprendizagem preestabelecidos.

Muitas escolas não tem brinquedoteca por falta de espaço 
ou  recursos financeiros,  mas como já mencionado, qualquer 
lugar pode se tornar uma brinquedoteca.

Para isto, é necessário escolher  local adequado,  optar 
por brinquedos apropriados para as crianças que farão 
uso, medidas de segurança para que se evite acidentes e 
outros detalhes que possam ser debatidos pela equipe que 
concretizará a brinquedoteca.

A comunidade também deve se envolver sendo  
necessário  convidá-la  para uma palestra sobre a importância 
da existência da brinquedoteca escolar assim como pedir  
sua ajuda na arrecadação de brinquedos  ou  mobiliários 
que possam ser reformados até mesmo pela comunidade e 
doados para a escola.

Contudo a brinquedoteca, planejada e concretizada só 
trará benefícios  se for  valorizada o brincar de  forma eficaz 
por parte dos profissionais que lá estarão e que saibam 
transformar  a atividade lúdica em um aliado na aprendizagem 
para um desenvolvimento saudável e integral da criança.

Marisa Hirano Handa
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A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO 
PARA A APRENDIZAGEM
RESUMO: Neste trabalho, a motivação no processo de ensino-aprendizagem é analisada, 
embasada nos estudos realizados acerca da importância e relevância das relações entre 
professor e aluno. A metodologia utilizada para elaboração do trabalho foi qualitativa, de 
caráter bibliográfico, a fim de alcançar a compreensão das intenções e objetivos estabelecidos. 
O método escolhido direciona a pesquisa para uma realidade em que é possível observar a 
preocupação de profissionais em transformar as situações ao redor, a fim de que os resultados 
sejam favoráveis a todos os envolvidos no processo educacional, considerando a necessidade 
de um olhar voltado à motivação, de modo que o desenvolvimento da aprendizagem seja 
plenamente alcançado. A motivação na aprendizagem trata-se de uma situação que depende 
da ação docente para transformar a aprendizagem discente, facilitando a construção do 
processo de formação, além de influenciar o desenvolvimento das capacidades e habilidades 
humanas. Neste contexto, este estudo objetivou entender as relações entre o processo 
de ensino-aprendizagem e a motivação. Para tanto, faz-se necessário a identificação das 
dificuldades encontradas durante o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, de modo 
que a motivação funcione como uma estratégia de incentivo aos discentes, proporcionando 
ao professor uma avaliação mais completa das habilidades de seus alunos. 

Palavras-Chave: Motivação; Aprendizagem; Relação Professor-Aluno.

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como temática 
centralizadora à motivação do 
aluno dentro do processo ensino-
aprendizagem. A motivação tem 
um importante papel na vida 

humana, pois por meio dela as pessoas 
desencadeiam um alto desempenho em suas 
funções, o que significa resultados positivos 
e rentáveis para empresa. Quando ocorre a 
compreensão da importância da motivação, 
existe a possibilidade de transformá-la numa 
importante ferramenta no desenvolvimento 
e aprendizagem dos sujeitos (CHALITA, 
2004).

A motivação humana depende do 
atendimento das necessidades pessoais 
dos sujeitos e, uma vez satisfeitas tais 
necessidades, a tendência humana é a 
busca por outras possibilidades. No caso do 
aluno, que está sofrendo as transformações 
intencionadas no processo de ensino-
aprendizagem, a motivação caracteriza-
se como um fator responsável pela 
compreensão dos estímulos que direcionam 
o desenvolvimento das habilidades e 
capacidades individuais, além de determinar 
o comportamento dos alunos (BALANCHO, 
2006).

Diante desta realidade, a problemática da 
pesquisa realizada intencionou identificar 
as possibilidades de transformar o espaço 
educacional em estratégias motivadoras 
de aprendizagem discente, abordando o 
seguinte questionamento: “Qual a relação 
entre a motivação e a aprendizagem?”.

Para tanto, objetivou-se: entender as 

relações entre o processo de ensino-
aprendizagem e a motivação; analisar a 
finalidade de motivar os alunos no ambiente 
escolar; estabelecer relações entre a 
aprendizagem e a motivação.

A relevância deste estudo justifica-se pela 
importância de trabalhar com os alunos, 
motivando-os no processo de ensino-
aprendizagem, devido às possibilidades 
de ultrapassar o currículo escolar, 
caracterizando o conhecimento às relações 
pessoais, ou seja, os estados afetivos como 
amor, respeito, admiração, moralidade, entre 
outros, nascem de experiências vivenciadas 
na escola, estendendo às famílias e ao 
convívio social, de maneira geral. 

A elaboração deste artigo  
embasou-se na revisão bibliográfica por 
meio da utilização do referencial teórico 
para elaboração de categorias de análise. Os 
principais elementos foram conceituados e 
caracterizados de acordo com as informações 
mais relevantes, sendo definidos como 
argumentos de pesquisa a motivação, a 
aprendizagem e o contexto escolar.

Segundo Marconi (2002, p.71): “A 
pesquisa bibliográfica coloca o pesquisador 
em contato direto com tudo o que foi 
escrito sobre determinado assunto, inclusive 
conferências e debates [...] quer publicadas 
quer gravadas”.

A fim de alcançar os objetivos 
estabelecidos, este trabalho buscou 
identificar as características referentes à 
aprendizagem, seguindo com a definição e 
conceitos da motivação, além de relacionar 
o desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem à motivação em sala de aula. 
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A APRENDIZAGEM

A aprendizagem caracteriza-se como 
um processo de mudanças quanto ao 
conhecimento e comportamento de um 
indivíduo, ocorrido devido às vivências 
cotidianas que constroem as relações 
emocionais, neurológicos, sociais e culturais 
(GRISPUN, 2008). 

Para Moraes e Navas (2010, p.31): “[...] a 
aprendizagem é uma mistura de memória, 
atenção, concentração, interesses, desejos, 
estímulos intrínsecos e extrínsecos que 
permeiam a mente e o cérebro humano”.

Neste contexto, a aprendizagem pode 
ser interpretada como a construção de 
experiências, baseadas em situações 
cotidianas que consideram os fatores 
emocionais, permitindo que os indivíduos 
sejam influenciados pelo meio, podendo 
refletir em desvios no comportamento, na 
aprendizagem e na formação de todas as 
capacidades humanas (GRISPUN, 2008).

Para Cosenza e Guerra (2011) o ambiente 
escolar pode transformar os momentos de 
aprendizagem, considerando o contexto 
social e familiar como propulsor de 
responsabilidades afetivas, ou seja, mesmo 
que a criança esteja na escola, a família e o 
meio influenciam na aprendizagem, pois as 
capacidades emocionais assumem papel de 
facilitadora do conhecimento e interação 
dos indivíduos a partir do momento que 
consegue suprir as necessidades externas 
à escola, como as diversidades e ausências 
afetivas.

Durante muitos séculos, a aquisição 
do conhecimento esteve relacionada às 

questões racionais, considerando que a 
aprendizagem ocorreria em contato com 
a necessidade do indivíduo de abstrair 
as informações, agrupando os fatos e 
relacionando as essências dos objetos, a 
fim de construir as ciências. A abstração era 
considerada como uma função essencial ao 
universo, enquanto a emoção justificava 
apenas o desenvolvimento da sensibilidade 
(BORUCHOVITCH, 2009).

Em contrapartida, com o crescente 
interesse pelas formas de aprendizagem, 
estudiosos como Moreira (2008) 
determinaram que, além da importância 
da capacidade racional do indivíduo para 
ampliação do conhecimento, as questões 
emocionais influenciam de maneira 
significativa na aprendizagem, uma vez 
que a emoção permite ações voltadas à 
sobrevivência, deste modo, não pode existir 
separação entre as ideias comportamentais 
e os sentimentos, caracterizando a 
aprendizagem como um processo emocional 
e racional.  

Diante desta realidade, a aprendizagem 
depende da capacidade intelectiva e 
emocional dos indivíduos, além das 
experiências que levam ao desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, afetivas e 
psicomotoras, contribuindo para a formação 
humana e as maneiras de pensar, sentir 
e atuar na sociedade. A produção do 
conhecimento trata-se de um processo que 
relaciona pensamento às ações, construindo 
a produção em uma determinada situação 
(MOREIRA, 2008).

MOTIVAÇÃO: 
CARACTERÍSTICAS E 
CONCEITOS

Segundo Piaget (2009), um dos aspectos 
mais importantes relacionados à afetividade 
é o contexto social, pois se refere às 
possibilidades do sujeito em relacionar-se 
com os semelhantes, de maneira equilibrada, 
afirmando os estágios de desenvolvimento 
infantil. O ser socialmente relacionado 
estabelece uma integração entre sua 
aprendizagem pessoal às trocas com outras 
pessoas, alcançando equilíbrio e coerência 
no conhecimento.

Diante dessa perspectiva, o 
desenvolvimento lógico do sujeito 
corresponde às formas como socializa 
com o meio, cabendo às relações sociais 
um elemento importante nas etapas do 
desenvolvimento cognitivo, além de permitir 
as situações que influenciam na ampliação 
da inteligência, proporcionando um processo 
de ensino-aprendizagem sólido, que vincula 
aprendizagem à afetividade, como fatores 
dependentes (CAVENAGHI, 2009).

De acordo com Fontaine (2009, p.167): “A 
motivação é um aspecto cognitivo, ou seja, 
o que as pessoas sabem sobre si e sobre o 
ambiente em que vivem, bem como seus 
valores pessoais e necessidades”.

Tapia (2007) destaca duas formas de 
motivação: extrínseca e intrínseca. No 
primeiro caso, representa uma situação que 
sofre influências do meio externo, não sendo 
determinada pelo sujeito ou pela atividade 
realizada, mas se tratando da interação 

entre ambos. Já na motivação intrínseca, o 
controle do comportamento motivacional 
depende do próprio sujeito, seus interesses 
e intenções. 

A motivação extrínseca relaciona-se aos 
objetivos externos, ou seja, o propósito 
está intimamente ligado às finalidades de 
recepção de uma recompensa, ou ainda, 
buscando evitar punições. Sendo assim, o 
sujeito sente-se motivado a atender algo que 
não se limita às suas prioridades (FONTAINE, 
2009). 

Em contrapartida, a motivação intrínseca 
caracteriza-se como a situação que não 
ocorre por meio de uma recompensa, 
relacionando-se às atividades realizadas 
que proporcionam satisfação ao indivíduo, 
a partir da execução de metas e objetivos 
internos (ARIAS, 2004).

De acordo com Tapia (2007, p.41): “Alguns 
autores identificam objetivos externos como 
metas de rendimento e objetivos internos 
como metas de aprendizagem”.

Neste contexto, é possível observar que 
alunos com metas de aprendizagem, ou 
seja, objetivos relacionados aos interesses 
internos, acabam envolvidos mais facilmente 
com a própria aquisição do conhecimento e 
desenvolvimento, buscando a potencialização 
de suas habilidades pessoais, enquanto os 
demais alunos focam seus objetivos em 
metas de rendimento, preocupados em 
demonstrar o alcance das competências em 
níveis positivos e negativos (ARIAS, 2004). 

Portanto, alunos motivados de maneira 
intrínseca, apresentam maior evolução 
nas atividades escolares, direcionando a 
aprendizagem pessoal ao desenvolvimento 
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das habilidades, de modo que se transformem 
em competências sólidas, ou seja, sem que 
ocorram falhas na aquisição do conhecimento, 
estabelecendo como meta principal uma 
avaliação positiva de rendimento, alcances e 
conquistas (FONTAINE, 2009).

A fim de estabelecer um melhor 
entendimento, Moretto menciona as 
diferenças entre a competência e a habilidade:

As habilidades estão associadas ao saber 
fazer: ação física ou mental que indica a 
capacidade adquirida. Assim, identificar 
variáveis, compreender fenômenos, 
relacionar informações, analisar situações-
problema, sintetizar, julgar, correlacionar 
e manipular são exemplos de habilidades. 
[...] já as competências são um conjunto de 
habilidades harmonicamente desenvolvidas 
e que caracterizam por exemplo uma função 
específica [...]. As habilidades devem ser 
desenvolvidas na busca das competências 
(MORETTO, 2002, p.51-52).

Sendo assim, entender as habilidades  
como conhecimentos específicos e 
competência como o conjunto de habilidades, 
permite que a motivação esteja relacionada 
amplamente ao contexto educacional, 
uma vez que a intenção de um sujeito, em 
ambientes escolares, preferencialmente seja 
a aquisição de habilidades, fortalecendo a 
conquista das competências pessoais.

Quando o aluno está confrontado 
em tarefas específicas, direcionado ao 
desenvolvimento de suas habilidades, ocorre 
um aumento de esforço e persistência 
para alcance dos objetivos estabelecidos. 
Portanto, entre a motivação extrínseca e 
intrínseca, em ambientes escolares, deve 

ocorrer um equilíbrio, de modo que a intenção 
seja o alcance de resultados satisfatórios e 
complementares, sem a fragmentação da 
aprendizagem (TAPIA, 2007).  

Na sala de aula, quando os alunos objetivam 
o domínio dos conteúdos, sem reduzir suas 
metas pessoais apenas à conclusão de 
tarefas ou conquista de menções elevadas, 
existirá o desenvolvimento do empenho, 
situação que direciona o sujeito a investir em 
tempo e energia, concentrados na realização 
de determinadas atividades mentais, físicas 
e emocionais (BORUCHOVITCH, 2009). 

Balancho (2006) afirma que a vontade 
pessoal dos alunos precisa ser reforçada pelo 
docente, a partir da busca por estratégias 
cognitivas, a fim de que os métodos 
estabelecidos para o processo de ensino-
aprendizagem estejam interligados, além 
de motivarem o aluno à compreensão de 
textos, realização de cálculos, formulação 
de questões e interesse por novas formas de 
obter êxito pessoal e, consequentemente, 
profissional.

A importância da interação entre a cognição 
e afetividade, por sua vez, proporciona ao 
sujeito a aquisição de conhecimentos que 
direcionem o comportamento humano à 
modificação de suas atitudes e valores, 
ou seja, ao estar motivado pelo alcance 
de determinado objetivo, a tendência 
é estabelecer metas que proporcionem 
a obtenção de melhores resultados 
(MORETTO, 2002).

Tapia (2007) afirma que a alteração 
de atitudes e valores pessoais acaba 
favorecendo a aquisição de conhecimentos 
mais específicos, pois a conscientização 

de que existe a necessidade de conhecer 
determinado saber, conceito ou assunto, 
direciona o aluno à potencialização de 
suas habilidades, enriquecendo a busca por 
informações e aumentando o envolvimento 
do sujeito com sua própria autoconfiança, 
fundamental para que ocorra a aprendizagem.

Neste sentido, Tapia (2007, p.45) afirma 
que: “[...] não é possível ensinar a pensar 
quando a motivação não é trabalhada, pois 
para o aluno, saber pensar é uma condição 
que permite a aquisição do conhecimento 
em situações necessárias”.

Ao docente, por sua vez, cabe o papel de 
incentivador, a fim de motivar a busca pelo 
conhecimento em diferentes contextos e 
formas, sendo fundamental uma atuação 
ativa do professor, melhorando as intenções 
e interesses do aluno, enquanto ensina a 
pensar por meio da melhora da aprendizagem 
pela motivação (TAPIA, 2007).

Para Boruchovitch (2009), a necessidade 
do professor em promover um ambiente 
agradável de aprendizagem na sala de aula, 
proporcionando ao aluno um sentimento de 
confiança e pertencimento, possibilitando a 
integração entre as necessidades próprias e 
a busca pelo conhecimento. Deste modo, a 
motivação não estará resumida às intenções 
particulares do aluno, mas mediada pelo 
professor, pelo ambiente educacional e pela 
cultura.

Boruchovitch (2009, p.60) complementa: 
“Diante das distintas formas de motivação, 
a principal é aquela em que o professor 
é o próprio modelo de pessoa motivada, 
direcionada, focada e interessada na 
aprendizagem’. 

Para Stipek (2008), de nada vale a 
motivação, porém, quando o aluno está 
desanimado para aprender, cabendo ao 
professor encontrar meios diferenciados 
e estratégias eficazes de ensino. Mesmo 
com a possibilidade de utilizar diferentes 
materiais e recursos pedagógicos, a ausência 
de utilidade estará presente em contextos 
cuja proposta de aprendizagem não oferecer 
interesse ao aluno.

Segundo Weiner:
[...] o ideal no ato educativo seria o 

professor ter em conta a multiplicidade 
de estilos motivacionais existentes na 
sala de aula, adaptando as características 
dos procedimentos didáticos a essa 
multiplicidade. Se existe grande preocupação 
face à forma como os conhecimentos prévios 
dos alunos influem na forma como aprendem 
e constroem conhecimento, também devem 
ser tidos em conta as suas características 
motivacionais. Os alunos socialmente 
motivados reagem melhor em situações de 
aprendizagem e demonstram interação com 
as características individuais, nomeadamente 
com os seus estilos motivacionais e cognitivos 
(WEINER, 2004, p.71).

Portanto, a aprendizagem do aluno 
depende da motivação extrínseca e 
intrínseca, além do interesse pela aquisição 
do conhecimento e a realização de 
determinada tarefa, cabendo ao professor a 
mediação da motivação, ou seja, estabelecer 
meios e estratégias que direcionem o aluno 
a aprender de fato, objetivando por meio da 
adoção de práticas pedagógicas e métodos 
inovadores de ensino, visando promover 
a motivação ao maior número de alunos 
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possível, independente das diversidades e 
da heterogeneidade da turma.

Sendo assim, o encontro de métodos 
de trabalho e ensino diferenciados, 
estrategicamente motivacionais da 
aprendizagem, depende do meio, das relações 
do conteúdo com a realidade do aluno, bem 
como a identificação de uma problemática 
discente, estabelecendo as diferenças 
entre interesse, intenção, motivo, sucesso, 
curiosidade, entre outras particularidades 
dos alunos (STIPEK, 2008).

AS RELAÇÕES 
ENTRE MOTIVAÇÃO, 
APRENDIZAGEM E DOCENTE

O êxito nos resultados do processo 
de ensino-aprendizagem depende da 
comunicação entre professores e alunos. 
A informação ou referencial de linguagem 
fornece aos alunos as ideias e os elementos 
para desenvolver aspectos humanos, 
enquanto a função emotiva serve para 
controlar as emoções (CHALITA, 2004). 

Sendo assim, o discente desenvolve 
todas suas funções na educação, incluindo 
a imperativa que se refere à obediência às 
normas, como a hierarquia entre docente 
e discente, tal como a função de contato, 
que determina o vínculo estabelecido 
entre o psicológico humano e a linguística 
(BORDENAVE E PEREIRA, 2005).

Para que a relação pedagógica entre 
alunos e professores seja positiva, o diálogo 
precisa ser estimulado em situações que 
determinam a prática docente, dependendo 

da troca entre os envolvidos, por este 
motivo que o ensino e a aprendizagem são 
determinados como um processo (MORAES 
E NAVAS, 2010). 

As dimensões do processo de ensino-
aprendizagem são múltiplas, devendo 
ser considerados os aspectos humanos, 
técnicos, culturais, políticos e sociais, 
ligando o ser humano às expressões 
passíveis de entendimento, cabendo ao 
processo um dinamismo que acompanha 
o desenvolvimento, não sendo possível 
a separação de ambos os elementos de 
modo a preservar as práticas didáticas e 
metodológicas que objetivam a qualidade 
do ensino, sem esquecer-se da necessidade 
de serem integradas e sistêmicas (LOPES, 
2008).

A aprendizagem é uma maneira pela 
qual o sujeito adquire conhecimento 
motivado interiormente pelas características 
pertencentes ao meio que está inserido, 
por meio da curiosidade individual e 
exteriormente com o auxílio de meios, como 
o professor (BORDENAVE E PEREIRA, 2005).

Para Moreira (2008) a aprendizagem 
depende das ações dos alunos, devendo ser 
valorizadas e estimuladas constantemente 
pelos condutores, mas possíveis apenas 
com a ação do sujeito que está sofrendo o 
processo. Logo, o conhecimento só pode 
ser conquistado por meio da interioridade, 
captados após o acúmulo de informações 
que são processadas e assimiladas a fim 
de responder às situações ou problemas 
encontrados cotidianamente.

Knüppe (2006) insere a motivação no 
contexto escolar como meio de aprendizagem 

que impulsiona e instiga, denominando a 
construção de necessidades da mente e do 
corpo humano. Diante desta realidade, o 
autor menciona a importância do modelo 
homeostático para a motivação escolar, 
situação que define o corpo como um 
espaço de busca por padrões de referência, 
direcionando a necessidade de um motivo 
para aprender, levando o sujeito à busca pelo 
equilíbrio entre corpo e mente. 

Alguns fatores influenciam diretamente 
na aprendizagem dos alunos, devido aos 
desafios encontrados nas salas de aula, entre 
eles, a escolha das metodologias, estratégias 
e recursos didáticos. Para que o professor 
alcance êxito na realização da proposta 
de ensino é necessário um conhecimento 
sobre as possibilidades de aprendizagem 
dos alunos, assim como as características 
que individualizam cada sujeito, cabendo à 
adequação das metodologias para a qualidade 
no processo de ensino-aprendizagem 
(GRISPUN, 2008). 

“O professor precisa estabelecer uma 
relação afetiva com os alunos e demonstrando 
que seus alunos também têm algo a oferecer 
e que a aprendizagem se faz por intermédio 
das interações que são estabelecidas” 
(MOREIRA, 2008, p.27).

Sendo assim, o professor da atualidade 
precisa estar seguro de suas práticas, mas 
buscar aprimorar estratégias de modo 
que o aluno seja contemplado com uma 
aprendizagem significativa, desenvolvendo 
as competências essenciais para um 
desempenho positivo das atividades 
propostas, embasando o desenvolvimento 
educacional na inovação, comprometimento 

e qualidade (BZUNECK, 2011). 
De acordo com Knüppe (2006), o 

docente consegue oferecer aos alunos 
informações variadas, de acordo com suas 
atitudes, contribuindo para a formação do 
conhecimento discente, caracterizando 
expectativas ao professor que contribuem 
para o desempenho positivo, levando 
a reconsideração por estratégias que 
beneficiem a aprendizagem do aluno. 

Quando o sujeito é valorizado, diante de 
suas potencialidades, a aceitação ocorre 
de maneira mais natural, logo, quando o 
professor acentua as habilidades de seu 
aluno, a tendência é conquista-lo, mas 
quando existe discriminação, o aluno 
afasta-se da situação, gerando expectativas 
negativas no professor que, por sua vez, não 
encontrará estímulos para estabelecer um 
ensino significativo (BZUNECK, 2011).

Portanto, a relação entre professor e 
aluno caracteriza as principais mudanças 
no processo de ensino-aprendizagem, pois 
a educação determina uma progressiva 
construção de sistemas de informação 
e conhecimento, compartilhados entre 
professor e alunos, influenciando diretamente 
na aprendizagem (DAVIDOFF, 2010). 

Sendo assim, por mais que os alunos 
dominem as operações formais, alcançando 
o conhecimento adequado, é necessário que 
a aprendizagem apresente significados à sua 
realidade. Esse sentido pode ser transmitido 
por meio da interação entre professor e 
aluno, conquistado por meio das relações 
de afeto, que mediam o autoconceito e a 
autoestima discente (DAMASIO, 2006).

O diálogo pode influenciar o aluno na 
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escolha por uma vida regada de princípios 
e valores, especialmente na atual realidade, 
em que o individualismo está presente nos 
relacionamentos. O professor torna-se uma 
inspiração aos alunos, desde a postura que 
assume, até seus pensamentos e preferências, 
protagonizando a rotina escolar ao serem 
observados constantemente pelos discentes, 
podendo caracterizar um fator determinante 
no aprendizado, seja de aspectos positivo ou 
negativo (BZUNECK, 2011).

Portanto, o professor precisa escolher 
influenciar positivamente os alunos, realçando 
suas características mais marcantes, a fim de 
despertar na turma um desejo por aprender, 
transformando-os em cidadãos críticos e 
conscientes de sua responsabilidade social, 
pois para ensinar um sujeito, é necessário 
conhece-lo e respeitar seu desenvolvimento 
(MOREIRA, 2008). 

Fontaine (2009) destaca algumas  
situações que podem favorecer a ação 
docente na busca pela motivação durante 
a aprendizagem do aluno: manter-se 
disponível para os questionamentos 
discente; demonstrar afetividade pelo grupo; 
ser paciente e compreensivo; valorizar 
as vivências do aluno; buscar elevar a  
autoestima de cada sujeito; não ridicularizar 
qualquer ação discente; destacar as 
habilidades do aluno; demonstrar 
expectativas positivas pelos alunos; ensinar 
ética e criticidade em diferentes ambientes e 
contextos sociais. 

O docente deve assumir o papel de 
preparador do aluno, em termos relacionados 
à interação e socialização, por meio de 
atividades que busquem afetividade, além de 

estimular a buscarem a própria identidade, 
construindo o pensamento e desenvolvendo 
uma estabilidade emocional (DAMASIO, 
2006).

Ao observar a ansiedade de seu aluno, o 
professor precisa proporcionar, por meio de 
relações afetivas e estratégias motivacionais, 
as soluções para os conflitos, de modo que 
o aluno alcance confiança em si, além de 
encontrar meios para driblar as situações 
mais complicadas de seu universo. Cabe 
ao professor demonstrar controle de suas 
emoções, a fim de que sirva como exemplo 
aos alunos. 
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em Pedagogia pela Faculdade 
Unisant’Anna (2011); Especialista 
em Direito Educacional pela 
Faculdade Associada do Brasil 
(2014); Professor de Educação 
Infantil na CEI Celso Daniel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a realização deste estudo, partiu-se do pressuposto 
de que a motivação, bem como a desmotivação, interfere no 
processo de ensino-aprendizagem do aluno, especialmente 
quando ocorre a ausência da motivação, limitando a aquisição 
do conhecimento. Deste modo, as estratégias, métodos 
e planejamentos realizados pelo professor deve estar 
embasado na necessidade discente, a fim de estabelecer 
relações entre o ambiente escolar e os interesses do aluno, 
destacando a importância do trabalho com o emocional para 
que o intelectual esteja sempre alerta aos elementos da 
aprendizagem e aquisição do conhecimento.

Portanto, observou-se que a aprendizagem ocorre diante 
de ações concretas, experimentadas a fim de possibilitar a 
ativação cerebral que permite aos indivíduos articular as 
diferentes linguagens humanas, além das dramatizações, 
expressões, sensibilidades, entre outros fatores, permitindo 
que o aluno construa meios para alterar a capacidade racional 
para resolver problemas, garantindo um cenário propício às 
ativações neuronais das habilidades humanas.

O saber não se limita a um conjunto de conhecimentos 
desconexos sobre o mundo, mas entender a importância 
da relação destes conhecimentos com o sujeito aprendiz. O 
saber é algo construído por meio da história coletiva humana 
e das atividades de capitalização e transmissão exercidas pelo 
homem, norteando as maneiras que permitem ao indivíduo 
adquirir habilidades para manter um relacionamento com o 
mundo.

Com a estruturação do saber visando o sujeito, pode-se 
concluir que não existe saber sem uma organização com as 
relações internas e externas do indivíduo, sem um confronto 
pessoal que permita a compreensão da atividade de cada um 
e da relação com o mundo e com ele mesmo. Sendo assim, 
o saber é algo complexo ao tratar das práticas docentes que 
precisa atentar para os significados do mundo de modo que o 
aluno estabeleça relações entre a aprendizagem e a realidade 
que está inserido na sociedade, além de propor um diálogo 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

186 187

entre o desenvolvimento, a dinâmica e o movimento da informação e do conhecimento.
Sendo assim, a motivação tem um papel importante no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, pois uma relação de afeto e confiança entre professor e aluno pode refletir em uma 
aprendizagem significativa. O fator afetivo permite ao docente estabelecer referências para 
um trabalho com construções reais, além de valorizar o conhecimento, a opinião e o caráter 
dos alunos. 

Quando o aluno sente a valorização e o respeito às suas necessidades, potencialidades 
e limitações, ele alcança autonomia e confiança para desenvolver a autovalorização e a 
autoestima, pois a partir do momento que o aluno adquire opinião positiva sobre si, os 
demais também terão a mesma percepção, levando a melhores condições de aprendizagem. 
Assim, o docente assume um papel fundamental, a fim de construir relacionamentos 
afetivos e motivacionais com o aluno para então, compreender suas emoções, necessidades, 
expectativas, dificuldades e limitações.
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A IMPORTÂNCIA DAS 
BRINCADEIRAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS 
CRIANÇAS

RESUMO: O assunto referente a importância do lúdico tem conquistado espaço no 
panorama nacional, principalmente na Educação Infantil. O brinquedo é considerado 
a essência da infância e seu uso permitirem um trabalho pedagógico que possibilita a 
produção do conhecimento. Assim, a palavra lúdica vem do latim ludus e significa brincar. 
Neste caso, ou seja, no ato de brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos, 
sendo relativa também a conduta daquele que joga que brinca e que se diverte. A função 
educativa do jogo, por sua vez, oportuniza a aprendizagem do indivíduo, ou seja, sem saber, 
seu conhecimento e sua compreensão do mundo. Na educação infantil, o brincar tem grande 
importância, principalmente no aspecto cognitivo, pois proporciona a criança criatividade, 
para desenvolver suas habilidades.  Durante a infância, as brincadeiras fazem parte de toda 
criança, pois garantem divertimento, alegria e aprendizagem. Dentre as várias razões para 
brincar, é a importância do desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança. 
Ao brincar, a criança expressa vontades e desejos que serão construídos ao longo de sua 
vida, por isso, quanto mais oportunidades a criança tiver de brincar mais fácil será o seu 
desenvolvimento para o aprender. São muitos os benefícios que o brincar proporciona no 
desenvolvimento da criança, ao brincar a acriança começa a se comunicar acaba descobrindo 
suas habilidades com prazer e naturalidade dentro do universo de faz de conta. O ato de 
brincar está também relacionado ao desenvolvimento intelectual da criança. Sendo assim, 
a criança vai necessitar de estímulos nos ambientes escolares, familiar facilitando o contato 
com materiais que vão ajudar na aprendizagem de qualidade.  Os educadores precisam estar 
preparados e treinados para compreender os benefícios das atividades lúdicas de qualidade. 
Palavras-chave: Brincadeira; Criança; Educação; Aprendizado; Emoções.
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INTRODUÇÃO

O assunto referente a importância 
do lúdico tem conquistado 
espaço no panorama nacional, 
principalmente na Educação 
Infantil. O brinquedo é 

considerado a essência da infância e seu 
uso permitirem um trabalho pedagógico que 
possibilita a produção do conhecimento. 
Assim, a palavra lúdica vem do latim ludus e 
significa brincar. Neste caso, ou seja, no ato de 
brincar estão incluídos os jogos, brinquedos 
e divertimentos, sendo relativa também a 
conduta daquele que joga que brinca e que se 
diverte. A função educativa do jogo, por sua 
vez, oportuniza a aprendizagem do indivíduo, 
ou seja, sem saber, seu conhecimento e 
sua compreensão do mundo. Por isso, 
independente de época, cultura e classe 
social, os jogos e brinquedos fazem parte da 
vida da criança, pois elas vivem num mundo 
de fantasia, de encantamento, de alegria, de 
sonhos, onde a realidade e faz-de-conta se 
confundem (NILES; SOCHA, 2014).

É importante entender o brincar das 
crianças, especialmente as pequenas, 
pois no âmbito da educação infantil, o 
que tem acontecido é que a infância vem 
sofrendo grandes alterações, sofrendo um 
encurtamento de sua duração, já que as 
crianças têm se tornado adolescentes cada 
vez mais precocemente, além disso, o ato 
de brincar também passa a ter diferentes 
significados na sociedade. Por isso, ao 
entender a brincadeira infantil, pode-se 
entender, em parte, o que vem ocorrendo 
com a infância. O brincar não é apenas 

necessidade, mas direito das crianças. 
Acredita-se que as instituições de educação 
infantil devem estar organizadas de acordo 
com as características das crianças e devem 
valorizar a brincadeira em seus espaços e 
tempos. Brincadeiras, tais como: esconde-
esconde, pipa, bolinha de gude, queimada, 
amarelinha, corda, polícia e ladrão, casinha, 
elástico, castelos de areia, princesas, super-
heróis, etc. Tais brincadeiras são as que 
remetem à infância dos “ mais antigos” 
e também leva a refletir sobre a criança 
contemporânea, sobre do que as crianças 
brincam hoje, de que maneira e com quem 
brincam. Qual seria a influência do mundo 
contemporâneo, marcado pela falta de 
espaço nas grandes cidades, pela pressa, 
pela influência da mídia, pelo consumismo 
e pela violência acaba refletindo nas 
brincadeiras. Atualmente, existem muitas 
crianças infelizes, agressivas, discriminadas, 
com depressão, em todo o mundo. Seja 
como e onde for, uma das possíveis causas 
de tanta infelicidade é o fato de que as 
necessidades da criança não estão sendo 
satisfeitas e o meio-ambiente em que vive, 
seja familiar, escolar ou social, lhe é adverso. 
A sociedade de consumo contemporânea 
cria no ser humano necessidades falsas, 
como a de ter um vídeo-game, uma boneca 
sofisticada, guloseimas extravagantes, cheias 
de ingredientes químicos que prejudicam 
o organismo, dentre outras coisas.  Sendo 
assim, brincar, se coloca num patamar 
importantíssimo para a felicidade e realização 
da criança, no presente e no futuro. Brincando 
ela explora o mundo, constrói seu saber, 
aprende a respeitar o próximo, desenvolve o 

sentimento de grupo, ativa a imaginação e 
se auto realiza.  Além disso, expressa as suas 
emoções e personaliza os seus conflitos. 
Vivências lúdicas com educadores, pais e 
outras crianças podem levar a um melhor 
conhecimento de si e do grupo como um 
todo. O lúdico, desde tempos imemoriais, 
faz parte da vida humana; afinal diferentes 
épocas, sociedades e culturas têm suas 
brincadeiras próprias. Aprender a brincar de 
forma simbólica, representando a realidade 
onde vive, resgatando suas lembranças e 
valores, regras e fantasias, faz parte do 
desenvolvimento humano das crianças de 
hoje e de sempre. Por meio do jogo simbólico, 
a criança desenvolve sua inteligência, 
aprendendo progressivamente a representar 
simbolicamente a sua realidade, o que supõe 
colocar-se no lugar do outro, sociabilizando-
se. Desta forma, o desenvolvimento 
cognitivo e o afetivo-emocional entrelaçam-
se de forma dinâmica, criativa e prazerosa.  

Por isso, estudar a importância das 
brincadeiras para as crianças irá ajudar 
tantos os familiares quanto os professores 
compreenderem a importância de tais 
momentos para o desenvolvimento das 
crianças, tanto cognitivo quanto social, além 
de ajudar na coordenação motora, bem como 
criar e estabelecer vínculos, especialmente 
quando as crianças interagem tanto com 
outras crianças e também com adultos. Com 
isso, a infância será uma fase muito mais 
prazerosa favorecendo o desenvolvimento 
de adolescentes e adultos mais compassivos, 
seguros, confiantes e criativos. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa 
de revisão bibliográfica onde buscou em 

artigos e livros os fundamentos para o 
desenvolvimento da reflexão, poderão dar 
embasamento para que professores consigam 
lidar melhor com os inúmeros problemas que 
são comuns à maioria, especialmente nesta 
era globalizada, em que o uso do celular e 
das redes sociais torna o mundo digital muito 
mais “importante” do que o mundo real para 
crianças e jovens, que em grande número 
são frutos de lares desfeitos ou com grandes 
problemas (desemprego, vícios, agressões, 
entre outros).

DESENVOLVIMENTO

É importante que se entenda o brincar 
como atividade dinâmica, pois em cada 
contexto as crianças brincam de formas 
diferentes, assim como, para diferentes 
gerações, algumas formas de brincar também 
mudam. Por isso, deve ser entendido que 
as características das brincadeiras mudam, 
dependendo de quem, quando e onde o 
sujeito brinca (PRODÓCIMO, 2012).

Quando a criança brinca, ela é capaz de 
impor-se a condições externas, em vez 
de a elas ficar sujeita. Nesse caso, há uma 
inversão do controle social: enquanto 
brincam, são as crianças que dão as ordens. 
Provocar a oportunidade de inversões tem 
implicações importantes como motor do 
desenvolvimento. No plano emocional, 
ao brincar permite à criança libertar as 
tensões originadas pelas restrições impostas 
pelo meio ambiente; brincar fornece a 
oportunidade de resolver as frustrações, e 
é por isso altamente terapêutico. Ao brincar 
com os outros, a criança aprende a partilhar, 
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a dar, a tomar, a cooperar pela reversibilidade 
das relações sociais (Kishimoto, 2011).

 Para Brougère (2001), a brincadeira 
depende da interpretação dos atores sociais. 
"A brincadeira não é um comportamento 
específico, mas uma situação na qual esse 
comportamento toma uma significação 
específica" (Brougère, 2001, p. 100). Este 
autor apresenta a ideia da aprendizagem 
social do brincar, pois para ele, desde 
o momento em que nasce, a criança se 
encontra em um contexto social que 
ensina e estimula o brincar, por isso, não 
existe a brincadeira natural. A brincadeira 
não é inata, ela pressupõe como uma 
aprendizagem social, ou seja, aprende-se a 
brincar. Segundo Brougère (2002), deve-se 
prestar atenção às brincadeiras do nosso 
tempo e de tempos passados, bem como, 
perceber as especificidades da cultura lúdica 
contemporânea. O que tem ocorrido, é que 
a multiplicação dos brinquedos eletrônicos 
e o surgimento dos videogames estão 
mudando a experiência lúdica de muitas 
crianças, afinal que constrói a cultura lúdica 
é a própria criança, ao brincar. O jogo é lugar 
de construção de cultura, pois é produto 
das interações sociais. Assim, para o mesmo 
autor, "o jogo, como qualquer outra atividade 
humana, só se desenvolve e tem sentido 
no contexto das interações simbólicas, da 
cultura" (BROUGÈRE, 2002, p. 30).

Brincadeira: refere-se basicamente 
à ação de brincar, ao comportamento 
espontâneo que resulta de uma atividade 
não estruturada. Jogo: trata-se de uma 
brincadeira que envolve regras. Brinquedo: 
refere-se ao objeto de brincar. Atividade 

lúdica: abrange, de forma mais ampla, os 
conceitos anteriores”. (Friedmann, 1996)

Segundo a teoria psicanalítica de Freud, a 
função catártica da brincadeira é importante, 
pois é nesse contexto que à criança libera 
emoções enclausuradas e encontra alívio 
imaginário para as frustrações passadas. 
Sendo que, a emoção se intensifica 
fortemente na criança que anula a conduta 
lúdica, usando as brincadeiras como uma 
descarga emocional. A brincadeira, portanto, 
é o verdadeiro impulso da criatividade, pois 
não existe adulto criativo sem criança que 
brinque. Dessa forma, o brincar torna-se 
necessidade básica da criança, é essencial 
para um bom desenvolvimento motor, social, 
emocional e cognitivo (VERGNHANINI, 
2011)

Vygotsky (2007), nesse sentido, pontua 
que a criança, ao nascer, já está imersa 
em um mundo social, e é justamente na 
apropriação desse mundo pela criança, e na 
internalização dos conceitos apresentados 
por ele, que o brincar se mostra importante.

 Para Vygotsky (2007), é no brinquedo, 
que o comportamento infantil passa a ser 
dirigido pelo que determinada ação significa 
para a criança, e não apenas pela percepção 
imediata dos objetos. "A criança vê um 
objeto, mas age de maneira diferente em 
relação àquilo que vê. Assim, é alcançada 
uma condição em que a criança começa a agir 
independente daquilo que vê" (VYGOTSKY, 
2007, p.114). Vygotsky, esclarece que é pela 
subordinação das ações aos significados 
que a brincadeira é tão importante para 
que a criança desenvolva seu pensamento 
abstrato.

Porém, ao menos nas sociedades 
ocidentais, ainda é considerada irrelevante 
ou de pouco valor do ponto de vista da 
educação formal, assumindo frequentemente 
a significação de oposição ao trabalho, tanto 
no contexto da escola quanto no cotidiano 
familiar (BORBA,2006). O brincar é algo 
importante, para o processo psicológico, pois 
funciona como fonte de desenvolvimento 
e aprendizagem. De acordo com Vygotsky 
(2007), um dos principais representantes 
dessa visão, que acredita que o ato de brincar 
é uma atividade humana criadora, na qual 
fantasia, imaginação e realidade interagem 
na produção de novas possibilidades de 
expressão, interpretação e de ação pelas 
crianças, assim como de novas formas 
de construir relações sociais com outros 
sujeitos, crianças e adultos (BORBA, 2006). 
Quando as crianças mais novas brincam de 
serem “outros” (mãe, pai, monstro médico, 
bruxa, fada, ladrão, bêbado, polícia, etc.), 
acabam refletindo sobre suas relações com 
esses outros e tomam consciência de si e 
do mundo, estabelecendo outras lógicas e 
fronteiras para o significado da vida. E assim, 
o brincar envolve complexos processos de 
articulação entre o já dado e o novo, entre a 
experiência, a memória e a imaginação, entre 
a realidade e a fantasia (Borba, 2006). Pode-
se dizer que a brincadeira é um fenômeno da 
cultura, pois se configura como um conjunto 
de práticas, conhecimentos e artefatos 
construídos e acumulados. Figuras, tais 
como: poetas, pintores, cineastas, escritores, 
teatrólogos costumam utilizar o tema da 
infância e dos brinquedos e brincadeiras em 
suas obras, que são oferecidas, por meio do 

olhar artístico e interpretações sensíveis. 
A brincadeira é um lugar de construção de 
culturas fundado nas interações sociais entre 
as crianças, bem como é também suporte da 
sociabilidade, pois o desejo de brincar com 
o outro, de estar e fazer coisas com o outro, 
é a principal razão que leva as crianças a se 
engajarem em grupos de pares, ao brincar 
juntas,  estas necessitam construir e manter 
um espaço interativo de ações coordenadas, 
o que envolve a partilha de objetos, espaços, 
valores, conhecimentos e significados e a 
negociação de conflitos e disputas. Assim, 
nesse contexto, as crianças estabelecem 
laços de sociabilidade e costumam construir 
sentimentos e atitudes de solidariedade 
e de amizade. Quando a criança brincar 
com o outro, ela está participando de uma 
experiência de cultura e um complexo 
processo interativo e reflexivo que envolve 
a construção de habilidades, conhecimentos 
e valores sobre o mundo. O brincar contém 
o mundo e ao mesmo tempo contribui para 
expressá-lo, pensá-lo e recriá-lo. Isso, amplia 
os conhecimentos da criança sobre si mesma 
e sobre a realidade ao seu redor (MAFRA, 
2008).

A fase da infância é considerada o tempo 
das brincadeiras, é por meio delas, que as 
crianças satisfazem suas necessidades e 
aprendem a construir seu perfil e seu mundo. 
É assim que se faz presente a ludicidade. Por 
isso é importante a utilização de brincadeiras 
no processo pedagógico, e assim tornar a 
atividade prazerosa. Tal fato é observado, 
não apenas na educação infantil, mas 
principalmente, nota-se o brincar como uma 
forma de interação em grupo, favorecendo 
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a convivência, socialização e despertando 
a realidade que envolve o universo infantil 
(MAFRA, 2008).

Segundo Piaget (1975 apud MAFRA, 
2008, p. 11): “mediante a brincadeira, a 
criança se apropria de conhecimentos que 
possibilitarão sua ação sobre o meio em que 
se encontra”, ou seja, por meio das atividades 
de lazer e recreação será produzida uma 
reação dentro do meio em que elas estão 
inseridas, modificando-as ou modelando-
as de acordo com a experiência vivenciada 
no grupo. O brincar promove a interação, a 
socialização em grupo, desenvolvimento de 
motricidade, criatividade e habilidades para 
realização de atividades de lazer.

De acordo com Ariès (1981, p. 156), “na 
sociedade medieval [...], o sentimento de 
infância não existia [...] essa particularidade 
que distingue essencialmente a criança do 
adulto, mesmo jovem. Essa consciência não 
existia”. Isso significa que, simplesmente, 
não existia essa concepção que hoje parece 
evidente, de que a criança, diferentemente 
do adulto, é um ser em desenvolvimento e 
que, por esse motivo, necessita de atenção e 
tratamento diferenciado.

No início do século XX, ocorreu muita 
confusão sobre lúdico e de suas possibilidades 
educativas, talvez pelo pouco conhecimento 
dos professores sobre o assunto. Os docentes 
pensavam, por exemplo, que o simples fato 
de usarem materiais concretos como suporte 
às atividades didáticas desenvolvidas por 
eles adquiria teor de jogo e/ou brincadeira. A 
brincadeira, de fato é uma diversão, ou seja, 
uma forma de interagir com a realidade, mas 
ao brincar a criança pode realizar diversas 

atividades essenciais à sua descoberta e 
amadurecimento enquanto ser humano, pois, 
enquanto brinca, ela interpreta e estabelece 
relações com o mundo que a rodeia. Assim, 
embora pareça um conceito contraditório, o 
ato de brincar é algo muito sério (ARAÚJO, 
2012).

É importante que se perceba a influência 
da mídia e da tecnologia digital na infância, 
com isso é preciso considerar duas realidades: 
a primeira delas, é aquela em que as 
crianças, no momento de brincar, utilizavam 
os brinquedos e brincadeiras tradicionais 
(tais como: cantigas de roda, brincadeira 
de casinha, brinquedos artesanais) que são 
transmitidos e ensinados de geração em 
geração. A segunda é a realidade atual, em que 
as crianças costumam utilizar para brincar os 
brinquedos eletrônicos (como carrinhos de 
controle remoto, bonecas que podem falar 
e se movimentam sozinhas, tablets, entre 
outros) para se divertirem (ARAÚJO, 2012).

Sobre o assunto, Haetinger (2008, p. 57) 
destaca:

Apesar de toda a modernidade, os 
jogos e brincadeiras do passado ainda são 
importantes para o universo infantil. As 
crianças ainda brincam de pegar, de cinco 
marias, de amarelinha, ovo podre, esconder, 
e outras brincadeiras que já divertiam nossas 
avós.

Na Educação Infantil, O “cuidar” da  
criança em espaço formal, deve ter 
alimentação, limpeza e o lazer (brincar). 
O “educar”, em contrapartida, consiste 
em promover o desenvolvimento total da 
criança, sempre respeitando o caráter lúdico 
das atividades (ARAÚJO, 2012).

O ato de brincar também contribui para 
a aprendizagem da linguagem. A linguagem 
funciona como instrumento de pensamento 
e ação. A criança, para ser capaz de falar sobre 
o mundo, ela vai precisar saber brincar com 
o mundo, com desenvoltura que caracteriza 
a ação lúdica. Quando as crianças brincam 
geralmente não estão sós, por isso, a escola 
não deve cultivar apenas a espontaneidade, 
pois os seres humanos necessitam de diálogo, 
do grupo (KISHIMOTO, 2011).

A criança possui momentos em que ela 
pode mostrar sua agilidade por meio da 
competição, refletir sobre o fazer, organizar 
e desorganizar, construir e reconstruir, 
crescer nos aspectos culturais e sociais 
como parte essencial de uma sociedade. 
O momento mágico da criança que é o 
brincar na educação infantil, mostra que a 
criança precisa desse tempo, para que seja 
desenvolvido o exercício do pensamento e 
da aprendizagem, tornando essa base como 
um alicerce para a formação da criança como 
ser especial de uma sociedade.  Deve ser 
analisado, como a criança descobre o mundo 
no espaço escolar por meio das brincadeiras, 
bem como se exercita a imaginação, 
desenvolvendo sua personalidade e suas 
habilidades, expressando sua autonomia 
diante dos objetos, assim trabalhando seu 
emocional e ampliando seus horizontes 
por meio da participação nas atividades 
lúdicas. A importância para todo o 
desenvolvimento, ocorre quando exercita a 
imaginação, desenvolve a personalidade e 
as habilidades, ao expressar sua autonomia 
diante dos objetos, trabalhando o emocional 
e ampliando os horizontes por meio da 

participação nos jogos e nas brincadeiras 
(NILES; SOCHA, 2014).

 Sabe-se que, é garantido em Lei, que toda 
criança tem necessidade e o direito de brincar, 
sendo essa uma característica da infância. Ao 
brincar, a função não está no brinquedo, no 
material usado, mas sim na atitude subjetiva 
que a criança demonstra na brincadeira e no 
tipo de atividade exercida nesse momento. Tal 
vivência é carregada de prazer e satisfação. 
No caso, a falta desse prazer ou dessa 
satisfação que pode acarretar na criança 
alguns distúrbios de comportamento. Em 
cada uma das etapas evolutivas da criança, 
o brincar vai se modificando, mas é essencial 
que ela tenha oportunidade de explorar 
todas as fases do brincar. Quando se brinca, 
sabe-se que a importância do brinquedo é a 
da exploração e do aprendizado concreto do 
mundo exterior, o que irá estimular os órgãos 
dos sentidos, a função sensorial, a função 
motora e a emocional. A brincadeira tem 
função social, desenvolve o lado intelectual 
e cria oportunidades para a criança elaborar 
e vivenciar situações emocionais e conflitos 
sentidos no dia a dia de toda criança (NILES; 
SOCHA, 2014).

Dessa forma, enquanto brinca, a criança 
realiza muitas descobertas sobre o mundo que 
a cerca e sobre si mesma, bem como aprende 
a relacionar-se com o outro, com o mundo 
em que vive. O faz de conta depende da 
capacidade de cada criança para simbolizar o 
seu imaginário das fantasias e, para favorecer 
esse fazer da criança, é de fundamental 
importância que o espaço ofereça recursos 
e materiais variados que permitam a elas 
expressarem emoções e representarem 
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situações cotidianas das brincadeiras, bem 
como do aprendizado.  Pode-se afirmar que 
o Brincar; “é de fundamental importância 
para a aprendizagem da criança por que é 
por intermédio dela que a criança aprende, 
gradualmente desenvolve conceitos de 
relacionamento casuais ou sociais, o poder 
de descriminar, de fazer julgamentos, de 
analisar e sintetizar, de imaginar e formular e 
inventar ou recriar suas próprias brincadeiras” 
(SANTIN, 2001, p.523), ou ainda simplificada 
nas seguintes palavras de Ferreira (1993), 
Brincar “é divertir-se e entreter-se 
infinitamente em jogos de criança” Lúdico 
- “que tem caráter de jogos, de aprender 
com o  brinquedo e divertimento; é uma 
necessidade básica da personalidade, do 
corpo e da mente, faz parte das atividades 
essenciais da dinâmica humana” (FERREIRA, 
1993, p.139).

Na educação infantil, o brincar tem 
grande importância, principalmente no 
aspecto cognitivo, pois proporciona a 
criança criatividade, para desenvolver 
suas habilidades.  Durante a infância, as 
brincadeiras fazem parte de toda criança, 
pois garantem divertimento, alegria e 
aprendizagem. Dentre as várias razões para 
brincar, é a importância do desenvolvimento 
cognitivo, motor, afetivo e social da criança. 
Ao brincar, a criança expressa vontades e 
desejos que serão construídos ao longo de 
sua vida, por isso, quanto mais oportunidades 
a criança tiver de brincar mais fácil será o seu 
desenvolvimento para o aprender (NILES; 
SOCHA, 2014).

Sabe-se que brincar é um direito da 
criança, como apresentado na Lei 8.069, de 

13 de julho de 1990, denominada Estatuto 
da Criança e do Adolescente, acrescenta 
no Capítulo II, Art. 16°, Inciso IV, que toda 
criança tem o direito de viver o seu tempo 
de infância que é o de brincar, praticar 
esportes e divertir-se. A criança tem o 
direito de brincar pois está amparada por lei, 
e esta é mais uma razão para que as crianças  
brincam, além das inúmeras situações, além 
disso, o brincar favorece a descoberta, a 
curiosidade, pois auxilia na concentração, 
na percepção e na observação. As crianças 
quando brincam, desenvolvem os músculos, 
absorvem oxigênio, crescem, movimentam 
se no espaço, descobrindo o seu próprio 
corpo. A grande maioria das brincadeiras 
estão associadas ao desenvolvimento dos 
movimentos corporais, que trabalham 
as destrezas, habilidades e lateralidade. 
Muitas das brincadeiras proporcionam o 
aprendizado, como as regras de convivência, 
os conceitos matemáticos, as noções de 
espaço e tempo, podem desenvolver a 
linguagem e a autonomia, pois a criança 
precisa comunicar-se e expressar suas 
preferências para brincar, com isso utiliza-
se também brincadeiras com música, pois as 
artes ativam a criatividade, bem como outras 
brincadeiras ensinam ciências também 
(NILES; SOCHA, 2014).

Craidy e Kaercher (2001) afirmam que a 
criança vê o mundo por meio do brinquedo 
e que sempre existiram formas, jeitos e 
instrumentos para brincar.

O brincar na Educação Infantil serve 
como o eixo orientador e estimulador para 
o desenvolvimento e o desempenho das 
atividades, pois mostra que é necessário 

que o professor tenha consciência do valor 
pedagógico das brincadeiras e dos jogos 
para a criança já desde a educação infantil. 
No caso, as variações das brincadeiras na 
Educação Infantil vão promover um maior 
desenvolvimento da criança que pode 
favorecer uma dada prática voltada para 
um relacionamento mais reflexivo, entre 
muitas outras contribuições do brincar para 
a prática pedagógica, na educação infantil 
(NILES; SOCHA, 2014).

Brincar é a fase mais importante da infância 
do desenvolvimento humano, neste período 
por ser auto - ativa representação do interno 
a representação de necessidades e impulsos 
internos. (FROEBEL, 1912, p.5455) [....]. 
Como nos afirma Brasil, (2002, p. 27) “ao 
brincar as crianças cria e recriam e repensam 
os acontecimentos do seu imaginário para 
o aprender que acontece por intermédio do 
brincar, desenvolvendo o aprender de forma 
lúdica, mais as brincadeiras não podem 
ser sempre dirigidas da mesma forma, mas 
de maneiras variadas, livres com o intuído 
de gerar aprendizagem, ou seja, com uma 
função educativa para o desenvolvimento 
da criança. 

A brincadeira é um lugar de construção 
de culturas fundado nas interações sociais 
entre as crianças. É também suporte da 
sociabilidade. O desejo de brincar com o 
outro, de estar e fazer coisas com o outro, 
é a principal razão que leva as crianças a se 
engajarem em grupos de pares. Para brincar 
juntas, necessitam construir e manter um 
espaço interativo de ações coordenadas, o 
que envolve a partilha de objetos, espaços, 
valores, conhecimentos e significados e a 

negociação de conflitos e disputas. Nesse 
contexto, as crianças estabelecem laços 
de sociabilidade e constroem sentimentos 
e atitudes de solidariedade e de amizade. 
É importante demarcar que no brincar as 
crianças vão se constituindo como agentes 
de sua experiência social, organizando 
com autonomia suas ações e interações, 
elaborando planos e formas de ações 
conjuntas, criando regras de convivência 
social e de participação nas brincadeiras. 
Nesse processo, instituem coletivamente 
uma ordem social que rege as relações 
entre pares e se afirmam como autoras de 
suas práticas sociais e culturais. Brincar com 
o outro, portanto, é uma experiência de 
cultura e um complexo processo interativo 
e reflexivo que envolve a construção de 
habilidades, conhecimentos e valores sobre 
o mundo. O brincar contém o mundo e ao 
mesmo tempo contribui para expressá-lo, 
pensá-lo e recriá-lo. Dessa forma, amplia os 
conhecimentos da criança sobre si mesma e 
sobre a realidade ao seu redor (NAVARRO; 
PRODÒCIMO, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ato de brincar é de fundamental importância para a vida 
da criança, pois é um meio que a criança utiliza para aprender, 
desenvolver e se relacionar com as outras crianças, bem como 
com o mundo em que estão inseridos.  Por isso, é importante 
que as escolas de educação infantil ofereçam à criança um 
ambiente de qualidade e que ajude no desenvolvimento da 
criança, que seja estimulante para que ocorram as interações 
sociais e que seja um ambiente que estimule a imaginação 
infantil. É durante as brincadeiras que as crianças aprendem.

Com a globalização, as atividades realizadas bem como o 
lazer para descontração das pressões sofridas no dia a dia, 
em que as crianças também acabam sofrendo e também para 
que  as mesmas não fiquem brincando somente com jogos 
eletrônicos, pois esses jogos fazem com que haja prazer 
mais rápido e isso faz com que as crianças e adolescentes 
acabem realizando somente essas atividades, e por essa 
razão, as atividades de lazer e  as de recreação acabam 
resgatando essas crianças, e com isso  ajuda de uma maneira 
direta ou indireta na aprendizagem. É necessário que haja 
uma capacidade de criar e aprender e por isso a brincadeira 
constitui um dos meios considerados mais importantes que 
podem levar a crianças a um crescimento global.

Ao brincar a acriança começa a se comunicar acaba 
descobrindo suas habilidades com prazer e naturalidade 
dentro do universo de faz de conta. O ato de brincar está 
também relacionado ao desenvolvimento intelectual da 
criança. Sendo assim, a criança vai necessitar de estímulos 
nos ambientes escolares, familiar facilitando o contato com 
materiais que vão ajudar na aprendizagem de qualidade. Por 
isso, os educadores precisam estar preparados e treinados 
para compreender os benefícios das atividades lúdicas de 
qualidade.
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A IMPORTÂNCIA 
DAS INTERVENÇÕES 
PSICOPEDAGÓGICAS FRENTE AS 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
DOS ESTUDANTES
RESUMO: Esta pesquisa busca  investigar como as intervenções psicopedagógicas podem 
auxiliar a criança com dificuldades de aprendizagem, buscando analisar o papel do professor 
frente ao desafio de identificar a criança que de fato necessita de um acompanhamento 
psicopedagógico. Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem muitas vezes passam 
despercebidas até certa idade, é o olhar acentuado de um profissional especializado que 
consegue identificar  reais necessidades e pontuar fatores que podem auxiliar a criança 
a melhor desenvolver suas habilidades e competências. Investigar como o Psicopedagogo 
pode intervir para auxiliar as crianças com essas dificuldades é de grande relevância para 
este estudo, que se deu por meio de uma revisão de bibliografia amparada por importantes 
autores que abordam em seus estudos assuntos relacionados com as dificuldades de 
aprendizagem e a o papel do psicopedagogo. Foi possível perceber que atividades individuais 
contribuem para uma melhoria na concentração e consequentemente no processo de ensino 
de aprendizagem da criança.

Palavras-chave: Aprendizagem; Dificuldades; Intervenções; Estudante; Psicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

As dificuldades de aprendizagem 
sempre me despertou interesse 
ainda na época da faculdade. 
Pude perceber no decorrer do 
curso e durante os estágios que 

realizei que muitas crianças apresentam 
algumas dificuldades de aprendizagem, seja 
no que se refere a compreensão textual,  
pronuncia ou a escrita. Percebi também 
que os professores em muitos momentos 
não conseguiam auxiliar essas crianças 
com dificuldades, o que prejudicava o seu 
desempenho em sala de aula frente aos 
demais colegas.

Partindo do pressuposto que toda criança 
é capaz de aprender quando inserida 
a um ambiente favorável ao ensino e a 
aprendizagem, é importante acrescentar 
que o professor deve está preparado 
para identificar as reais necessidades de 
seus alunos, pontuando as dificuldades 
e procedendo com os encaminhamentos 
necessários. Surge neste contexto, o papel 
do psicopedagogo no ambiente escolar, 
que  é de grande importância, pois este 
pode auxiliar o professor a identificar as 
dificuldades de aprendizagem dos estudantes 
e  a desenvolver propostas de ensino e 
aprendizagem que visem auxiliar a criança a 
vencer estas dificuldades.

Sendo assim, esta pesquisa busca 
investigar como as intervenções 
psicopedagógicas podem auxiliar a criança 
com dificuldades de aprendizagem, buscando 
analisar o papel do professor frente ao desafio 
de identificar a criança que de fato necessita 

de um acompanhamento psicopedagógico.
Sabe-se que as dificuldades de 

aprendizagem muitas vezes passam 
despercebidas até certa idade, é o olhar 
acentuado de um profissional especializado 
que consegue identificar  reais necessidades e 
pontuar fatores que podem auxiliar a criança 
a melhor desenvolver suas habilidades e 
competências.

A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento desta pesquisa se deu por 
meio de uma revisão de bibliografia centrada 
em importantes estudos sobre intervenções 
psicopedagógicas em ambiente educativo, 
com as contribuições das pesquisas de 
importantes autores que abordam em seus 
estudos assuntos relacionados com as 
dificuldades de aprendizagem e  o papel do 
psicopedagogo, como Bossa (1992), Barbosa 
(2000), Correia (2008).

É importante que se compreenda que 
o estudante ao ser inserido em ambiente 
educativo, deve ser constantemente 
observado por seus educadores e familiares, 
para que em seu desenvolvimento não seja 
prejudicado por propostas pedagógicas que 
não alcançam todas as crianças em sala de 
aula de forma construtiva. Sendo assim, 
família e escola devem atuar em parceria 
para que o desenvolvimento da criança 
ocorra de forma saudável, sendo acolhida 
por todos os envolvidos em contribuir por 
seu aprendizado e desenvolvimento integral.

O PSICOPEDAGOGO  E 
AS INTERVENÇÕES 
PSICOPEDAGÓGICAS 
NAS  DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM

Sobre Psicopedagogia, o código de Ética 
do Psicopedagogo, desta em seu artigo 1º 
que:

A Psicopedagogia é um campo de atuação 
em Educação e Saúde que se ocupa do 
processo de aprendizagem considerando 
o sujeito, a família, a escola, a sociedade 
e o contexto sócio-histórico, utilizando 
procedimentos próprios, fundamentados em 
diferentes referenciais teóricos.

Sendo assim, a Psicopedagogia busca 
contribuir para o processo de ensino e 
aprendizagem da criança e de adultos que 
necessitam de uma atenção diferenciada 
para suas dificuldades de aprendizagem, por 
meio de métodos específicos e em parceria 
com a escola e a família. Ainda o Artigo 3º 
do código de Ética do Psicopedagogo, os 
objetivos da Psicopedagogia são:

A atividade psicopedagógica tem como 
objetivos: 

a) promover a aprendizagem, contribuindo 
para os processos de inclusão escolar e 
social;

b) compreender e propor ações frente às 
dificuldades de aprendizagem;

c) realizar pesquisas científicas no campo 
da Psicopedagogia;

d) mediar conflitos relacionados aos 
processos de aprendizagem. (Código de Ética 
do Psicopedagogo,  2011, p. 01).

O Psicopedagogo na instituição de 
ensino tem como finalidade auxiliar toda a 
equipe escolar, orientando os professores 
sobre novas formas de alcançar seus alunos 
de forma eficaz. É o que afirma Barbosa 
(2000) sobre o papel da Psicopedagogia nas 
instituições:

A Psicopedagogia na escola transforma a 
ação individual em ação grupal, analisa os 
sintomas, considerando a gama de relações 
que existe em uma instituição e propondo 
projetos de atuação que apontem para 
uma mudança global sem deixar de atender 
os casos concretos que aparecem como 
sintoma. (BARBOSA, 2000, p. 25).

De acordo com Barbosa, diante das 
dificuldades de aprendizagem, o professor 
não consegue agir sozinho, é necessário 
um acompanhamento de um profissional 
qualificado para identificar e pontuar reais 
necessidades de intervenção.

O Psicopedagogo surge em ambiente 
educativo com a função de agregar valor 
ao processo de ensino e aprendizagem das 
crianças que apontam para dificuldades em 
sua vida escolar. Conforme afirma José (2004, 
p. 17): “Os problemas de aprendizagem que 
podem ocorrer tanto no inicio como durante 
o período escolar surgem em situações 
diferentes para cada aluno, o que requer 
uma investigação no campo em que eles 
se manifestam”. Sendo assim, de acordo 
com o autor, é necessário que ocorra 
uma investigação sobre as necessidades 
pontuadas pelo desempenho da criança, 
para que medidas possam ser tomadas que 
visem contribuir para auxiliar o estudante 
em suas dificuldades.
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É a parceria professor e psicopedagogo 
em ambiente escolar que contribuem 
para a eficácia no processo de ensino e 
aprendizagem da criança com dificuldades 
de aprendizagem, pois, ambos em suas ações 
pedagógicas e psicopedagógicas contribuem 
para a melhoria de tais dificuldades. Filho 
(2012) destaca ainda que:

A possibilidade de aprendizagem escolar 
está diretamente relacionada a estrutura de 
personalidade do sujeito. Para aprender o que 
a escola ensina, é necessário além de outras 
coisas, uma personalidade medianamente 
sadia e emocionalmente madura, que tenha 
superado a etapa de predomínio do processo 
primário. Assim, diante dos problemas de 
aprendizagem apresentados por crianças 
e adolescentes, muito tem se falado com 
relação às dificuldades de aprendizagem 
tais, como: problemas emocionais, 
comportamentais, dislexia, disgrafia, 
disortográfica, distúrbios de leitura, autismo, 
problemas cognitivos, sociais e biológicos. 
Assim, o psicopedagogo deverá proporcionar 
uma investigação em todos os aspectos que 
possa estar contribuindo de alguma forma 
para a problemática a fim de intervir da 
melhor maneira possível nas dificuldades de 
aprendizagem. (FILHO, 2012, p. 03).

O autor aponta para o papel do 
Psicopedagogo como o profissional capaz 
de investigar o que está causando as 
dificuldades na vida escolar da criança, 
buscando intervir com a finalidade de 
melhorar possíveis dificuldades. Ainda sobre 
o papel  do Psicopedagogo, Filho que:

O psicopedagogo em sua formação 
profissional deverá ter em mente a 

compreensão de que cada ser humano deve 
ser compreendido de forma interacional e 
nunca de forma isolada dos demais problemas 
que poderá acarretar certas dificuldades 
de aprendizagem tanto em crianças como 
adolescentes. Além disso, essas crianças e 
adolescentes deverá ser entendida também 
a partir do seu meio de convívio entre as 
demais pessoas que o cercam, para que o 
psicopedagogo possa também interagir com 
as famílias e professores para que haja de 
fato a melhoria da aprendizagem. . (FILHO, 
2012, p. 03).

O posicionamento do autor destaca para a 
importância de um profissional comprometido 
com sua ação psicopedagógica, onde age de 
forma eficiente, sempre com foco na criança 
de forma ampla, investigando além do 
problema específico, buscando compreender 
todo o contexto de vida do estudante, 
tanto na escola como no convívio familiar e 
social. Bossa (1992) aponta as funções do 
psicopedagogo direcionadas para a prática 
pedagógica, que consiste em:

Orientação de estudos, auxiliando a criança 
na organização escolar, em como programar 
seu estudo, anotações em agenda, leitura de 
texto e escrita, estudo para avaliações;

Apropriação dos estudos escolares, 
proporcionando o desenvolvimento cognitivo 
em disciplinas escolares quando a criança 
não demonstra um bom aproveitamento. 
Desenvolvimento do raciocínio, favorecendo 
o processo de construção da aprendizagem;

Os jogos são utilizados para promover 
o progresso cognitivo e para observar o 
diálogo que o sujeito tem entre o pensar e 
a construção do conhecimento. (BOSSA, 

1992, p. 49).
De acordo com as especificações da autora, 

o Psicopedagogo pode de  diversas formas 
intervir para auxiliar o aluno com dificuldades 
de aprendizagem a desenvolver seu potencial, 
aplicando métodos eficientes para alcançar 
a criança de forma integral. Ainda sobre as 
intervenções psicopedagógicas, Barbosa 
(2000), relata que:

O Psicopedagogo intervém a partir de 
ações que se caracterizem por uma atitude 
operativa, com o objetivo de provocar 
no sujeito de aprendizagem a busca da 
operatividade, da resolução de um problema. 
Ele cria, mantêm e fomenta a comunicação, 
para que os envolvidos possam desenvolver-
se progressivamente, a ponto de poderem 
aproximar-se afetivamente da tarefa e 
realizá-la. (BARBOSA, 2000, p. 215).

Com o posicionamento de Barbosa, é 
possível compreender que o Psicopedagogo 
age provocando situações de ensino e 
aprendizagem com objetivos definidos, 
visando o progresso da ação educativa, 
despertando no estudante o interesse em 
descobrir suas  habilidades e competências.

Barbosa aponta ainda para a importância 
da utilização de recursos psicopedagógicos 
para a eficácia do trabalho psicopedagógico, 
pois tais recursos são ferramentas que visam 
melhorar a concentração, despertando no 
estudante o interesse em busca melhorias 
para o seu aprendizado. Barbosa cita possíveis 
mudanças que auxiliam no processo de ensino 
e aprendizagem da criança com dificuldades 
de aprendizagem, conforme segue:

- Mudança de situação: aquilo que é sempre 
feito da mesma forma pode estar criando 
situações conflitosas. Propor uma mudança 

é agir operativamente, é surpreender para 
interferir.

- Informação: Para provocar um movimento 
em relação a determinada tarefa, fornecem-
se informações que não são acabadas e 
prontas.

- Acréscimo de modelo: apresentar uma 
outra opção para que determinada atitude 
possa ser efetivada. Em vez de dizer “não é 
assim” se diz “esta é uma forma de pensar , 
porém vocês poderiam considerar mais este 
aspecto”.

- Modelo de alternativa múltipla: sem 
ofuscar o conhecimento do outro, oferece-
se algumas alternativas que permitem a 
reflexão, a escolha, o teste e a conclusão. 

- Mostra: recurso não verbal que objetiva 
a revisão do movimento do sujeito ou do 
grupo, sem necessariamente corrigi-lo.

- Destaque do comportamento: 
comportamentos adequados assumidos pelo 
sujeito ou pelo grupo devem ser destacados 
para mostrar que estes possuem condições 
de atingir uma meta. 

Fonte: BARBOSA, L. M. S. A Psicopedagogia 
no âmbito da instituição escolar. Curitiba: 
Expoente. 2000. 

De acordo com o quadro acima, é 
possível identificar diversas recursos que 
o psicopedagogo pode utilizar no âmbito 
da instituição escolar, buscando novas 
metodologias para o desenvolvimento 
das competências dos estudantes que 
apresentam dificuldades de aprendizagem. 
São recursos que se caracterizam como 
ferramentas que devem ser utilizadas 
pelos profissionais psicopedagogos com a 
intenção de alcançar os estudantes em suas 
necessidades educacionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo investigar como as 
intervenções psicopedagógicas podem auxiliar a criança com 
dificuldades de aprendizagem, buscando analisar o papel do 
professor frente ao desafio de identificar a criança que de 
fato necessita de um acompanhamento psicopedagógico. 
Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem muitas vezes 
passam despercebidas até certa idade, é o olhar acentuado de 
um profissional especializado que consegue identificar  reais 
necessidades e pontuar fatores que podem auxiliar a criança 
a melhor desenvolver suas habilidades e competências.

Sendo assim, de acordo com as pesquisas apontadas 
durante este estudo, pode-se concluir que as intervenções 
psicopedagógicas podem auxiliar a criança com dificuldades 
de aprendizagem, quando o psicopedagogo atua em parceria 
com o professor, que é a partir dos encaminhamentos do 
docente, que está todos os dias com a criança em sala de 
aula, que as intervenções ocorrem de forma eficiente.

Foi possível verificar ainda que o papel do professor frente 
ao desafio de identificar a criança que de fato necessita 
de um acompanhamento psicopedagógico, surge como o 
profissional mediador do conhecimento, que este ao perceber 
certa diferença entre o tempo de aprendizado das crianças, 
deve proceder com os encaminhamentos necessários para 
que o estudante não fique a mercê de atividades que para 
ele tem maior dificuldade do que para outras crianças da 
mesma faixa etária. Percebeu-se também que a 
parceria entre família e escola pode se torna um divisor de 
águas na vida da criança com dificuldade de aprendizagem, 
seja qual for o problema, quando família e escola atua em 
sistema de parceria, todos saem ganhando, principalmente a 
criança que se sente acolhida e respeitada em seus anseios e 
dificuldades.

Verificou ainda que o Psicopedagogo no ambiente escolar 
contribui para o desenvolvimento e para a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem das crianças, em especial 
daquelas que apresentam alguma dificuldade em 

seu desempenho escolar, pois este profissional está preparado para analisar profundamente 
o estudante, o que é de grande importância para o desenvolvimento da criança de forma 
integral.
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A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS 
ESCOLAS
RESUMO: O presente artigo tem a finalidade de refletir, partindo da definição do patrimônio 
histórico cultural no Brasil, a possibilidade de ações orientadas para um trabalho de 
conscientização e preservação do patrimônio cultural no país no âmbito das instituições 
escolares. Este artigo vem discutir a proposta da Educação Patrimonial, como uma importante 
ferramenta pedagógica que visa a valorização, conhecimento e preservação do patrimônio 
cultural de nossa sociedade. Tendo como pressupostos as propostas de temas transversais 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais tema, que ainda parece se mostrar, em muitos 
aspectos, longe da articulação com os conteúdos escolares, bem como com as vivências dos 
alunos abordaremos sobre a importância de se trabalhar a Educação Patrimonial nas escolas, 
em suas diversas manifestações, o conceito de Patrimônio Cultural e o Patrimônio Escolar 
como uma importante ferramenta de inserção, aproximação e reflexão sobre a Educação 
Patrimonial nas escolas.

Palavras-chave: Patrimônio Material; Ensino; Educação.
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INTRODUÇÃO

Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de História (1998), essa disciplina 
tem permanecido no currículo das escolas 
como “saber histórico escolar”. No diálogo 
e no confronto com a realidade social e 
educacional, no contato com valores e 
anseios das novas gerações, na interlocução 
com o conhecimento histórico e pedagógico, 
o saber histórico escolar tem mantido 
tradições, tem reformulado e inovado 
conteúdos, abordagens, métodos, materiais 
didáticos e algumas de suas finalidades 
educacionais e sociais. Nesse diálogo, tem 
permanecido principalmente, o papel da 
História em difundir e consolidar identidades 
no tempo sejam étnicas, culturais, religiosas, 
de classes grupos, de Estado ou Nação. 

O trabalho sobre Educação Patrimonial 
desenvolvido nas Escolas, é de fundamental 
importância, reforçado por HORTA (1999)

Trata-se de um processo permanente 
e sistemático de trabalho educacional 
centrado no Patrimônio Cultural como 
fonte primária de conhecimento individual e 
coletivo. A partir da experiência e do contato 
direto com as evidências e manifestações 
da cultura, em todos os seus múltiplos 
aspectos, sentidos e significados, o trabalho 
de Educação Patrimonial busca levar as 
crianças e adultos a um processo ativo de 
conhecimento, apropriação e valorização 
de sua herança cultural, capacitando-os 
para um melhor usufruto desses bens, e 
propiciando a geração e a produção de novos 
conhecimentos, num processo contínuo 
de criação cultural (HORTA; GRUMBERG; 

MONTEIRO, 1999, p. 06).
Nesta perspectiva o trabalho com a 

Educação Patrimonial proporciona através 
de um processo de reflexão sobre os bens 
culturais e sociais a possibilidade de ações 
educativas. A Origem desta expressão 
envolve um trabalho de alfabetização 
cultura, possibilitando ao indivíduo a 
leitura do mundo que o rodeia, levando a 
compreensão o universo sociocultural e 
da trajetória histórico-temporal que está 
inserido. (HORTA, apud ORIÁ, s.d., p. 1.)

A terminologia substutiva à de Patrimonio 
Histórico e Cultural é fruto de diversas 
discussõe,  na finalidade de uma maior 
valorização e percepção das manifestações 
culturais. Segundo Oriá (2001,p.132) a 
produção culturla humana é constituida por 
um processo em constante transformações, 
onda a diversidade e riqueza ultrapassa 
qualque modelo técnico previamente 
estabelecido.Atualmente são compreendidos 
como patrimonios culturaris elementos 
que vão desde construções com grande 
valor histórico à manifestações culturais 
corriqueiras, pratos tipicos, danças, fazeres e 
costumes sociais em geral;

Segundo a Constituição Brasileira, em seu 
artigo 216, seção II –Da Cultura , cosntitue 
patrimonio cultural como: 

os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos grupos formadores da 
sociedade brasileiras, nos quais se incluem:

 I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas artísticas e 

tecnológicas;
 IV – as obras, os objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico e artístico. (BRASIL, 
1988).

Este trabalho tem como objetivo refletir 
sobre a importância de se trabalhar o conceito 
de patrimônio cultural nas escolas, tendo em 
vista o cuidado e concientização acerca da 
preservação e respeito dos diverentes tipos 
de patrimônios. Teremos como objetivos 
especifico apresentar de forma conceitual 
as diferentes expressões de patrimonio 
cultural, a definição de educação patrimonial, 
e também desafios e avanços de se trabalhar 
estas questões em sala de aula.  

Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de História (1998), na disciplina 
de História, tem permanecido no currículo 
das escolas, constituindo o que se chama 
de saber histórico escolar. No diálogo 
e no confronto com a realidade social e 
educacional, no contato com valores e 
anseios das novas gerações, na interlocução 
com o conhecimento histórico e pedagógico, 
o saber histórico escolar tem mantido 
tradições, tem reformulado e inovado 
conteúdos, abordagens, métodos, materiais 
didáticos e algumas de suas finalidades 
educacionais e sociais. Nesse diálogo tem 
permanecido principalmente, o papel da 
História em difundir e consolidar identidades 
no tempo, sejam étnicas, culturais, religiosas, 
de classes grupos, de Estado ou Nação. 

O trabalho sobre Educação Patrimonial 
desenvolvido nas Escolas, é de fundamental 

importância, reforçado por HORTA (1999),
Trata-se de um processo permanente 

e sistemático de trabalho educacional 
centrado no Patrimônio Cultural como 
fonte primária de conhecimento individual e 
coletivo. A partir da experiência e do contato 
direto com as evidências e manifestações 
da cultura, em todos os seus múltiplos 
aspectos, sentidos e significados, o trabalho 
de Educação Patrimonial busca levar as 
crianças e adultos a um processo ativo de 
conhecimento, apropriação e valorização 
de sua herança cultural, capacitando-os 
para um melhor usufruto desses bens, e 
propiciando a geração e a produção de novos 
conhecimentos, num processo contínuo 
de criação cultural (HORTA; GRUMBERG; 
MONTEIRO, 1999, p. 06).

Nesta perspectiva o trabalho com a 
Educação Patrimonial proporciona através 
de um processo de reflexão sobre os bens 
culturais e sociais a possibilidade de ações 
educativas. A Origem desta expressão 
envolve um trabalho de alfabetização 
cultura, possibilitando ao indivíduo a 
leitura do mundo que o rodeia, levando a 
compreensão o universo sociocultural e 
da trajetória histórico-temporal que está 
inserido. (HORTA, apud ORIÁ, s.d., p. 1.)

A terminologia substutiva à de Patrimonio 
Histórico e Cultural é fruto de diversas 
discussões,  na finalidade de uma maior 
valorização e percepção das manifestações 
culturais. Segundo Oriá (2001,p.132) a 
produção culturla humana é constituida por 
um processo em constante transformações, 
onda a diversidade e riqueza ultrapassa 
qualquer modelo técnico previamente 
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estabelecido.Atualmente são compreendidos 
como patrimonios culturaris elementos 
que vão desde construções com grande 
valor histórico à manifestações culturais 
corriqueiras, pratos tipicos, danças, fazeres e 
costumes sociais em geral;

Segundo a Constituição Brasileira, em seu 
artigo 216, seção II –Da Cultura , cosntitue 
patrimonio cultural como: 

os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos grupos formadores da 
sociedade brasileiras, nos quais se incluem:

 I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas artísticas e 

tecnológicas;
 IV – as obras, os objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico e artístico. 
(Constituição da República Federativa do 
Brasil, art. 216, seção II).

Este trabalho tem como objetivo refleir 
sobre a importancia de se trabalar o conceito 
de patrimônio cultural nas escolas, tendo em 
vista o cuidado e concientização acerca da 
preservação e respeito dos diverentes tipos 
de patrimônios. Teremos como objetivos 
especifico apresentar de forma conceitual 
as diferentes expressões de patrimonio 
cultural, a definição de educação patrimonial, 
e também desafios e avanços de se trabalhar 
estas questões em sala de aula.

PATRIMÔNIO CULTURAL NAS 
ESCOLAS

O Patrimônio Cultural é composto de 
manifestações materiais e imateriais de um 
grupo ou de uma comunidade, abrange os bens 
simbólicos, sendo que os bens preservados 
devem estar à disposição e usufruto de 
todos (CANCLINI, 2008). O patrimônio 
imaterial representa produção simbólica 
de uma determinada sociedade, incluindo 
nela “práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas” (UNESCO, 2006, 
p. 04). No campo do patrimônio, conflitam 
diversos interesses: o patrimônio edificado, 
as práticas culturais, entre outros, que 
são aspectos que demandam interesses 
de valoração e preservação, influenciando 
diretamente no cotidiano dos indivíduos, 
conforme Sandra Pellegrini (2009, p. 23): 

Os bens tombados de natureza 
material podem ser imóveis como as 
cidades históricas, sítios arqueológicos e 
paisagísticos e bens individuais; ou móveis, 
como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, 
arquivísticos, videográficos, fotográficos e 
cinematográficos.

Situando a perspectiva da Educação 
Patrimonial no trabalho da escola, destaca-
se o aspecto que indicam e possibilitam a 
inserção de temas relativos a o patrimônio 
cultural nos currículos.  Segundo a LDB, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-  
Lei 9394/96, em seu artigo 26, diz que 
partes diversificadas no currículo do ensino 
fundamental e médio devem ser destinadas 
a observar características regionais e locais 
da sociedade e da cultura (BRASIL, 1996). 
Neste mesmo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1998), indicam em um 

de seus volumes a “Pluralidade Cultura, 
a interdisciplinaridade como elemento 
importante no trabalho de temas transversais.

Neste caminho, o trabalho com os 
Patrimônios Culturais deve ser incorporado 
de forma que dialoguem com os demais 
conteúdos escolares, podendo ser entendida 
como:

[…] uma proposta interdisciplinar de 
ensino voltada para as questões atinentes 
ao Patrimônio Cultural. Compreende desde 
a inclusão, nos currículos escolares de 
todos os níveis de ensino, de temáticas ou 
de conteúdos programáticos que versem 
sobre o conhecimento e a conservação 
do patrimônio histórico até a realização 
de cursos de aperfeiçoamento e extensão 
para os educadores em geral […] de forma 
a habilitá-los a despertar, nos educandos 
e na sociedade, o senso de preservação 
da memória histórica e do consequente 
interesse sobre o tema (ORIÁ, s.d., p. 2.).

A falta de identificação, dos alunos, com 
o assunto é uma das principais barreiras 
encontradas ao se tratar sobre patrimônios 
culturais na escola, visto que muitos alunos 
não reconhecem os espaços culturais da 
cidade, que são cercados pelos patrimônios 
e, portanto, não se sentem parte e agentes 
transformadores desses espaços, na 
qualidade de protetores e responsáveis por 
sua divulgação entre a população.

Poucas equipes possuem profissionais da 
área de educação e os projetos se voltam para 
as escolas, no sentido de ensinar conceitos 
técnicos para a conscientização dos alunos 
e professores do que é patrimônio cultural 
e promover um resgate da história que 

esse patrimônio protegido pretende contar. 
Temos, de um lado, políticas de proteção e, 
de outro, ações isoladas para que as escolas 
eduquem as crianças e adolescentes para 
respeitarem e protegerem o patrimônio de 
sua cidade. (ARROYO, 2005, p. 32).

Tal problema advém da instabilidade do 
conhecimento dos alunos sobre a história 
tanto do Brasil, quanto da cidade em que 
moram, agravado pela falta de contato com 
os patrimônios sob a ótica patrimonial e 
histórica, não apenas como espaços de lazer 
e o seu total desconhecimento sobre as 
discussões relacionadas ao assunto. 

De acordo com SEGALA (2005):
No debate contemporâneo o sentido de 

patrimônio se alarga. Não é apenas o bem 
que se herda, mas o bem constitutivo da 
consciência de um grupo, um campo de 
disputas e de negociações, articulando-se 
estreitamente à memória e às identidades 
sociais (2005: 02)

De tal forma, o este diálogo com os o 
conteúdo precisara abranger uma extensão 
muito maior do que apenas a simples 
apresentação dos conceitos da preservação 
patrimonial, mas sim assuntos como cultura, 
identidade, pertencimento, ética, critica, 
relações interpessoais e cidadania.

É possível identificar os problemas a  
serem solucionados, tais como a falta de 
identidade e a noção superficial de cultura. 
Constatamos que a maneira mais viável 
para aproximar os alunos dos conceitos 
foi a inclusão de um aspecto que trate do 
“patrimônio escolar”, uma vez que a escola é 
um lugar cheio de valores e representações 
físicas, simbólicas e culturais para a vida dos 
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alunos. Por esse motivo Escolano Benito 
(2012) deve-se deve proteger o bem comum 
que ele denomina como patrimônio educativo, 
relacionado à base da nossa formação e da 
nossa identidade social, bem como por ser 
um objeto estratégico por valorizar bens 
que em outro tempo foram subestimados e 
que agora apresentam novas possibilidades. 
Os vestígios materiais da escolarização são 
indícios visíveis do passado da educação, são 
o testemunho da experiência, indiciadores 
de práticas e elementos indenitários da 
memória da escolarização.

Desse modo, a busca pela história do 
nome da Escola, se mostrou muito produtiva 
pelo grande interesse que gerou nos alunos. 
A discussão sobre o que deveria ou não 
ser preservado dentro daquele patrimônio 
em que eles eram os principais agentes de 
mudanças e principalmente a conscientização 
quanto à importância de se discutir o 
patrimônio escolar, foram fundamentais para 
que as barreiras encontradas.

Outro ainda grande desafio neste campo, 
se mostra na dificuldade de a Escola 
configurar-se não apenas como um espaço 
de ensino de conteúdos propedêuticos, mas 
principalmente na formação de cidadãos e 
cidadãs críticos, conscientes na pluralidade 
que permeia nos espaços em que vivem, 
conscientizando acerca de seus deveres, bem 
como na valorização e promoção do respeito 
e bem-estar com os espaços, construções 
e as demais manifestações que marcam as 
vivencias de seu tempo.

Nesse caminho, a incorporação de temas 
deste campo nos currículos escolares envolve 
uma postura de compromisso da educação 

com a reflexão sobre o espaço onde se 
vive, sobre as culturas que o constituem, 
bem como os processos que o configuram 
tal como se mostra em um determinado 
momento. Tais temas tomam forma, 
garantindo sua significação na educação, a 
partir das diversas áreas de conhecimento 
que compõem o currículo.

Nesse sentido, a Educação Patrimonial,
Consiste em provocar situações de 

aprendizado sobre o processo cultural e, 
a partir de suas manifestações, despertar 
no aluno o interesse em resolver questões 
significativas para sua própria vida pessoal 
e coletiva. O patrimônio histórico e o meio 
ambiente em que está inserido oferecem 
oportunidades de provocar nos alunos 
sentimentos de surpresa e curiosidade, 
levando-os a querer conhecer mais sobre eles. 
Nesse sentido podemos falar na necessidade 
do passado, para compreendermos melhor o 
presente e projetarmos o futuro. (MORAES, 
s.d., p. 6).

Sendo assim a necessidade de trabalhar 
o Patrimônio Cultural nas escolas, fica 
ainda mais evidente na perspectiva de que 
ela fortalece a relação das pessoas com e 
suas heranças culturais, estabelecendo um 
melhor relacionamento destas com estes 
bens, percebendo sua responsabilidade pela 
valorização e preservação do Patrimônio, 
fortalecendo a vivência real com a cidadania, 
num processo de inclusão social.  (MORAES, 
2010:02) ”

Sylmara Alves Moura de 
Oliveira
Graduação em Pedagogia pelas 
Faculdades Integradas Rio 
Branco (2012);  Professora de 
Ensino Fundamental I - na EMEF 
Erico Veríssimo e Professora 
de Educação Básica I – na E.E 
Deputado Luiz Sérgio Claudino 
dos Santos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema Educação Patrimonial, ainda pouco abordado em 
sala de aula, por vezes não surte efeitos na vida dos alunos 
e seu cotidiano escolar ou em seu cotidiano social e cultural.
Com a realização das atividades pensadas, organizadas e 
construídas de forma interdisciplinar, é possível perceber 
maior conscientização por parte dos alunos no que diz 
respeito aos conceitos, abordagens e salvaguarda dos 
Patrimônios Culturais, mais especificamente dos Patrimônios 
Materiais e Escolares.

É importante ressaltar a significação deste assunto no 
ambiente escolar, e que se faz necessário em quaisquer 
outras instituições da vida humana, visto que o sentimento 
de pertencimento faz que o aluno passe a cuidar do que é 
seu. Para falar sobre educação patrimonial nas escolas é um 
processo continuo por parte das instituições educacionais, 
que englobam as secretarias, escolas, corpo docente e 
corpo discente em conjunto com o município e a sociedade 
civil tendo como referência os patrimônios existentes e 
preservados na cidade.

A Educação Patrimonial contribui muito na formação 
integral dos indivíduos e torna-os sujeitos ativos, conscientes 
e responsáveis de seu real papel enquanto cidadão na 
sociedade em que está inserido e em outros espaços. 
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO 
DA GEOGRAFIA E HISTÓRIA NA 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I
RESUMO: Este estudo consiste na pertinência em buscar uma formação continuada 
sobre o desenvolvimento global da criança pequena no que se refere aos aspectos de 
desenvolvimento humano: fisiológico, biológico, emocional, social, cultural e intelectual. Dos 
quais o Corpo é o principal sujeito nas interações consigo próprio, com o meio ambiente, 
com o outro, favorecendo as diversas aprendizagens e conhecimentos inerentes ao auto-
conhecimento e auto-estima. A criança comunica-se através do seu Corpo com os mais 
diversos movimentos, expressões, observações de si próprio; por vezes crianças pequenas 
concentram-se ao  descobrirem seus pés, mãos, umbigos e a própria imagem ao vê-la refletida 
no espelho e/ou em fotos. Nestes ricos momentos cabe ao professor  valorizar  e incentivar 
a exploração do Corpo, propiciando ás crianças experiências diversas elencando o Corpo, as 
quais  contribuirão para o crescimento saudável e o seu pleno desenvolvimento. Spinosa, “ 
Nós não sabemos ainda o que pode um corpo”.                 
Palavras-Chave: Corpo. Auto Conhecimento.  Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A geografia é uma ciência que estuda 
a terra e suas características físicas e 
sociais pautadas num único objetivo: a 
sistematização dos eventos que ocorrem nela 
e a influência para o ser humano presente 
e futuro. A história estuda os processos 
da construção do pensamento humano, 
numa determinada época ou período. O 
desenvolvimento do homem, sua história em 
cada espaço geográfico. No que toca este 
processo de estudo, observamos que: 

A ideia é a de que conceitos geográficos 
mais abrangentes são ferramentas, 
recursos intelectuais fundamentais para a 
compreensão dos diversos espaços. São 
esses conceitos (...) que permitem aos 
alunos, no estudo de Geografia, localizar e 
dar significação aos lugares, pensar nessa 
significação e na relação que eles têm com a 
vida cotidiana de cada um. (...) Considerando 
que um conceito não se forma ou se constrói 
na mente do individuo por transferência 
direta, ou por assimilação reprodutiva, as 
indicações para a formação de conceitos no 
ensino, na linha de uma didática histórico-
crítica, recomendam o confronto de 
conceitos científicos e conceitos cotidianos. 
(CAVALCANTI, 2005, p. 14-15).

Assim sendo, faz-se necessário a 
construção de uma nova face da geografia 
e história ensinada nas escolas, que deve se 
pautar na objetividade do individuo que se 
insere na sociedade e no espaço e adapta-se 
a este como forma de vida compreendida e 
sólida. Ainda falando sobre estes, lemos:

A ciência geográfica possui um amplo 

potencial em seus campos epistemológicos 
que até então não foram explorados 
completamente e adequadamente. Seus 
conceitos – como o espaço geográfico, 
lugar, território, região, entre outros – estão 
em constante evolução, inter-relacionados 
e envolvidos diretamente com o sistema 
vigente. (ALVES & SAHR, 2009, p. 50).

Neste sentido, o currículo de geografia 
e de história no ensino fundamental I tem 
que ser amplo e com sentido único de dar 
significado ao olhar da realidade real e a 
transportar para o campo da teoria em que 
o aluno aprenderá com o olhar mais de perto 
e aprofundado, os aspectos geográficos e 
históricos a sua volta dando significado a 
tudo que absorveu. Nisso temos o seguinte 
organograma para entendimento (Figura 1):

FIGURA 1 - Construção do conhecimento 

Fonte: Autora do artigo

Segundo o que se seguiu acima, o aluno 
somente construirá seu aprendizado se o 
este processo ocorrer na seguinte ordem:

1. Realidade vivida: o que ele tem 
para oferecer de experiências já vividas e 
ocorridas em sua vida. Neste processo, estão 

envolvidas suas concepções diversas sobre o 
mundo, inclusive as ideias culturais que lhe 
foram atribuídas informalmente;

2. Teoria: práticas formais que são 
ensinadas para a construção e reorganização 
do saber. Nesta fase, o aluno atribuirá 
sentido as suas observações feitas sobre o 
mundo e terá condições reais de sentido a 
estas. Lembrando que nem tudo nesta fase 
é novo, apenas ema estruturação teórica da 
realidade onde o conhecimento é construído 
por este evidente e fatídico processo; 

3. Realidade mudada: após todo este 
período teórico de transformação, o aluno 
verá as coisas de outro jeito agora com a 
prática da teoria.  Por exemplo, geografia 
trata do conceito de lugar e após aprender 
as concepções sobre o lugar onde este aluno 
vive, ele terá a habilidade para identificar os 
processos físicos e sociais que compõem e 
compuseram este lugar. 

Observamos com a esquematização do 
desenvolvimento cognitivo que o processo 
de ensino/aprendizagem não se trata de 
algo aleatório, mas depende de fatores 
associados intrínsecos a metodologia prática 
e que se juntam com a realidade de cada 
situação local, conferindo significado sobre 
a vida e as ações antrópicas impostas pela 
evolução do homem moderno. Mas, para 
nos aprofundarmos mais nos sentidos, 
vejamos uma breve historia sobre a inserção 
da geografia na escola atual, que segundo 
minhas concepções se pautam na teoria 
tecnicista que veremos mais adiante também. 

Hoje, os conceitos da geografia e os ensinos 
da história são mais amplos à medida que 
esse ensino objetiva a evolução da temática 
envolta do currículo aplicado nas escolas 
públicas. A busca do “novo” depende da 
formação do professor e de sua atualização 
constante. O processo de reconhecimento 
da geografia como importante base para 
a educação teve seus progressos, porém 
em determinados momentos da sua linha 
histórica, percebe uma falha no quesito da 
prioridade desta na formação do indivíduo, 
cidadão e ativo na sociedade. De acordo 
com Straforini (2002, p.96). 

Sabemos que nos primeiros ciclos do 
ocupam um papel secundário, muitas vezes 
irrelevante no cotidiano da escola. Sabemos 
que isso decorre da falta de discussões 
teóricas, metodológicas e epistemológicas, 
bem como do grande problema na formação 
dos professores das séries iniciais, que 
assumem as suas dificuldades perante a 
discussão teórica das referidas disciplinas. 

Deste sentido, partem o ato de ensinar 
para despertar. E do poento de vista 
ideológico é necessário restaurar o papel do 
professor haja vista sua função de extrema 
necessidade no processo do ensino como 
mediador. De acordo com Arroyo é mais que 
vital que isto aconteça para ajudar o aluno a 
criar condições de se contrapõem ao ensino 
tecnicista. 

A categoria tem colocado todos os seus 
esforços em melhorar as condições materiais 
e de trabalho nas escolas (...) para que 
cheguem a ser espaços mais humanos. O 
grave das condições materiais e de trabalho 
das escolas não é apenas que é difícil 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

220 221

ensinar sem condições, sem materiais, sem 
salários, o grave é que nessas condições nos 
desumanizamos todos. Não apenas torna-
se difícil ensinar e aprender os conteúdos, 
torna-se impossível ensinar-aprender a ser 
gente.  (ARROYO, 2000, p.64)

A busca de um método prático para 
a prática do ensino em sala de aula, 
que vai além da reprodução, e que atue 
como importante meio para auxiliar os 
alunos na construção de sua identidade, é 
fundamental e essencial e deve ser praticado 
desde a infância. Os professores do ensino 
fundamental devem estar preparados para 
as questões problemas. Estes se fazem sobre 
os parâmetros de ensino-aprendizagem e em 
sua administração correta do conteúdo a ser 
ensinado durante o ano. 

O ensino tem de ser envolvente para 
 atingir os alunos no que eles têm de  
especiais: sua capacidade de aprender a 
aprender. Esta autonomia cabe ao professor 
aplicar com novas formas de ensinar na 
sala de aula ou ate mesmo fora dela. Um 
sonho de todo profissional da educação é  
marcar a vida dos educandos de  
tal forma que seu ensino seja levado 
para além das paredes da escola. Será 
que isso é possível? Ao pensarmos 
que estamos inseridos num mundo  
capitalista, o materialismo permeia os 
humanos, mas não deve ser absorvido pela 
educação. O interesse deve ser voltado ao 
aluno, e desde que concebemos o movimento 
da escolanovista entendemos o papel do 
aluno neste espaço que chamamos de escola: 
não um mero absorvente de conhecimento, 
mas, um indivíduo crítico que precisa 

entender a criticidade para desenvolver seu 
olhar do seu espaço.

O ENSINO DA GEOGRAFIA E 
HISTÓRIA ATUAL: OLHARES 
PARA UMA NOVA ESCOLA

A geografia e história ensinadas 
 atualmente propõe uma revolução dos 
olhares e pensamentos sobre o espaço – 
sendo este como ferramenta de estudo 
da geografia. Nestes olhares, o Parâmetro 
Curricular Nacional tem como lema, 
conforme escrito:

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
foram elaborados procurando, de um lado, 
respeitar diversidades regionais, culturais, 
políticas existentes no país e, de outro, 
considerar a necessidade de construir 
referências nacionais comuns ao processo 
educativo em todas as regiões brasileiras. 
Com isso, pretende-se criar condições, nas 
escolas, que permitam aos nossos jovens 
ter acesso ao conjunto de conhecimentos 
socialmente elaborados e reconhecidos 
como necessários ao exercício da cidadania. 
(Paulo Renato Souza, Ministro da Educação e 
do Desporto 1998, pag. 12).

Nestes conjuntos de compreensões, 
pautamos a geografia junto com a história 
mais humana e diversificada, adaptada as 
diferenças culturais e sociais. Portanto, 
para iniciarmos as pesquisas, baseamos na 
proposta do PCN (1997) sobre a geografia 
conforme segue: 

Porém, restringir para o aluno a explicação 

de que o seu cotidiano, no convívio 
 social, está circunscrito somente pelas 
determinações econômicas compreendidas 
pelo modo de produção seria simplificar 
essa explicação. Será que a categoria “modo 
de produção” é capaz de dar conta dessa 
explicação das experiências vividas com seu 
espaço e com as representações simbólicas 
que são construídas pelo imaginário social? 
As pessoas têm a liberdade de dar significados 
diferentes para as coisas, e no seu cotidiano 
elas convivem com esses significados. Uma 
paisagem, seja de uma rua, de um bairro, 
ou de uma cidade, além de representar uma 
dimensão concreta e material do mundo, está 
impregnada de significados que nascem da 
percepção que se tem dela. No seu cotidiano 
os alunos convivem de forma imediata com 
essas representações e significados que são 
construídos no imaginário social. Quando um 
aluno muda de rua, de escola, de bairro ou de 
cidade, ele não sente apenas as diferenças 
das condições materiais nos novos lugares, 
mas também as mudanças de símbolos, 
códigos e significados com os lugares. Em 
cada imagem ou representação simbólica, os 
vínculos com a localização e com as outras 
pessoas estão a todo momento, consciente 
ou inconscientemente, orientando as ações 
humanas.

Também, sob os olhares do PCN (1997) 
de história que tange a diversificação das 
matrizes culturais construída pelo homem 
e que fazem parte de todo o seu ser, cujo 
objetivo é identificar tal como culturalmente 
responsável pela formação do homem em 
seus papéis na sociedade. Neste extraímos 
o seguinte sobre a história e seu papel na 

escola: 
A proposta de História, para o ensino 

fundamental, foi concebida para proporcionar 
reflexões e debates sobre a importância dessa 
área curricular na formação dos estudantes, 
como referências aos educadores, na busca 
de práticas que estimulem e incentivem 
o desejo pelo conhecimento. O texto 
apresenta princípios, conceitos e orientações 
para atividades que possibilitem aos alunos 
a realização de leituras críticas dos espaços, 
das culturas e das histórias do seu cotidiano.

Foi a partir de muitas lutas para tornar 
o conteúdo de história mais real e próximo 
ao aluno que chegamos a este patamar que 
observamos nas escolas. Ainda segundo o 
documento PCN (1997):

Os métodos de ensino então aplicados 
nas aulas de História eram baseados na 
memorização e na repetição oral dos 
textos escritos. Os materiais didáticos eram 
escassos, restringindo-se à fala do professor 
e aos poucos livros didáticos compostos 
segundo o modelo dos catecismos com 
perguntas e respostas, facilitando as 
argüições. Desse modo, ensinar História era 
transmitir os pontos estabelecidos nos livros, 
dentro do programa oficial, e considerava-se 
que aprender História reduz, a saber, repetir 
as lições recebidas (BRASIL, 1997, P.20).

Já se foi o tempo em que os objetivos 
do ensino baseavam-se em apenas pontos 
curtos e fechados. É o que se pode extrair 
da afirmativa de Cunha e Góes (1985 p.87). 

A intenção era a de enquadrar o indivíduo 
em uma sociedade harmônica baseada no 
lema Deus, Pátria e Família, com ênfase 
para os papéis individuais como meio de 
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progresso e bem-estar de todos. Cada 
cidadão deveria ser cumpridor de seus 
deveres e, como consequência, merecedor 
de direitos. O conteúdo do Ensino Primário 
estava centrado na relação família, escola 
e comunidade como forma de celebrar a 
coesão social e condenar os comportamentos 
desviantes desse padrão. 

Entendia-se que esses assuntos 
substituiriam as temáticas geográficas e 
das vertentes históricas em face da grande 
deficiência na formação de professores das 
séries iniciais. Assim, a assimilação ideológica 
seria facilitada, a prevalecer o raciocínio 
dos idealizadores de todo o processo. Com 
isso, houve a substituição da geografia e 
história por estudos sociais, porém esta 
última acarretou uma série de problemas. 
Com a formação deficiente dos professores 
culturalmente e polivalente, não havia uma 
formação específica para cada disciplina. 
Isto tendia a mudar. 

A formação docente também preconiza 
uma avaliação construtiva e autônoma. 
Esta se constitui método importante para a 
verificação constante da aprendizagem do 
aluno e como se constrói em seu cotidiano. 
De fato, uma boa avaliação é capaz de mudar 
o rumo da educação para atingirmos os 
objetivos propostos nela. O documento em 
analise, portanto se constitui fundamento 
base para a implementação de uma gestão 
que preconize a alfabetização geográfica 
e histórica de modo a progredir os níveis 
esperados de uma educação mais eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante refletir no papel do professor 
no ensino da geografia e história no ensino 
fundamental I, a qual se torna a base para 
os anos seguintes. Com isso, refletimos 
sobre a história da inserção da geografia 
no Brasil que advém dos ideais franceses 
da época. Com isso, podemos entender o 
conceito que esta tinha em épocas distintas. 
Aos eventos no Brasil causou mudanças na 
geografia e história praticada na escola, hora 
para bem e hora para mal. Alguns pontos nos 
encaminham para a melhor compreensão 
da questão colocada, o primeiro é de que 
o ensino de Geografia foi implantado 
oficialmente nas primeiras séries do ensino 
fundamental muito recentemente e depois 
substituído pelos Estudos Sociais. 

[…] isto é, fazer dos seres humanos 
participantes dos frutos e da construção da 
civilização, dos progressos da civilização, 
resultado do trabalho dos homens. Não há 
educação a não ser na sociedade humana, nas 
relações sociais que os homens estabelecem 
entre si para assegurar a sua existência. 
(PIMENTA, 2002, p. 84).

Essa fase deixou marcas nas professoras, 
nas práticas e na forma de pensar a respeito 
do ensino de Geografia e da história. 
Mudanças são necessárias de como vemos 
a geografia nos anos iniciais do ensino 
fundamental I. É nesta fase que exploramos, 
como professores, as mudanças nos alunos 
e, quando preparados podemos ajudá-lo 
a se colocar frente às novas revoluções 
ocorrentes.

Existe um número quase infinito de  
temas, tópicos, conteúdos e técnicas 
que podem ser objeto de abordagem. No 

Aline Salton de Paula Melo
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entanto, importa distinguir no seio destes os que realmente 
são fundamentais à educação geográfica, isto é, aqueles 
que, com maior eficácia, sejam capazes de desenvolver nos 
alunos a competência de “saber pensar o espaço” para de 
forma consciente poderem agir no meio em que vivem.” 
(CACHINHO, 2002, p. 75).

A escola não deve ser mais um espaço de exclusão, mas 
deve incluir literalmente no ensino e administrar ao aluno 
doses de conhecimento para uma visão curada e critica 
neste mundo doentio e despercebido. Assim como observa 
Freire quando diz:

Porque não aproveitar a experiência que têm os alunos 
de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público 
para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos 
córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os 
lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes (FREIRE, 
2001, p. 33).

Além disso, a formação dos professores tem de ser voltadas 
a esta particularidade do ensino, preparatório para a vida. 
Ao ensinar, devemos fazê-lo com dedicação e focando na 
construção de um futuro sério e amplamente entendido cujo 
cunho deve ser o de libertador social.
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A IMPORTÂNCIA DO 
FORTALECIMENTO DO CONSELHO 
ESCOLAR PARA A GARANTIA DA 
GESTÃO DEMOCRÁTICA E DA 
EDUCAÇÃO EMANCIPADORA
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo clarificar a importância e o fortalecimento 
dos conselhos escolares, bem como elucidar as funções do Diretor, Coordenador, Conselho 
de Escolar e comunidade, em uma gestão democrática nas escolas públicas. Procura-se 
clarificar da importância de um grupo gestor democrático e que consegue dialogar com a 
comunidade, professores e todos interessados numa educação de qualidade. Esclarecer a 
importância do Projeto Político Pedagógico, onde de fato os estudantes tenham voz e que se 
tornem autônomos de tal maneira que sejam atores de sua aprendizagem, tendo o professor 
como o seu mediador de conhecimento. O trabalho propõe-se a identificação da Gestão 
democrática como superação dos processos centralizados de decisão e a gestão colegiada, 
na qual as decisões nasçam das discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos da 
escola, e orientadas pelo sentido político e pedagógico presente nessas práticas. Conclui-se 
que a o papel da gestão, está intimamente relacionada com a postura por ela assumida, que, 
por sua vez, está vinculada a seus compromissos com a instituição, comunidade, alunos e 
professores.
 Palavras-Chave: Conselho Escolar; Gestão Democrática; Educação Emancipadora.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo traz como 
objetivo geral a importância da 
fomentação e empoderamento 
dos conselhos escolares para 
a construção de uma gestão 

democrática interessada na melhoria da 
qualidade do ensino. O desenvolvimento do 
trabalho baseou-se na pesquisa descritivas 
e explicativas, limitando-se a pesquisas 
bibliográficas.

A escola na atualidade é considerada um 
espaço legítimo de informação e formação 
e nesse sentido, a atuação do diretor é de 
extrema importância para que todos tenham 
acesso à qualidade social da educação, com 
vistas à transformação da realidade.

Segundo Libâneo (2001) as escolas podem 
traçar seu próprio caminho envolvendo 
professores, alunos, funcionários, pais 
e comunidade próxima, que se tornam 
corresponsáveis pelo êxito da instituição. 
É assim que a organização da escola se 
transforma em instância educadora, espaço 
de trabalho coletivo e aprendizagem.

Nesse sentido, acredita-se que uma 
boa gestão escolar é caracterizada pela 
elaboração de um bom planejamento do 
trabalho escolar e pela racionalização do 
uso de recursos materiais, financeiros, 
intelectuais, dirigindo e controlando assim, 
os serviços necessários à educação, bem 
como coordenando o trabalho das pessoas e 
direcionando as demandas.

Tendo em vista que o diretor juntamente 
com o coletivo escolar possibilita discussões 
no âmbito do projeto político pedagógico, se 

faz necessário que esses diálogos se ampliem, 
por isso a importância da participação dos 
conselhos escolares, que em sua organização 
tem a representatividade de todas as esferas 
escolares e que pode contribuir e dialogar 
para a melhoria na qualidade da educação.

Portanto, o diretor é o profissional que 
se responsabiliza pelo bom andamento e 
funcionamento da escola e por isso, deve 
colaborar positivamente para a construção 
de uma escola com qualidade social e de 
ensino, com vistas à transformação da 
realidade.

É válido ressaltar que há diferentes tipos 
de diretores, pois uns exercem a liderança 
autoritária, outros a liderança laissez-
faire e há aqueles que exercem a liderança 
democrática.

Assim sendo, o diretor de escola que opta 
por uma liderança autoritária, adota uma 
postura ditatorial com sua ação apoiada no 
status que o cargo lhe atribui, comumente, 
recorre à hierarquia como forma de dominar 
e impor sua vontade, suas concepções e 
suas formas de agir com os demais atores do 
processo educativo.

Franco (2010) sinaliza que o líder 
autoritário acredita que de um lado, há 
pessoas que pensam, planejam o projeto 
educativo da escola e de outro, há pessoas 
que simplesmente recebem instruções e 
executam tarefas.

Portanto, de acordo com Franco (2010) 
um diretor autoritário centraliza o trabalho 
pedagógico e administrativo, controla os 
resultados segundo parâmetros por ele 
determinados de forma unilateral, provoca 
o isolamento das pessoas e desencadeia 

sentimentos de frustração e desinteresse da 
comunidade escolar e local.

Nesse sentido, Franco (2010) afirma que 
por não se sentir corresponsável no processo 
decisório dos rumos da unidade escolar e na 
articulação dos limites e das possibilidades 
para que, em equipe, possam participar 
na busca da superação das dificuldades 
surgidas na rotina da escola, muitas pessoas 
de maneira velada assumem uma prática 
de sabotar as determinações impostas pelo 
líder.

Já o diretor que adota uma liderança 
laissez-faire, apresenta uma atitude 
passiva, geralmente procura ser amistoso, 
porém não expressa suas críticas ou 
sugestões, comumente, se torna omisso 
nos encaminhamentos junto à comunidade 
escolar e local.

Freire (1992) aponta que nesse líder sem 
liderança, sem disciplina, sem ordem, sem 
decisão, sem tarefas a cumprir e contas a 
prestar, não há organização e sem esta, se 
dilui a ação revolucionária.

Portanto, o diretor laisse-faire, não 
estabelece parceria com os atores envolvidos 
no processo educativo, nem apresenta 
mediação diante das situações cotidianas e 
não se compromete com os ideais expressos 
no projeto político-pedagógico da escola.

Por sua vez, o diretor que exerce 
a liderança democrática acredita na 
participação efetiva das pessoas, no debate 
e nos encaminhamentos pedagógicos 
e administrativos, zelando sempre pelo 
trabalho cooperativo e coletivo, pautado no 
diálogo, na ética e no respeito mútuo.

Além disso, um diretor democrático 

acredita no potencial do trabalho em 
equipe, estabelece um clima de confiança e 
solidariedade entre as pessoas, propiciando 
um clima favorável para as transformações 
necessárias, com vistas à garantia da 
qualidade social da educação.

Para Franco (2010) o gestor democrático 
tem mais condições de conquistar a 
confiança do grupo com que atua, com 
espaços e possibilidades para que as 
pessoas tenham a oportunidade de trabalhar 
participativamente, no estímulo da melhoria 
e do crescimento individual dos envolvidos, 
do coletivo escolar e da instituição.

Portanto, numa gestão democrática, o 
diálogo é fundamental para que as pessoas 
possam se expressar de forma genuína, 
para que as inquietações, incômodos 
e dúvidas sejam manifestados em sua 
plenitude e colocados em questão, para 
serem repensados ou referendados, numa 
abordagem dinâmica e participativa.

CONSELHOS ESCOLARES 
O Programa Nacional de Fortalecimento 

dos Conselhos Escolares - Caderno 11 (2008) 
aponta que a participação é uma condição 
indispensável ao exercício da cidadania e à 
construção da democracia na escola. Isto 
porque:

A participação significa e implica tomar 
parte na elaboração, na decisão, no controle 
e na avaliação das ações educacionais da 
escola; a democracia participativa vai além 
da democracia representativa, que valoriza, 
sobretudo, a eleição por meio do voto, que é 
importante, mas insuficiente para se alcançar 
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uma sociedade de iguais e equânime, 
solidária e justa; por meio da participação, 
torna-se efetiva a consecução de aspirações, 
desejos e ideais verdadeiros da população; 
a participação dos diversos agentes confere 
mais garantia para que as decisões não 
estimulem maiores desigualdades sociais e 
o agravamento dos problemas educacionais; 
a participação é fator indispensável ao 
desenvolvimento de uma cidadania ativa, 
capaz de tornar os diversos segmentos da 
escola sujeitos políticos coletivos, autores 
e atores da prática educativa escolar. 
(Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares - Caderno 11, 2008, p. 
66).

Desse modo, compreendendo a 
educação como prática social que visa o 
desenvolvimento de cidadãos conscientes, 
autônomos e emancipados, entende-se 
que o Conselho Escolar é um mecanismo 
de gestão democrática colegiada, cuja 
função básica e primordial é a de conhecer 
a realidade e indicar caminhos que levem à 
realidade desejada.

Gadotti (2001) alerta que a gestão 
democrática implica que a comunidade, 
usuários da escola, sejam seus dirigentes e 
gestores e não apenas seus fiscalizadores 
ou menos ainda, os meros receptores dos 
serviços educacionais.

Porém, não basta à escola ter um diretor 
aberto para receber as pessoas, é preciso 
que este dê voz e vez para a comunidade, 
pois se o gestor estabelecer junto ao grupo, 
um clima de confiança e respeito para que 
os sentimentos e crenças se manifestem, as 
demandas da escola poderão ser debatidas 

de forma ampla e nesse sentido, o Conselho 
Escolar exerce um grande papel junto à 
sociedade.

Para fundamentar essa concepção, as 
diretrizes legais educacionais citam que 
o ensino será ministrado com base no 
princípio da gestão democrática e desse 
modo, o Conselho Escolar tem o objetivo 
de democratizar e descentralizar a gestão 
da escola no processo decisório por meio da 
representação dos diversos segmentos da 
comunidade.

Esse movimento de gestão democrática 
dentro das escolas, já está previsto na 
Constituição Federal de 1988, nos artigos 
205 e 206:

Art.205. A educação direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.

 Art. 206. O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: 

VI - gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.
Nessa mesma diretriz, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394/96, 
complementa em seus artigos 14 e 15, as 
seguintes determinações, no que concerne 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.

Paro (2002) também aponta que ao se 
distribuir a autoridade entre vários setores 
da escola, o diretor não estará perdendo o 
poder, já que não se pode perder o que não 
tem, mas dividindo responsabilidade, e ao 
acontecer isso, quem estará ganhando poder 
é a própria escola.

Portanto, a efetivação e a consolidação de 
mecanismos de participação da comunidade 
educacional devem ser incentivadas, 
mediante: Conselho Escolar, grêmio 
estudantil, associação de pais, conselhos de 
classes etc., na perspectiva de construção 
de novas maneiras de se partilhar o poder de 
decisão nas instituições. 

Nesse sentido, a democratização da gestão 
escolar implica a superação dos processos 
centralizados de decisão e a gestão colegiada, 
na qual as decisões nasçam das discussões 
coletivas, envolvendo todos os segmentos 
da escola, e orientadas pelo sentido político 
e pedagógico presente nessas práticas.

O Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares - Caderno 06 
(2006) ressalta a importância do Conselho 
Escolar reconhecendo-o como um espaço 
coletivo, onde os diferentes segmentos 

da comunidade escolar e a comunidade 
local estão representados. Além disso, 
considerando a diversidade de posições, de 
interesses e de visões presentes nos membros 
dos Conselhos Escolares, negociações, 
mediações e alianças são indispensáveis, 
mesmo quando as deliberações não são 
consensuais e vão a voto para tomada de 
decisão.

Nessa perspectiva, a tomada de decisão 
passa a descentralizada e analisada 
amplamente, pois a instituição educativa no 
cumprimento do seu papel e na efetivação 
da gestão democrática, precisa não só criar 
espaços de discussões e votações, mas que 
possibilitem a construção coletiva do projeto 
educativo, sustentando ambientes que 
favoreçam a participação significativa.

Desse modo, entende-se que pensar a 
gestão democrática implica em ampliar os 
horizontes históricos, políticos e culturais 
em que se encontram as instituições 
educativas, objetivando alcançar a cada 
dia mais autonomia, pois quando falamos 
em autonomia, estamos defendendo 
que a comunidade escolar tenha um 
grau de independência e liberdade para 
coletivamente pensar, discutir, planejar, 
construir e executar seu projeto político-
pedagógico

PROJETO POLÍTICO- 
PEDAGÓGICO

Assim sendo considera-se o projeto 
político-pedagógico como o documento vivo 
da escola, pois reúne o diálogo, o respeito 
e a democracia de todos, onde os atores da 
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escola constroem coletivamente a identidade 
e a diretriz do trabalho a ser realizado.

Portanto, para Abranches (2003) a 
gestão colegiada vem proporcionar uma 
transformação da concepção de escola 
governamental em organismo público, 
gerando mudanças profundas na visão da 
escola, tanto para aqueles que estão dentro 
dela, quanto para os alunos, pais e moradores 
da comunidade.

Desse modo, o Conselho Escolar ao 
assumir a função de estimular a realização 
e avaliação do projeto político-pedagógico, 
acompanhando e interferindo nas estratégias 
de ação, contribuem decisivamente para a 
criação de um novo cotidiano escolar, no 
qual a escola e a comunidade se identificam 
no enfrentamento dos desafios e no 
levantamento de possibilidades.

Nessa perspectiva, o Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 
- Caderno 01 (2004) acrescenta que além 
de auxiliar na construção e efetivação do 
projeto político-pedagógico, a implantação 
do Conselho Escolar apresenta outros 
aspectos positivos, tais como: 

As decisões refletem a pluralidade de 
interesses e visões que existem entre os 
diversos segmentos envolvidos; as ações têm 
um patamar de legitimidade mais elevado; 
há uma maior capacidade de fiscalização e 
controle da sociedade civil sobre a execução 
da política educacional; há uma maior 
transparência das decisões tomadas; tem-
se a garantia de decisões efetivamente 
coletivas; garante-se espaço para que 
todos os segmentos da comunidade escolar 
possam expressar suas ideias e necessidades, 

contribuindo para as discussões dos 
problemas e a busca de soluções. (Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares - Caderno 01, 2004, p. 54 e 55).

Nesse sentido, o Conselho Escolar 
potencializa o exercício da gestão 
democrática e participativa, visando 
sanar as problemáticas do processo de 
maneira coletiva e dialógica, valorizando 
as considerações de todos os envolvidos, 
superando assim, a tendência centralizadora 
e burocrática que se enraizou em muitas 
escolas e que infelizmente, ainda existe em 
algumas unidades escolares.

Desse modo, o diretor deve estar 
aberto à pluralidade de ideias, vivências 
e experiências presentes nas trajetórias 
pessoais e profissionais da comunidade 
escolar e local, pois esses são elementos 
essenciais na construção do projeto político-
pedagógico e na consolidação do Conselho 
Escolar, que exerce as funções: pedagógica, 
financeira e administrativa. 

Na dimensão pedagógica, o Conselho 
Escolar promove espaços para que os 
processos de ensino-aprendizagem sejam 
objetos de reflexão, com vistas a garantir aos 
alunos o acesso ao conhecimento de forma 
crítica e emancipatória.

Com esse acompanhamento responsável 
das atividades da escola e o compromisso 
com a qualidade do processo educativo, o 
Conselho Escolar contribui positivamente 
para que a educação desenvolvida pela escola 
possa ser instrumento para a emancipação 
dos sujeitos sociais e para o cumprimento 
de seu papel social, visando à construção de 
uma sociedade justa, solidária e igualitária. 

 Portanto, cabe ao Conselho Escolar 
avaliar o processo educacional da unidade 
escolar, acompanhando a evolução dos 
indicadores de aprendizagem dos alunos e 
apresentando quando necessário, propostas 
de intervenção pedagógica ou medidas 
educativas que visem alterar dados que se 
mostrem insatisfatórios e proporcione a 
qualidade de ensino e o sucesso da escola.

Nesse sentido, o Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Conselhos Escolares - 
Caderno 02 (2004) aponta que o Conselho 
Escolar em sua ação mediadora, precisa 
considerar os segmentos que participam desse 
processo de crescimento, especialmente 
o estudante e o professor e para se ter a 
dimensão global de todo processo, algumas 
perguntas poderiam indicar essa nova forma 
de agir do Conselho Escolar: 

Em que contexto social a escola está 
inserida? Quais as condições físicas e materiais 
que a escola oferece para que a aprendizagem 
ocorra? Como a escola vem desenvolvendo 
a gestão democrática, constitucionalmente 
estabelecida? Como acontece a formação 
continuada dos docentes e dos funcionários 
da escola? Quais os instrumentos de 
avaliação que a escola utiliza para identificar 
a aprendizagem dos estudantes? Como os 
estudantes têm respondido às avaliações? O 
que a escola tem feito com os resultados do 
desempenho discente?. (Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 
- Caderno 02, 2004, p. 37).

 No que concerne à questão do 
desempenho discente, o Conselho Escolar, 
também pode propor alternativas para 
problemas de reprovação e evasão escolar, 

como reforço para os alunos que apresentam 
problemas de aprendizagem acentuados, 
trabalho de conscientização com a 
comunidade quanto à importância da escola 
e da formação de seus filhos, entre outras 
temáticas ou problemáticas.

Desse modo, o Conselho Escolar é 
o espaço que todos os segmentos da 
comunidade escolar e local têm para discutir 
e encaminhar ações que assegurem as 
condições necessárias à aprendizagem na 
escola, para que as crianças, adolescentes e 
jovens possam ser cidadãos que participam 
ativamente da sociedade e que tenham 
acesso à educação com qualidade.

O Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares - Caderno 03 
(2004) aponta que a escola é a instituição 
especializada da sociedade que oferece 
oportunidades educacionais que garantam a 
educação básica de qualidade para todos e 
a prática educativa escolar, tem a função de 
contribuir para que cada um dos estudantes 
amplie seu conhecimento e a capacidade 
de descobrir, criar, questionar, criticar e 
transformar a realidade. 

Além da ampliação dos saberes, a 
prática educativa possibilita ao estudante, 
ampliar a capacidade de viver, de se 
alegrar e de trabalhar com os outros, 
na corresponsabilidade sociopolítica e 
cidadã, tornando maior sua sensibilidade 
para encontrar sentido na realidade e nas 
relações fundamentando-as nos princípios 
de colaboração, corresponsabilidade e 
solidariedade, visando à transformação da 
sociedade.

O Programa Nacional de Fortalecimento 
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dos Conselhos Escolares - Caderno 02 
(2004) complementa que a função do 
Conselho Escolar é extremamente político-
pedagógica. É política, na medida em que 
estabelece as transformações desejáveis na 
prática educativa escolar e é pedagógica, pois 
estabelece os mecanismos necessários para 
que essa transformação realmente aconteça. 

Cabe destacar, que o sentido político 
não se refere à política partidária, mas sim 
a toda ação consciente e intencional que 
vise manter ou mudar a realidade em seus 
diversos aspectos.

Já na dimensão financeira, o Conselho 
Escolar faz o gerenciamento das verbas 
destinadas à unidade escolar para implantação 
e desenvolvimento do projeto político-
pedagógico, sendo discutidas e determinadas 
às urgências, as prioridades e as áreas que 
precisam de maiores investimentos.

É válido ressaltar, que o Conselho Escolar 
visa o acompanhamento do processo 
gerencial dos recursos de forma transparente, 
o que pode se concretizar por meio da 
elaboração de planilhas de gastos, para 
serem socializadas para toda a comunidade 
escolar e local.

O Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares - Caderno 07 
(2006) complementa que o Conselho 
Escolar configura-se, como um órgão de 
representação da comunidade escolar e 
desse modo, visa à construção de uma cultura 
de participação, constituindo-se em espaço 
de aprendizado do jogo político democrático 
e de formação político-pedagógica. 

Por essa razão, a consolidação dos 
Conselhos Escolares implica buscar a 

articulação efetiva entre os processos 
pedagógicos, a organização da escola e o 
financiamento da educação e da escola 
propriamente dita.

No que concerne à dimensão 
administrativa, o Conselho Escolar convoca 
e direciona as assembleias da comunidade 
escolar e local, envolvendo pais, alunos, 
professores, demais funcionários e equipe 
gestora, além de participar do processo de 
avaliação institucional, desde a definição dos 
parâmetros até os instrumentos de tabulação 
e análise dos dados.

Além disso, o Conselho Escolar organiza e 
desenvolve o processo de eleição e decisão 
do colegiado, participa da elaboração do 
regimento escolar e do projeto político-
pedagógico.

Portanto, o Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Conselhos Escolares - 
Caderno 10 (2006), o Conselho Escolar pode 
exercer um papel relevante na gestão escolar 
(pedagógico-administrativa) contribuindo 
para a construção e implementação do 
projeto político-pedagógico da escola e para 
o alargamento do horizonte cultural dos 
estudantes. 

Nessa perspectiva, o Projeto Político-
Pedagógico como instrumento de 
planejamento coletivo, resgata a unidade 
do trabalho escolar e garante que não haja 
uma divisão entre os que planejam e os que 
executam, haja vista que o documento é 
elaborado, executado e avaliado de forma 
conjunta, tornando a escola como espaço de 
prática da cidadania. 

EDUCAÇÃO EMANCIPADORA

Desse modo, a escola com o apoio e a 
assistência do Conselho Escolar se torna 
uma das instituições sociais em que podem 
ser criadas oportunidades de aprendizagem 
emancipadora, rompendo a pedagogia da 
exclusão.Nesse sentido, pode se afirmar que 
o Conselho Escolar é um espaço de zelo e 
de observação e por isso, é fundamental que 
seus membros verifiquem a elaboração e 
avaliação do projeto político-pedagógico da 
escola, devendo ainda, zelar pela mobilização 
de toda comunidade escolar e local, para 
que os objetivos elencados sejam de fato 
alcançados.

A perspectiva é de que os Conselheiros 
Escolares não devem apenas acompanhar 
o processo de forma passiva, mas definir 
as prioridades e alternativas, discutindo 
coletivamente as diversas situações 
escolares, buscando descobrir as origens 
dos problemas e desafios, além de inovar as 
ações e democratizar as decisões. 

Assim sendo, acredita-se que o Conselho 
Escolar é uma instância de busca de soluções 
e de ações eficazes, haja vista que procura 
relacionar a experiência e a teoria para 
fundamentar as decisões que se sustentam 
na discussão coletiva, na reflexão e na 
socialização de diferentes olhares e saberes.

Nesse sentido, é possível considerar o 
Conselho Escolar como espaço de formação 
humana, pois além de zelar pela qualidade na 
educação, busca alternativas que interferem 
diretamente na mudança da realidade por 
meio da troca de vivências e experiências 
que ampliam os horizontes culturais, sociais 
e políticos.

Desse modo, Antunes (2002) sinaliza que é 

de fundamental importância à compreensão 
do papel político do Conselho Escolar, haja 
vista que esse colegiado é reconhecido como 
uma instância deliberativa e coletiva, que 
por um lado, não exclui as responsabilidades 
legais inerentes aos cargos existentes na 
escola, e por outro, conta com a contribuição 
daqueles que participam nas tomadas das 
decisões.

O Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares - Caderno 03 (2004) 
acrescenta também a importância de se 
considerar o entorno social (a comunidade, a 
família, os parentes, os amigos e os vizinhos) 
e os espaços em que nos situamos (bairro, 
cidade, região, país e mundo) por isso, é 
indispensável que todos os que integram 
a escola, em especial o Conselho Escolar, 
permaneçam atentos e vigilantes, para 
evitar que a escola contribua para reforçar 
as condições e práticas que ajudam a manter 
a injustiça e as desigualdades sociais, pois 
somente dessa forma, a escola evitará a 
prática que discrimina o saber do estudante 
e a cultura da comunidade. 

Portanto, para que a escola cumpra 
sua função de criar as condições para a 
aprendizagem do estudante, sua prática deve 
contribuir antes de tudo, para o respeito 
à diversidade cultural e emancipação das 
pessoas.

Assim sendo, o Conselho Escolar visa 
auxiliar a escola na construção e efetivação 
de uma educação com qualidade social, 
democrática e emancipadora, para isso, o 
Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares - Caderno 01 (2004) 
define e apresenta as funções dos Conselhos 
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Escolares, sendo:
a) Deliberativas: quando decidem sobre o 

Projeto Político-Pedagógico e outros assuntos 
da escola, aprovam encaminhamentos 
de problemas, garantem a elaboração de 
normas internas e o cumprimento das 
normas dos sistemas de ensino e decidem 
sobre a organização e o funcionamento geral 
das escolas, propondo à direção as ações 
a serem desenvolvidas. Elaboram normas 
internas da escola sobre questões referentes 
ao seu funcionamento nos aspectos 
pedagógico, administrativo ou financeiro. 
b) Consultivas: quando têm um caráter de 
assessoramento, analisando as questões 
encaminhadas pelos diversos segmentos 
da escola e apresentando sugestões ou 
soluções, que poderão ou não ser acatadas 
pelas direções das unidades escolares. c) 
Fiscais (acompanhamento e avaliação): 
quando acompanham a execução das ações 
pedagógicas, administrativas e financeiras, 
avaliando e garantindo o cumprimento das 
normas das escolas e a qualidade social do 
cotidiano escolar. d) Mobilizadoras: quando 
promovem a participação, de forma integrada, 
dos segmentos representativos da escola e 
da comunidade local em diversas atividades, 
contribuindo assim para a efetivação da 
democracia participativa e para a melhoria 
da qualidade social da educação. (Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares - Caderno 01, 2004, p. 41).

Nesse sentido, o Conselho Escolar em 
suas múltiplas funções, propicia espaços em 
que o debate, a reflexão e o estabelecimento 
de novas perspectivas e propostas se 
concretizam. 

Desse modo, o diretor deve favorecer 
a participação das pessoas na escola por 
meio de um Conselho Escolar que zela pelo 
diálogo, pela democracia e pelo exercício da 
cidadania.

Nessa perspectiva, o Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares - 
Caderno 09 (2006) reforça o conceito básico 
de cidadania que sustenta-se no exercício 
da autonomia e no sentido da emancipação, 
portanto, uma escola autônoma é aquela que 
constrói, coletivamente, seu projeto político-
pedagógico como estratégia fundamental 
para o atendimento das necessidades e 
anseios e nesse contexto, a transparência 
torna-se uma questão ética.

Assim sendo, a ética e a gestão democrática 
caminham juntas na busca da igualdade de 
oportunidade e propiciam condições de 
concretização da autonomia, pois resgata 
o papel da escola na formação de cidadãos 
críticos, atuantes e autônomos.

Desse modo, o Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Conselhos Escolares - 
Caderno 05 (2004) afirma que a construção 
da autonomia é processual e se articula 
ao esforço mais amplo de democratização 
da escola, pois a participação efetiva e a 
gestão democrática são fundamentais para 
que a autonomia escolar seja resultado da 
construção coletiva de projetos que venham 
a atender aos anseios da comunidade escolar. 

Em se tratando de projetos coletivos, 
quando buscamos construir na escola um 
processo de participação baseado nas relações 
de cooperação e no compartilhamento do 
poder, precisamos exercitar a pedagogia do 
diálogo, do respeito às diferenças, garantindo  

a liberdade de expressão, a vivência de 
processos de convivência democrática, 
revelando de fato a participação e autonomia 
da comunidade escolar e local.

Já no que concerne à autonomia da 
comunidade escolar e local, o Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares - Caderno 04 (2004) sinaliza que 
o Conselho Escolar pode auxiliar a escola 
na ampliação de sua autonomia em relação 
à condução das atividades pedagógicas 
e administrativas, sem que ela perca sua 
vinculação com as diretrizes e normas do 
sistema público de ensino. 

Nesse sentido, o colegiado incentiva ações 
e medidas que visam o aprofundamento 
das relações democráticas entre todos os 
segmentos da escola, sem perder de vista o 
objetivo de criar um clima favorável para a 
aprendizagem otimizando o tempo escolar 
dos estudantes, pois o tempo de permanência 
na escola é tempo das aprendizagens 
intelectual, sociocultural, afetiva e ética, 
não pode ser desperdiçado sob nenhuma 
hipótese e exercer um acompanhamento 
qualificado desse tempo é tarefa nobre do 
Conselho Escolar.

Assim sendo, o Conselho contribui no 
esforço coletivo de qualificar o tempo escolar, 
visando à resolução de problemas que 
interferem no cotidiano, além de criar ações 
preventivas e inovadoras que ampliem as 
possibilidades de aprendizagem e interação 
entre comunidade escolar e local.

Portanto, a função principal do Conselho 
Escolar é construir o novo, enfrentar os 
desafios dos contextos sociais e culturais, 
podendo atuar inclusive, na organização 

escolar cotidiana, pois de acordo com o 
Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares - Caderno 08 (2006) 
dentro da escola, os Conselhos Escolares 
podem contribuir de modo integrado e 
participativo para a superação da divisão 
social do trabalho, valorizando todos os 
trabalhadores em especial, os funcionários 
de escola.

 Afinal, a escola em todos os seus espaços, 
exerce uma função social educativa, ou seja, 
de formar o cidadão como ser político, capaz 
de conhecer seus deveres e lutar pelos seus 
direitos dentro e fora dela. 

Nesse sentido, os Conselhos Escolares 
devem reivindicar e acompanhar o processo 
de formação continuada dos funcionários da 
escola, bem como as condições de trabalho 
dos mesmos, com vistas ao reconhecimento 
profissional e tudo isso, deve ser observado 
no âmbito da escola e nas políticas 
desenvolvidas pelos seus sistemas de ensino.

Desse modo, valorizar os profissionais 
da educação é ressaltar que o ambiente da 
alimentação, a secretaria, a biblioteca, a 
portaria e todos os demais espaços escolares, 
são educativos e responsáveis pela formação 
do estudante. 

Nesse sentido, o Conselho Escolar 
buscará formas de valorização e participação 
de todos os segmentos envolvidos no 
processo educativo, assegurando a sua 
adesão e comprometimento com os ideais 
de renovação democrática dos espaços e 
das práticas escolares, garantindo que a 
escola pública cumpra sua função social por 
meio de uma educação emancipadora e com 
qualidade.
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O Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares - Caderno 02 
(2004) complementa que a educação escolar 
assim compreendida, como instrumento para 
a transformação social, é conhecida como 
educação emancipadora, pois esta rompe com 
qualquer padrão em decorrência do próprio 
desenvolvimento das relações sociais, não 
cabendo, “modelos” ou “esquemas”. 

Portanto, podem-se identificar alguns 
atributos de uma escola com qualidade, tais 
como:

1. ser  pluralista,  porque admite correntes 
de pensamento divergentes com respeito à 
diversidade, ao diferente; 2. ser humanista, 
por identificar o homem como foco do 
processo educativo;3. ter consciência de 
seu papel político como instrumento para 
a emancipação, combate às desigualdades 
sociais  e desalienação dos trabalhadores. 
Importante ressaltar que a escola que 
busca a qualidade precisa desenvolver o 
ser social em todas as suas dimensões: no 
econômico (inserção no mundo do trabalho 
e da produção de bens e serviços); no 
cultural (apropriação, desenvolvimento e 
sistematização da cultura popular e cultura 
universal); no político (emancipação do 
cidadão, tornando-o dirigente do seu destino 
e partícipe ativo na construção do destino 
do grupo social ao qual pertence). (Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares - Caderno 02, 2004, p. 33 e 34).

Assim sendo, no que concerne à qualidade 
na educação o Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Conselhos Escolares 
- Caderno 10 (2006) cita que a escola 
pode propiciar a organização de situações 

que favoreçam ao estudante efetivar 
aprendizagens que o leve a valorizar a 
história do seu bairro, dos líderes populares 
do seu lugar, da sua raça, do seu gênero e da 
sua classe social. 

Desse modo, o Conselho Escolar 
potencializa a educação emancipadora e de 
qualidade, por se tratar de uma instância 
colegiada que conta com a participação de 
representantes dos diferentes segmentos, 
podendo-se constituir um espaço de 
discussão de caráter consultivo, deliberativo, 
fiscalizador e mobilizador, influenciando 
diretamente na formação global do indivíduo 
e da comunidade no qual está inserido, pois 
são valorizadas as trajetórias de vida.

Assim sendo, um diretor comprometido 
com a qualidade social da educação, 
procura interagir a escola com os projetos 
comunitários, de natureza socioeducativa, 
que visem promover o ingresso, o regresso, 
a permanência e o sucesso dos estudantes 
na escola e nessa direção, são variadas as 
atividades de cunho pedagógico que podem 
ser desenvolvidas na escola e na comunidade 
com a participação decisiva do Conselho 
Escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, de acordo com o participar da construção de um 
projeto educacional dessa magnitude requer do Conselho 
Escolar, a organização de situações de debate e de estudos 
que permita a todos os segmentos da comunidade escolar 
avançar na compreensão das vinculações do fazer pedagógico 
com as demais práticas sociais e nesta perspectiva, perceberá 
que o projeto político-pedagógico da escola tem suas bases 
de sustentação num projeto social mais amplo cujo ponto 
central é sempre o respeito à dignidade do ser humano.

Assim sendo, o Conselho Escolar é um desafio para 
os diretores de escola, pois estimular a participação da 
comunidade escolar é uma tarefa árdua, porém necessária 
para a garantia da gestão democrática, da construção 
da autonomia, do exercício da cidadania e do respeito à 
diversidade.

Por fim, fica evidente que os diretores que fortalecem 
o papel do Conselho Escolar constroem projetos mais 
significativos e contextualizados, tomam decisões mais 
sensatas e eficazes, direcionam as verbas com transparência 
e coerência e buscam transformar a realidade por meio 
da conscientização e de ações que potencializam o 
desenvolvimento de atitudes construtivas e solidárias em 
prol de uma sociedade mais justa e humana.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NAS 
SÉRIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA
RESUMO: Vivenciamos o momento em que muito se discute e se questiona a ludicidade na 
educação infantil, O objetivo geral do trabalho é compreender a importância da ludicidade 
para o desenvolvimento cognitivo das crianças nas primeiras etapas da educação infantil. 
O estudo procurou analisar qual a importância e relevância dos jogos e brincadeiras na 
educação infantil, como a ludicidade pode ser aplicada de maneira adequada, que faça com 
que os alunos possam aprender por meio de sua vivência, e o educador possa explorar 
toda a bagagem individual do aluno, bem como sua criatividade. Por meio do estudo pôde-
se compreender que há uma grande influência das estratégias que serão planejadas pelo 
educador, que se feita com qualidade poderá fazer com que a criança tenha excelentes 
resultados em seu desenvolvimento cognitivo, fazendo com que o aluno possa aprender em 
diferentes ambientes e por meio de atividades que teoricamente seriam apenas de lazer. O 
estudo foi desenvolvido baseado em um levantamento bibliográfico se baseando em estudos 
já realizados acerca do tema.

Palavras-chave: Ludicidade; Educação; Jogos; Brincadeiras; Planejamento.

INTRODUÇÃO

A alfabetização é um dos processos 
mais difíceis da fase escolar, 
isso por que é nessa etapa 
que as crianças passam a ter 
contato com a escola, com as 

dificuldades do desenvolvimento cognitivo, 
por esse motivo é de suma importância que 
os educadores consigam ter estratégias que 
façam com que os alunos tenham um melhor 
desempenho cognitivo.

Esse trabalho se justifica, pois nos últimos 
anos, muitos pesquisadores e educadores 
passaram a criar meios de fazer com que os 
fossem atraídos ao processo educacional e 
com isso se tornassem o foco mais importante 
dessa etapa da vida escolar.

A ludicidade na educação é de suma 
importância, para que ela ocorra de maneira 
adequada é preciso que os professores 
estejam dispostos utilizar-se desse meio para 
o melhor desempenho de seus alunos. Esse 
estudo tem como macrotema a Ludicidade 
na educação, o tema central da pesquisa 
é: Qual a importância do lúdico nas séries 
iniciais da educação infantil?

O objetivo geral do trabalho é 
 compreender a importância da ludicidade 
para o desenvolvimento cognitivo das 
crianças nas primeiras etapas da educação 
infantil. Como objetivos específicos o 
estudo procurará avaliar como a utilização 
de brincadeiras colaboram no interesse 
dos alunos; abordar a importância do 
planejamento para o sucesso das estratégias 
e analisar a importância dos ambientes 
alfabetizadores para aplicação da ludicidade 

na educação.
Essa pesquisa é uma revisão bibliográfica, 

ou seja, será feita um levantamento de 
pesquisas já realizadas sobre o tema por 
diversos autores.

A IMPORTÂNCIA DAS 
BRINCADEIRAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atualmente as brincadeiras têm 
conquistado um grande espaço na Educação 
Infantil, isso por que cada vez mais estudos 
mostram que brincar faz parte essencial 
da infância e por isso sua utilização na 
educação faz com que o trabalho pedagógico 
passe a fazer com que as brincadeiras 
sejam capazes de gerar conhecimentos 
e estimular o desenvolvimento cognitivo 
dos alunos. A função pedagógica do lúdico 
cria a oportunidade de aprendizagem na 
criança por meio de diferentes experiências 
individuais, como a sua cultura, o que ela 
aprende fora do ambiente escolar e no seu 
dia-a-dia.

De um modo geral o lúdico é uma 
necessidade da criança em qualquer idade, 
por isso se utilizada de maneira adequada, 
não pode ser relacionada apenas com a 
diversão, isso porque o ato de brincar facilita 
a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, 
social e cultural além de colaborar para uma 
boa saúde mental e facilitar os processos 
de socialização, comunicação,  expressão, 
isso por que estimula muito a imaginação 
da criança, a compreensão de regras, de 
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estratégias e consequentemente colabora 
para a construção de conhecimento.

Independente do tipo de brincadeira, toda 
criança acaba brincando de algum tipo de 
jogo, fora do ambiente escolar, isso é muito 
comum e faz parte da infância. Quando 
brinca a criança entra em contato com as 
diferenças culturais existentes no grupo, 
nas brincadeiras as crianças deixam de ser 
elas, acabam criando e resolvendo conflitos 
que não são inerentes a sua realidade, e 
consequentemente aprendendo a ampliar 
seus conceitos, geralmente misturando a sua 
realidade com a realidade de outra criança 
que está brincando com ela.

O jogo é a atividade primordial da infância, 
ao mesmo tempo espontânea, prazenteira 
criativa e elaboradora de situações. É uma 
linguagem, uma das principais formas de 
relação da criança consigo mesma, com os 
demais e com os objetos do mundo que a 
rodeia. (Mariotti, 2004)

Quando uma criança está brincando 
com outra, as duas tendem a misturar suas 
vivências, por exemplo, quando uma criança 
brinca de casinha, ela entra em contato com 
diferentes tipos de realidade o que gera 
visões diferenciadas e cria contato com 
outras realidades.

A DEFINIÇÃO DE 
BRINCADEIRAS E JOGOS

Existem diversas definições para 
brincadeiras, Piaget via no brincar uma 
atividade importante da criança, visto que, ao 
manipular o externo em suas representações 

simbólicas, ela faz o reconhecimento de 
seu meio social que será continuamente 
encaixado aos esquemas já construídos.

De acordo com Vygotsky, a brincadeira 
como uma ação imaginária representada 
pela criança, mediante o contato com sua 
realidade social. Desta forma, o faz-de-
conta é uma brincadeira que possui um 
“papel central na aquisição da linguagem e 
das habilidades de solução de problemas por 
parte das crianças”.

O brincar é, então, uma atividade 
natural, espontânea e necessária para 
criança, constituindo-se em uma peça 
importantíssima a sua formação seu

 
papel transcende o mero controle de 

habilidades. É muito mais abrangente. Sua 
importância é notável, já que, por meio 
dessas atividades, a criança constrói o seu 
próprio mundo.

Já os jogos podem ser classificados 
de diferentes formas. Vários autores se 
dedicaram ao estudo do jogo, porém Piaget 
(1998) elaborou uma classificação genética 
baseada na evolução das estruturas. Nessa 
visão, Piaget (1998), classificou os jogos em 
três grandes categorias que correspondem 
às três fases do desenvolvimento infantil.

- Fase sensório-motora (do nascimento 
até os 2 anos aproximadamente): a criança 
brinca sozinha, sem utilização da noção de 
regras;

- Fase pré-operatória (dos 2 aos 5 
ou 6 anos aproximadamente): as crianças 
adquirem a noção da existência de regras e 
começam a jogar com outras crianças jogos 
de faz-de-conta;

- Fase das operações concretas (dos 7 
aos 11 anos aproximadamente): as crianças 
aprendem as regras dos jogos e joga em 
grupos. Esta é a fase dos jogos de regras 
como futebol, damas, etc.

De um modo geral, Piaget (1998) 
classificou os jogos correspondendo a um 
tipo de estrutura mental: jogo de exercício 
sensório-motor; simbólico e de regras.

A BRINCADEIRA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

De acordo com Kishimoto (1998, p. 26), é 
comum ouvir o tema “brincar” como forma de 
ajudar no desenvolvimento da criança, pois, 
a brincadeira, por gerar sensações agradáveis 
acaba facilitando a compreensão de diversos 
aspectos culturais e de comunicação, 
também colabora com a estimulação da 
imaginação e facilita sua compreensão de 
mundo individual ou coletiva.

Justamente por ser capaz de colaborar 
com diferentes estímulos para a melhora da 
expansão de compreensão da criança que o 
brincar na Educação Infantil colabora para que 
a criança passe a conviver melhor em grupos 
além de fazer com que cada uma das crianças 
envolvidas na brincadeira desenvolvam 
habilidades e características individuais.
Além disso, a utilização de brincadeiras 
pode colaborar para que as crianças possam 
trabalhar juntas, conversar, sonhar em voz 
alta, fazer amigos e simplesmente aprender 
como viver dentro do que é importante para 
ele .

Para que a utilização das brincadeiras 

na educação infantil seja favorável para o 
desenvolvimento, é preciso pensar sobre o 
tema “brincar” na mesma perspectiva em que 
é citada por Agrello (1996, p. 17), quando 
diz que: “[...] brincar é conhecer a realidade, 
entendê-la, aceitá-la, atuar nela, modificá- la, 
de forma a atingir uma satisfação, equilíbrio 
emocional, ao mesmo tempo em que 
gerenciar angústias, tensões, agressões”.

Ainda pensando nas brincadeiras como 
um agente de desenvolvimento Winnicott 
(1975, p. 73), frisa bem a importância do 
brincar quando afirma que:

[...] em outros termos, é a brincadeira 
que é universal e que é própria da saúde: o 
brincar facilita o crescimento e, portanto, a 
saúde; o brincar conduz aos relacionamentos 
grupais; o brincar pode ser uma forma de 
comunicação, na psicoterapia; finalmente, 
a psicanálise foi desenvolvida como forma 
altamente especializada do brincar, a serviço 
da comunicação consigo mesmo e com os 
outros.

De um modo geral é possível relatar  
que o brincar possuí importância 
fundamental para o desenvolvimento da 
criança e também colabora para a sua 
passagem para a fase adulta, pois a criança 
aprende a competir, ganhar, perder, seguir 
regras, trabalharem equipe. Todas essas 
características se aproveitadas de maneira 
adequada desde a infância podem fazer 
com que os adultos se relacionem melhor 
com essas questões, tendo em vista que não 
uma ruptura do que a pessoa aprende na 
infância e leva consigo, de um modo geral, as  
pessoas têm aprendizados de maneira 
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contínua, a formação do caráter e das 
características de um adulto são formadas 
em como ela se relaciona com diversas 
questões da infância

Por esse motivo é importante abordar, por 
exemplo, que os estímulos que são dados 
na infância são levados para sempre, por 
exemplo, quando se divide as brincadeiras 
por gênero, isso pode gerar dificuldades de  
aprendizados de crianças por não serem 
estimuladas. Muitos brinquedos tidos como 
de menina, apenas estimulam as brincadeiras 
voltadas a funções de maternidade, já 
as de meninos muitas vezes estimulam o 
pensamento lógico, a utilização de disciplinas 
de exatas, o que acaba tendo reflexo no 
futuro social

É importante compreender que as 
brincadeiras também se dão fora do 
ambiente escolar, e antes mesmo da inserção 
de uma criança na etapa da alfabetização e 
justamente por isso, que se for aproveitada 
de maneira adequanda pode colaborar de 
modo tão significativo no desempenho de 
uma criança. Bruner (1983 apud KISHIMOTO 
1999) aborda o desenvolvimento de uma 
criança por meio das brincadeiras de mãe e 
filha, quando afirma:

[...] brincadeiras infantis como esconder 
o rosto com a fralda (peekaboo) estimulam 
a criatividade, não no sentido romântico, 
mas na acepção de Chomsky, de conduzir 
a descoberta de regras e colaborar com a 
aquisição da linguagem. É a ação comunicativa 
que se desenrola nas brincadeiras entre mãe 
e filho, que dá significado aos gestos e que 
permite à criança decodificar contextos 

e aprender  a falar. Ao descobrir as regras, 
nos episódios altamente circunstanciados, 
a criança aprende ao mesmo tempo a 
falar, a iniciar a brincadeira e alterá-la. A 
aprendizagem da língua materna é mais 
rápida, quando se inscreve no campo lúdico. 
A mãe, ao interagir com a criança, cria 
um esquema previsível de interação que 
serve de microcosmo para a comunicação 
e o estabelecimento de uma realidade 
compartilhada (BRUNER apud KISHIMOTO 
1999, p. 33).

Existem, porém diversos outros aspectos 
das brincadeiras que podem ser abordado. 
Para Velasco (1996, p. 44), o brincar é tão 
espontâneo, tão natural, tão próprio da 
criança que não haverá como entender sua 
vida sem brinquedo. Portanto, por volta dos 

dois aos quatro anos, as crianças já brincam 
empilhando, encaixando, modelando e 
construindo.

No ambiente escolar, a criança, dos três aos 
cinco anos de idade, é capaz de dramatizar 
o seu dia-a-dia e fantasiar a maioria das 
situações reais, vividas no cotidiano. Nisso, 
ela transforma, em seus personagens, no ato 
de brincar, os carrinhos, bonecas, utensílios, 
etc.

Quando a criança cresce um pouco por 
volta dos quatro aos sete anos,  a criança 
apresenta um acúmulo de conhecimentos. 
Há maior atenção e concentração em suas 
atividades, que são mais sociais, pois começa 
a perceber e aceitar regras e brincar mais 
em grupo, e com isso passa a compreender 
diferenças e notar características que não 
fazem parte do seu meio cultural, mas que 
existem na cultura de outras crianças Nesse 
momento os brinquedos são acessórios da 
criação, como os de construção, com peças 
pequenas, materiais de desenho, modelagem, 
jogos e ferramentas. Kishimoto (1999, p. 26) 
diz: “[...] Brincar leva a criança a tornar-se 
mais flexível e buscar alternativas de ação”.

É preciso compreender que os benefícios 
das brincadeiras requerem certa diretriz e 
cuidado de quem está observando aquela 
criança ou até mesmo estimulando ela nos 
aspectos cognitivos do brincar, isso porque 
ao passo que a criança brinca, sua atenção 
está concentrada na atividade em si e não 
em seus resultados ou efeitos.

A brincadeira também é diretamente 
relacionada a capacidade de imaginação, 
segundo Vygotsky (apud KISHIMOTO 1999, 
p. 51) diz: “[...] o velho adágio de que o 

brincar da criança é a imaginação em ação, 
deve ser invertido; podemos dizer que a 
imaginação nos adolescentes e nos adultos 
é o brinquedo sem ação”

Desse modo é possível entender que 
brincar tem sua origem na imaginação criada 
pela criança, quando ela está brincado, seja 
sozinha ou com outras crianças, ela cria 
meios, aborda assuntos, gera pensamentos 
que não são reais, mas que muitas vezes 
são seus desejos que ela não pode realizar 
na vida real e acaba criando um meio de 
amenizar seus conflitos e até mesmo diminuir 
certas frustrações da vida real. Esse tipo de 
atitude pode ser vista, por exemplo, quando 
uma criança é proveniente de uma família 
de classe social baixa e essa passa a brincar 
sempre que sua vida é perfeita, que não há 
problemas relacionados a falta de dinheiro, 
mesmo que essa não compreenda a questão 
financeira, em geral sofre privações as quais 
ela não quer levar para o mundo imaginário 
da brincadeira.

 Contudo é necessário compreender 
que o que define o brincar na criança é a 
situação imaginária criada por ela. Esse 
brincar, portanto, preenche necessidades 
que surgem, ou que mudam de acordo com 
a idade. Segundo Piaget (1975, p. 59): “[...] 
Quando brinca, a criança assimila o mundo 
à sua maneira, sem compromisso com a 
realidade, pois sua interação com o objeto 
não depende da natureza do objeto, mas da 
função que a criança lhe atribui”

É por essa capacidade de criar e resolver 
conflitos, de fazer que as crianças brinquem 
em grupo e compreendam diferentes 
aspectos e diferenças que existam nas 
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pessoas pertencentes a esse grupo, que 
o brincar passa a representar uma fase do 
desenvolvimento da inteligência, marcando, 
assim, o domínio da assimilação sobre a 
acomodação, tendo como função consolidar 
experiências passadas. 

A IMPORTÂNCIA DO 
PLANEJAMENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
LÚDICO

Cada vez mais as brincadeiras são temas 
de pesquisa no meio acadêmico, isso por 
que, torna-se necessário repensar as formas 
as quais a educação está sendo aplicada, 
analisada e trabalhada, para que essa não se 
torne antiquada e faça com que os alunos 
percam o interesse no desenvolvimento 
educacional por meio das velhas práticas.

O ato de brincar é inerente a criança, é 
 por intermédio dos jogos e das brincadeiras 
que as crianças podem interagir  
com as outras, criar um mundo particular, 
mostrar a sua visão e entendimento sobre 
o mundo. Por esse motivo que as atividades 
lúdicas colaboram para o desenvolvimento 
cognitivo, de um modo indireto os jogos e 
as brincadeiras, além de educar, colaboram 
na realização de uma satisfazem uma 
necessidade inerente a infância, que é o 
de se desenvolver por meio da imaginação. 
Brincar é um ato que colabora para um 
melhor desempenho de questões voltadas 
a atividade física e mental, isso por que faz 
com que por intermédio de algo que parece 

simples e despretensioso, ocorra uma 
integração de diferentes campos cerebrais 
que  são voltados ao desenvolvimento, seja 
ele, cognitivo, afetivo ou psicomotor.

De um modo geral, as brincadeiras são 
meios de expressão corporal e cerebral, por 
meio dessas atividades a criança cria relação 
e histórias que colaboram para um maior 
desenvolvimento, isso por que brincar faz 
com que a criança crie histórias acerca de 
objetos, espaços, que interaja com outras 
crianças, além de desenvolver estruturas 
mentais, sócio-afetivas e motoras.

As escolas necessitam cultivar a 
espontaneidade, diálogo, convivência 
em grupo, pois as crianças geralmente 
não brincam sozinhas, sendo que o jogo 
proporciona oportunidades para ela 
pensar e falar, saber combinar momentos 
de brincadeiras livres (lazer) e atividades 
orientadas (escola) (KISHIMOTO, 1998).

Segundo Almeida (2000), o aprendizado 
por intermédio do lúdico colabora na 
formação do aluno, isso por que faz com que 
essa criança tenha ganhos constantes de 
diferentes tipos de conhecimento. Porém, 
esse conhecimento só se tornará em algo 
que contribua com o desenvolvimento de 
fato se o educador estiver preparado para 
transformar algo que poderia ser uma simples 
brincadeira, em uma atividade construtivista 
e educadora. Santos (2001, p.14) afirma que 
“saber que as brincadeiras são capazes de 
colaborar para o desenvolvimento de uma 
criança, não faz da ludicidade uma garantia 
de uma postura lúdico-pedagógica na sua 
atuação”.

De um modo geral o lúdico colabora na 

construção de um ambiente alfabetizador, 
que desperte interesse nas crianças no ato 
de aprender sem pressão e sem amarras, 
de forma mais agradável e livre, porém 
essas brincadeiras não podem ocorrer sem 
o mínimo planejamento e organização do 
educador que nela está empenhado.

Rizzo (1996) aborda algumas atividades 
que fazem com que os educadores consigam 
transformar uma simples brincadeira em 
um aparato educacional, ou seja, como a 
aplicação dos jogos podem se transformar 
educativas:

• incentivar a ação do aluno;
• apoiar as tentativas do aluno, mesmo 

que os resultados, no momento, não pareçam 
bons;

• incentivar a decisão em grupo no 
estabelecimento das regras;

• apoiar os critérios escolhidos pelo 
grupo para decisões, evitando interferir ou 
introduzir a escolha destes critérios;

 
• limitar-se a perguntar, perante o erro 

ou acerto, se concordam com os resultados 
ou se alguém pensa diferente e porquê, 
evitando apontar ou corrigir o erro;

• estimular a comparação, termo a 
termo, entre grandezas lineares;

• estimular a tomada de decisões que 
envolvam sempre que possível avaliação de 
grandeza;

• estimular a discussão de ideias entre 
os jogadores e a criação de argumentos para 
defesa de seus pontos de vista;

• estimular a criação de estratégias 
eficientes, discutindo os possíveis resultados;

• estimular a antecipação dos resultados, 

no encaminhamento que se quer dar a 
partida;

• incentivar a criação e uso de sistemas 
próprios de operar (ação mental).

Quando estruturados dessa forma, os 
jogos e as brincadeiras passam a ter caráter 
diferenciados, não apenas competitivos e 
de lazer, gera situações, desafios, provoca o 
aluno a ter que pensar e resolver problemas, 
conflitos, e tudo isso estabelece uma relação 
educativa, que faz com que o lúdico se torne 
prazeroso e ao mesmo tempo educativo.

De certo modo, é preciso que o educador 
ao pensar na aplicação de estratégias 
lúdicas, tenha um preparo e uma formação 
nesse sentido, pata que essa experiência 
seja engrandecedora em sala de aula, e 
desenvolva diferentes aspectos educacionais 
por meio de atividades prazerosas. Isso 
requer preparação do profissional, para 
que esse seja capaz de fazer os alunos 
compreenderem todo o processo pelo qual 
eles estão passando.

OS BENEFÍCIOS PARA O 
DOCENTE AO UTILIZAR DE 
FORMAS LÚDICAS EM SUAS 
AULAS

Para a experiência do uso da ludicidade na 
educação ser de fato satisfatória, é preciso 
que todos os lados envolvidos no processo 
consigam compreender sua função e os 
benefícios da utilização dessas estratégias 
em suas vidas práticas, de um modo geral, 
o profissional que irá atuar na construção 
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educacional por intermédio de jogos e 
brincadeiras precisa compreender qual a sua 
função perante essa prática. O professor não 
é um mero expectador, para as estratégias 
darem certo ele precisa compreender que 
ele será o responsável por dar diretrizes e 
caminhos para que as brincadeiras tenham 
os resultados esperados.

Brougère (1998, p. 122) cita “como, pois, 
conciliar essa necessidade de jogar que é 
irresistível no ser humano com a educação 
que deve dar-lhe? Muito simples: fazendo do 
jogo o meio de educar o aluno”.

De acordo com Friedmann (1998), 
o professor tem que ser o responsável 
por fazer esse processo educacional ser 
construtivista, isso por que ele precisa 
estabelecer de acordo com o que planejou os 
objetivos e necessidades a serem realizadas 
com tal atividade, esses objetivos devem 
ainda estar diretamente relacionados ao 
plano pedagógico que rege na escola. Ou 
seja, o objetivo do uso da ludicidade deve 
ser penado pelo professor por meio de 
uma proposta adequada, que pode ser o de 
construir um novo conceito ou aplicar um já 
desenvolvido. Desse modo, é possível que 
um mesmo jogo seja utilizado de formas 
diferentes pelo mesmo educador, por 
exemplo, em um contexto ser analisado de 
uma forma, em outro momento ter outro 
intuito em sua utilização.

É de responsabilidade do professor traçar 
o objetivo da utilização de determinada 
atividade para cada momento. A Brincadeira 
proposta deve ser aplicada de maneira 
adequada para cada contexto, para cada 
turma, para realidades diferentes, só 

mediante um planejamento correto que terá 
os objetivos traçados alcançados.

Através dos jogos e brincadeiras, as 
crianças se preparam para a vida adulta, 
e sabemos o quanto é necessário ensinar 
e aprender a conviver, uns com os outros, 
na sociedade, pois as brincadeiras tem um 
grande poder educativo. Para isso, é preciso 
criar uma pedagogia baseada no respeito, 
ajuda mútua, cooperação e no amor, os seres 
humanos precisam de alegria para viver com 
plenitude (SOLER 2005).

De acordo com as orientações dos novos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’ s, 
MEC, 1998, p.47), as atividades com jogos 
podem representar um importante recurso 
pedagógico, já que:

“Os jogos constituem uma forma 
interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de 
modo atrativo e favorecem a criatividade 
na elaboração de estratégias de resolução 
e busca de soluções. Propiciam a simulação 
de situações-problema que exigem 
soluções vivas e imediatas, o que estimula o 
planejamento das ações”.

A APLICAÇÃO DO LÚDICO EM 
SALA DE AULA

É notável que de duas ou três décadas 
para cá o Brasil mudou, e muita dessas 
mudanças na sociedade são referente ao 
que diz respeito à educação. Hoje já é de 
conhecimento geral que a criança deve ser 
inserida no mundo da leitura muito antes de 
saber ler e escrever de forma técnica.

Embora os investimentos governamentais 
ainda não sejam suficientes, é possível 
perceber que há uma maior preocupação 
com o ensino de base de qualidade do que 
se tinha nas décadas passadas, preocupação 
vinda até dos professores que procuram se 
qualificar para melhor desempenhar o seu 
trabalho.

Os professores já sabem da importância de 
um ambiente alfabetizador, o que torna mais 
fácil para esse profissional trabalhar com 
esse tipo de processo, esse entendimento e a 
responsabilidade do são partes indispensável 
para que o sucesso da ideia.

“A medida que o ambiente alfabetizador 
é planejado impulsiona a atuação do 
profissional de Educação Infantil que passe 
assim a assumir a função de mediador 
entre as crianças e a construção de 
conhecimento.” (A CONSTRUÇÀO DO 
AMBIENTE ALFABETIZADOR NO ESPAÇO 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 05/05/2010 
Pág 03).

O professor precisa organizar e 
 desenvolver estratégias para que as  
atividades propostas por ele busquem 
fazer com que a criança vivencie, interaja, 
sobretudo entenda a importância de  
saber ler e escrever, isso faz com que ela 
se interesse por esse processo, e torna as 
praticas da alfabetização mais prazerosa, 
e natural, isso consequentemente torna o 
aprendizado mais fácil para os dois lados.

“Refletir sobre a organização do espaço 
de aprendizagem exige do (a) professor (a) 
planejamento e posicionamento frente a 
concepção de metodologias diferenciadas 
para o planejamento das atividades 

CONHECIMENTO 
DE QUE PODEM SER 
ADQUIRIDOS POR MEIO DAS 
BRINCADEIRAS

Os espaços lúdicos fazem muita diferença 
no processo de aprendizagem, quando a 
criança se habitua com a importância de 
aprender, ela passa a ter facilidade em dividir 
seu aprendizado, por isso é necessário que o 
professor em sala de aula crie possibilidades 
que se assemelhem as situações reais do dia-
a-dia da criança.

Com esse tipo de trabalho a criança 
amplia seu acesso ao universo alfabetizador, 
passando a compreender que esse não é 
apenas a sala de aula, que ela pode aprender 
em todos os momentos da sua vida, 
especialmente quando ela está imaginando 
e criando uma realidade própria, por isso o 
professor e com isso a criança passa a trazer 
todo o seu conhecimento para a sala de aula.

Claro que os professores devem trabalhar 
esses ambientes de acordo com cada 

desenvolvidas no contexto de construção 
de conhecimento.” (A CONSTRUÇÀO DO 
AMBIENTE ALFABETIZADOR NO ESPAÇO 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 05/0/2010 P. 
04)

A criança deve reconhecer aspectos 
educacionais em seu dia-a-dia, ela deve ser 
incentivada a buscar conhecimentos, e trazer 
suas experiências de mundo para dentro da 
sala de aula, fazendo com que outras que os 
alunos aprendam entre si. 
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faixa etária, ou seja,,do mais fácil ao mais 
complexo, de acordo com a idade.

''A participação ativa das crianças nesses 
eventos de letramento configura um 
ambiente alfabetizador na instituição. Isso 
é especialmente importante quando as 
crianças provêm  de comunidades pouco 
letradas, em que têm pouca oportunidade de 
presenciar atos de leitura e escrita junto com 
parceiros mais experientes. Nesse caso, o 
professor torna-se uma referência bastante 
importante. Se a educação infantil trouxer os 
diversos textos utilizados nas práticas sociais 
para dentro da instituição, estará ampliando 
o acesso ao mundo letrado, cumprindo um 
papel importante na busca da igualdade de 
oportunidades''. (Conhecimento do Mundo. 
Ambiente Alfabetizador. Brasília: MEC/ SEF, 
volume 03, 1998. P.150 e 151)

O educando para entender, vivenciar e 
participar de um ambiente lúdico não precisa 
estar com um local poluído de informações, 
basta ter contato com diversas expressões 
e modelos de brincadeira, encontrados na 
nossa vida cotidiana.

''Algumas vezes, o termo “ambiente 
alfabetizador” tem sido confundido com a 
imagem de uma sala com paredes cobertas 
de textos expostos e, às vezes, até com 
etiquetas nomeando móveis e objetos, como 
se esta fosse uma forma eficiente de expor 
as crianças à escrita. É necessário considerar 
que expor as crianças às práticas de leitura 
e escrita está relacionada com a oferta de 
oportunidades de participação em situações 
nas quais a escrita e as leituras se façam 
necessárias, isto é, nas quais tenham uma 

função real de expressão e comunicação''. 
(Conhecimento do Mundo. Ambiente 
Alfabetizador. Brasília: MEC/ SEF, volume 
03, 1998. P.150 e 151).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação vem a cada ano passando 
por transformações que buscam fazer uma 
adequação para a atualidade, a educação 
tradicional, na qual apenas os professores 
ensinam e os alunos aprendem por meio de 
conteúdo já pronto, por meio muitas vezes 
de estratégias que se tornam totalmente 
sistematizadas, têm sido deixadas de ladas 
para que sejam abordados outros métodos 
educacionais que procurem abordar o aluno 
e colocá-lo como parte  do processo.

Atualmente muitos professores têm 
compreendido a importância de  fazer com 
que o aluno aprenda em todos os momentos 
do seu dia, não apenas naquelas quatro 
ou cinco horas que está na escola, quando 
um professor mostra para o aluno que ele 
aprende em todos os momentos, esse tende 
a ter um melhor desenvolvimento cognitivo.

Abordar a educação por meio do lúdico 
é um excelente método para que os alunos 
literalmente aprendam brincando, isso 
porque por intermédio das brincadeiras 
uma criança pode explorar sua imaginação, 
abordar assuntos e conhecimentos que não 
foram adquiridos na sala de aula, mas sim 
em sua vivência por meio de sua bagagem 
cultura, e também faz com que os alunos 
consigam trocar informações e questões 
culturais.

Para que uma brincadeira se torne um 
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momento de aprendizado o professor tem um papel de 
suma importância, pois não basta brincar por brincar o aluno 
precisa ser inserido em uma atividade, planejada e organizada 
pelo educador para que sejam explorados todos os aspectos 
educacionais da brincadeira.

As brincadeiras fazem parte do universo infantil, quando 
uma criança brinca há sempre um misto de questões 
abordadas, muitas vezes de maneira inconsciente a criança 
aborda questões de sua realidade, utiliza a sua imaginação e 
levanta questões do seu cotidiano, sejam aspectos positivos 
ou negativos de sua realidade pessoal.

Quando um professor cria estratégias para utilizar essas 
brincadeiras como processo educacional, esse faz como 
que o processo seja construtivista, sendo relevante para 
todos os envolvidos, o professor para aplicar estratégias não 
convencionais precisa estar consciente que ele também tem 
muito o que aprender nesse processo, que há uma troca de 
conhecimentos e que o aluno é sempre capaz de abordar 
realidades de maneiras diferentes que nunca foram pensadas 
pelo educador.

Portanto a ludicidade é extremamente importante como 
estratégia educacional diferenciada, a criança pode aprender 
em todos os momentos do seu dia, pode se desenvolver 
por meio de ações naturais de sua infância, mas que se for 
orientado de maneira adequada por um educador pode ser 
muito aproveitado e desenvolver cada vez mais o cognitivo, 
a capacidade de interação e atividades em grupo, assim com 
a percepção do seu conhecimento, de como a criança pode 
interpretar os conhecimentos do dia a dia, e como pode dividir 
sua bagagem cultural com as outras crianças, agregando 
grandemente por meio de da troca dessas diferenças e 
individualidades com as outras crianças e também com o 
professor. 
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A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO:  Este artigo tem como finalidade refletir sobre como está sendo a educação 
inclusiva na educação infantil. Sabemos que hoje a educação inclusiva é algo resguardado 
por legislações específicas, porém, no entanto, ainda esta bastante distante de uma realidade 
escolar. Este artigo nos leva a refletir sobre quais as mudanças que são necessárias na 
educação desde a educação infantil, na qual tratamos da principal etapa do desenvolvimento, 
o qual se enquadra o período mais crítico da aprendizagem e desenvolvimento das crianças 
com deficiências. Este artigo também faz referencia a repensarmos nossas práticas ao passo 
de que educadores e também familiares, estando preparados para incluir as necessidades 
especiais que venham a surgir dentro das escolas de educação infantil. A prática pedagógica 
inclusiva deverá ser constituída pelo professor, juntamente com a escola, em que juntos 
deverão buscar formas de atender os alunos considerando a diversidade dos alunos e as 
suas características individuais.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

Hoje vivemos em um momento em 
que temos muita valorização da 
igualdade dos direitos humanos, 
vários segmentos sociais lutam 
pelos direitos de inclusão na 

sociedade.
A educação inclusiva implica numa 

possibilidade, amparada por leis e portarias 
específicas de um educação para todos, uma 
educação que reverte o percurso da exclusão 
e cria condições, estruturas e espaços para a 
diversidade de educandos existentes.

A educação especial é de responsabilidade 
de todos, sem exclusividade e sem exclusão 
de poderes públicos e/ou particulares, a 
sociedade precisa ser inclusiva e para tanto 
é necessário superar o conformismo e não 
desistir de tornar a educação cada vez mais 
inclusiva.

Este artigo fez a analise de como é a 
inclusão das crianças com deficiência na 
educação infantil hoje, tendo em vista que 
a educação inclusiva / educação especial 
durante muito tempo configurou-se como um 
sistema paralelo de ensino dirigido a aqueles 
que possuíam necessidades educacionais 
especiais, agora ela faz parte da escola regular 
de ensino para esses alunos serem recebidos 
com atendimento educacional especializado.

A escola deve acreditar que o verdadeiro 
processo de inclusão deve conter ações 
diárias, nas quais os alunos da educação 
infantil sejam capazes de respeitar, 
exercer cidadania, cuidar de si e do outro, 
companheirismo, amizade e tantos outros 
valores necessários para a formação de um 

cidadão.
Buscamos com este artigo responder 

questões sobre inclusão, que são muito 
frequentes na cabeça de muitas pessoas: 
Como deve ser o atendimento escolarizado 
das crianças com deficiências para que 
não aconteça uma exclusão ao invés de 
uma inclusão? Como deve ser o ambiente 
para a criança com deficiência e como este 
ambiente deve ser preparado? 

Qual deverá ser a postura e preparo do 
educador?

A educação infantil é uma etapa de 
extrema importância na vida de uma criança 
e essa etapa deve ser capaz de proporcionar 
a criança desenvolver-se de forma integral 
em todos os aspectos, sejam eles: físicos, 
psicológicos, intelectual e social, a partir 
disto, temos que a criança em todo seu 
aspecto educacional precisa de orientação 
adequada / espaço adequado e materiais 
adequados para que seu desenvolvimento e 
sua aprendizagem sejam significativos.

A educação inclusiva não pode 
simplesmente ser vista como “depositar 
uma criança com necessidades educacionais 
especiais dentro de uma escola de educação 
infantil” e simplesmente prontos “achar” que 
isso foi uma inclusão de sucesso, precisamos 
ter em mente a importância da educação 
inclusiva em seu contexto geral.

Estes motivos justificam a importância 
deste trabalho, uma vez que tanto a escola 
de educação infantil, quanto a pratica 
pedagógica para educação inclusiva deverá 
ser constituída pela junção de conhecimentos 
adquiridos ao longo de sua trajetória e 
buscar sempre novas formas de atender as 
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necessidades educacionais especiais que 
venham a surgir.

Os procedimentos metodológicos para 
realização deste trabalho foram constituídos 
da seleção de livros, revistas, leitura de 
artigos sobre o tema, pesquisa dentro da 
própria unidade educacional a qual o autor 
esta inserido e elaboração de texto final.

O QUE É A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA?

No sistema educacional brasileiro havia 
dois tipos de serviços educacionais, os quais 
eram: escola regular de ensino e a escola de 
educação especial, nesta época os alunos 
tinham que frequentar ou uma, ou a outra. 
Nos últimos tempos foi modificado o sistema 
escolar e a educação inclusiva passou a 
ser fornecida no sistema regular de ensino, 
o qual acolhe todos os alunos, apresenta 
meios e recursos adequados e oferece apoio 
para aqueles que possuem dificuldades e 
necessitam de atendimento educacional 
especializado.

A educação inclusiva é a educação especial 
sendo oferecida dentro da escola regular, a 
qual a transforma em um espaço para todos, 
e que favorece a diversidade, pois todos 
os alunos podem apresentar necessidades 
especiais em algum momento da sua vida 
escolar.

Existem necessidades especiais que 
precisam de uma atitude específica da escola, 
pois interferem de maneira significativa no 
processo de aprendizagem essas atitudes 
seriam: recursos, como materiais adequados 
para que todos os alunos pudessem aprender 

bem, como também a formação dos 
professores tendo em vista que é necessário 
saber lidar de forma específica com os alunos 
com necessidades educacionais especiais, 
sendo assim a educação inclusiva é educar 
todas as crianças no mesmo contexto 
escolar, na qual a inclusão não é vista como 
um problema, mas sim, como diversidade, e 
essa diversidade dentro da escola, devem 
servir de oportunidade para a ampliação da 
visão do mundo e convivência com todas as 
crianças.

Segundo Carvalho (2005):
Ao refletir sobre a abrangência do sentido 

e do significado do processo de educação 
inclusiva, estamos considerando a diversidade 
de aprendizes e seu direito a equidade. Trata-
se de equiparar oportunidades, garantindo-
se todos igualmente às pessoas em situação 
de deficiência e às altas habilidades / 
superdotados, o direito de aprender a 
aprender a ser e a aprender a conviver 
(CARVALHO, 2005).

O PNE (Plano Nacional de Educação) é a 
regulamentação mais recente sobre o sistema 
educacional e este documento estabelece a 
nova função da educação especial, a qual 
passa a ser uma modalidade de ensino que 
passará por todas as fases da escolarização, 
realizando atendimento educacional 
especializado, disponibilizando serviços e 
recursos próprios do AEE e orientação de 
alunos e professores quanto à utilização nas 
turmas comuns de ensino regular.

Trata-se de publico alvo da educação 
inclusiva no PNE educandos que possuam 
deficiências, sejam elas, intelectual, física, 
auditiva, visual e múltipla, transtorno global  

do desenvolvimento e altas habilidades. 
O aluno com necessidades educacionais 
especiais terá o beneficio dos apoios de 
caráter especializado, tais como o ensino 
de linguagens e códigos específicos de 
comunicação e sinalização, no caso da 
deficiência visual e auditiva precisou 
de mediação para o desenvolvimento 
de estratégias de pensamento, no caso 
da deficiência intelectual é preciso de 
adaptações do material e do ambiente físico 
e na deficiência física precisamos buscar 
estratégias diferenciadas para adaptação e 
regulação do comportamento; no transtorno 
global precisamos de da ampliação dos 
recursos educacionais e/ ou aceleração de 
conteúdos para altas habilidades.

A educação inclusiva vem sendo  
importante para abranger a diversidade 
mediante a construção de uma escola 
que seja capaz de fornecer uma proposta 
educativa ao grupo e ao mesmo tempo 
seja capaz de atender as necessidades 
diferenciadas de cada um, especialmente 
daqueles com maiores limitações, os quais 
correm o risco de serem excluídos, em 
termos de aprendizagem e participação nas 
aulas e atividades.

Além de ser um direito, a educação inclusiva 
são uma resposta inteligente as demandas 
do mundo contemporâneo. Incentiva 
uma pedagogia não homogeneizadora e 
desenvolve competências interpessoais. A 
sala de aula deveria espelhar a diversidade 
humana, não esconde-la. Claro que isso 
gera novas tensões e conflitos, mas também 
estimula as habilidades morais para a 
convivência democrática. O resultado final 
desfocado pela miopia de alguns é a educação 
melhor para todos. (MENDES, 2012).

O PEDAGOGO E A 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O trabalho pedagógico deve ser respeitoso 
com o ritmo da criança, especialmente 
tratando-se da criança com deficiência, é 
preciso respeitar o ritmo desta, fazendo com 
que ela tenha a estimulação necessária para 
a suas habilidades serem desenvolvidas por 
completo, levando sempre em consideração 
suas necessidades e limitações.

Estar inserido na escola de educação 
infantil permite que a criança especial adquira 
de forma progressiva, conhecimentos que 
são cada vez mais complexos, que serão 
exigências futuras da sociedade e sujas são 
indispensáveis para qualquer individuo.

O ensinar para crianças especiais deve 
acontecer de forma sistemática e organizada, 
seguindo planejamentos já estabelecidos, o 
ensino não deve ser teórico e deve ocorrer 
de forma agradável, que seja capaz de 
despertar o interesse na criança. Para o 
ensino de crianças na educação infantil é 
muito importante que se trabalhe de forma 
lúdica, pois isso normalmente as atrai muito 
e também é um recurso que permite o 
desenvolvimento global e a estimulação de 
diversas áreas do aprendizado da criança.

É preciso que o ritmo de aprendizagem 
seja respeitado, pois este é mais lento, 
a inteligência, memória e capacidade de 
aprender devem ser desenvolvidas com 
estímulos adequados.

“O fato   de a criança  não ter desenvolvido  
uma habilidade ou demonstrar conduta 
imatura em determinada idade, 
comparativamente a outras com idênticas 
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condições genéticas, não significa 
impedimento para adquiri-la mais tarde, 
pois é possível que madure lentamente”. 
(SCHWARTZAMAN, 1999).

As crianças a principio adquirem muitos 
conhecimentos livres e aos poucos estes 
conhecimentos livres lhes proporcionam 
condições de desenvolver conhecimentos 
complexos, tais como as regras. A criança 
deve ser enxergada como um todo e ser 
trabalhada por completo e não somente a 
mente, ou seja, deverá ser proporcionado a 
criança, contato com o universo de objetos 
e situações, podendo assim concretizar as 
suas construções sobre a realidade.

Todas as atividades proporcionadas à 
criança com deficiência devem ter objetivos 
claros e que possibilitem a criança a 
desenvolver as suas habilidades.

O PAPEL DO EDUCADOR NA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

O educador deverá preparar conteúdos,  
os quais são objetos de aprendizagem dentro 
e fora da sala de aula inclusiva, os alunos 
por sua vez deverão atribuir significados 
e construir conhecimentos e o professor 
têm como função mediar o processo de 
aprendizagem, intervindos em atividades que 
o aluno ainda não desenvolveu autonomia 
para fazer sozinho, ajudando o aluno a sentir-
se capaz de realiza-la.

O jeito que o professor penso sobre a vida 
e sua visão de mundo interfere ativamente o 
seu planejamento e sua atuação em sala de 
aula. O professor é uma figura indispensável 
durante o planejamento e execução de 

programas para o atendimento especializado 
e consequentemente para a inclusão das 
crianças na educação infantil.

O professor deve valorizar seus 
alunos e estar sempre atento aos seus 
comportamentos como um todo, pois com 
essas observações o professor poderá 
solicitar recursos mais sofisticados como a 
revisão médica, psicológica e até mesmo caso 
necessário uma avaliação com assistentes 
sociais, neurologistas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais, entre outros 
serviços que possam servir de auxilio ao 
trabalho pedagógico.

Hoje o professor tem ao seu favor 
a neuropedagogia que baseada nas 
neurociências estuda o cérebro e como ele 

aprende, possibilitando assim intervenções 
nas competências cognitivas, orgânicas, 
emocionais e sócio interativas da pessoa, 
buscando uma atuação que de significado 
para a aprendizagem.

“A inclusão é uma visão, uma estrada a ser 
vigiada, mas uma estrada sem fim, com todos 
os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos 
quais estão em nossas mentes e em nossos 
corações” (PETER MITTLER).

O professor de uma escola inclusiva 
não pode ser apenas um executor de 
programações pré-determinados, o 
professor de educação inclusiva precisa ter 
papel atuante escolhendo as suas atividades, 
conteúdos e experiências que sejam mais 
adequados para o desenvolvimento de 
habilidades e capacidades fundamentais de 
seus alunos (MAZZOTTA apud MOREJÓN, 
2001, P. 55).

Muitas vezes a escola é taxada como a 
responsável pela exclusão dos alunos com 
deficiência, pois na maior parte das vezes a 
falta de conhecimento e preparo faz com que 
os alunos com necessidades educacionais 
especiais sejam excluídos. Reações de 
negatividade sobre a inclusão acontecem 
pela falta de informação e carência no 
processo de formação de professores, ou 
simplesmente por estarem acomodados, pois 
na maioria das vezes os professores e demais 
profissionais da educação estão dominados 
por uma educação reprodutivista, na qual 
buscar por conhecimentos e alternativas não 
são artigos de primeira ordem.

Para Morejón (2001), uma pesquisa 
realizada com professores, relatou que a 
maior dificuldade com relação a inclusão é 

a avaliação do aluno deficiente, conforme 
segue:

“deveríamos compreender a avaliação 
como um processo que visa acompanhar 
a evolução do processo de aprendizagem 
e desenvolvimento do aluno, processos 
nos quais o importante é a observação do 
professor fundamentada no conhecimento 
do desenvolvimento do mesmo, deixando de 
lado a conotação quantitativa que o processo 
de avaliação pressupõe, mas sim “avaliando” 
o aluno como um paradigma qualitativo 
(aspectos relevantes das qualidades dos 
alunos)” (MOREJON, 2001, P. 206).

Em Aiello (2002) fala-se sobre a 
importância dos pais na escola inclusiva, 
pois isso traria maior compreensão sobre 
o processo de inclusão para eles, quais os 
objetivos da inclusão, os benefícios e os 
limites, mostrando assim para esses pais 
que da mesma forma que são detentores de 
direitos, também possuem deveres junto a 
escola e professores. 

INCLUSÃO X FAMÍLIA
Quando falamos sobre família no contexto 

de inclusão buscamos compreender quais 
as dificuldades e quais os facilitadores que 
essas famílias encontram ao tentar inserir 
seus filhos portadores de deficiência na 
escola.

Tendo em vista a declaração de Salamanca 
(1994) é colocada a educação das crianças 
com necessidades especiais como uma 
responsabilidade compartilhada entre os pais 
e profissionais. Para os pais fica a tarefa de 
fazer a integração social e escolar da criança, 
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porém eles precisam de apoio para assumir 
suas funções, e está aí a parte dos profissionais 
envolvidos, os quais devem fornecer aos 
pais esclarecimentos necessários e sempre 
que necessários, usando uma linguagem 
simples e clara para que os pais e familiares 
tenham condições, cada vez maiores de 
colaborar com a inclusão. Tanto pais, quanto 
educadores, precisam apoiar-se e encorajar-
se para trabalhar a inclusão com parceria.

Em Morejón (2001), fala-se que os pais 
devem lutar pelos direitos dos seus filhos, 
igualmente pelo estudo na rede regular 
de ensino e em classes comuns. Também 
é preciso garantir o direito da criança de 
circular livremente pela escola, ter educação 
digna de qualidade e ser respeitado por 
todos.

Pamplin (2005) defende que:
“O sucesso ou o fracasso escolar das 

crianças deficientes não dependem apenas 
da qualificação dos profissionais que atuam 
nas classes especiais, mas também de 
expectativas e mensagens inconscientes que 
os pais transmitem as mesmas” (PAMPLIN, 
2005).

A criança com deficiência chega à escola  
com conhecimentos e habilidades 
anteriormente adquiridas, assim como 
qualquer criança, tem sua história e sua 
cultura adquirida no contato com seus 
familiares. Na escola esta criança terá contato 
com outras pessoas e crianças, as quais vão 
lhe apresentar experiências e contextos 
diferentes, que lhe trarão a necessidade de 
socialização e da construção de novas formas 
interacionais, fazendo com que a escola seja 
o processo mais amplo de socialização.

Devemos nos atentar que os pais são 
importantíssimos na vida escolar de seus 
filhos, a família deve ser sempre orientada 
e motivada a colaborar com a escola, 
assim tendo maior interação com a criança 
deficiente.

“A qualidade da estimulação no lar e 
interação dos pais com a criança se associam 
ao desenvolvimento e aprendizagem de 
crianças com deficiência” (CRAWLEY; 
SPIKER, 1983).

Os professores e outros profissionais 
devem se preocupar com os medos e 
ansiedades, sentimentos de culpa e tentar 
reduzira vulnerabilidade emocional dos pais 
e familiares aumentando a capacidade de 
tolerância e confiança.

A superproteção dos pais com relação à 
criança deficiente também pode ser muito 
prejudicial, pois pode influenciar de forma 
negativa no processo de desenvolvimento 
da criança, pois normalmente concentram 
as suas atenções mais nas deficiências e 
dificuldades das crianças de modo que os 
fracassos acabam por receber mais atenção 
que os sucessos e faz com que a criança fique 
limitada nas possibilidades que promovam a 
sua independência e interação social.

“As habilidades de autonomia pessoal 
e social proporcionam melhor qualidade 
de vida, pois, favorecem a relação, a 
independência, a interação, a satisfação 
pessoal e as atitudes positivas (BROWN, 
1989)”.

A CRIANÇA DEFICIENTE 
NAS INSTITUIÇÕES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A inclusão de crianças com deficiência 
nas instituições de educação infantil faz com 
que os profissionais envolvidos nessa tarefa 
enfrentem muitos desafios, tais como a 
mudança de concepção, mudança de postura 
e também capacitar-se para trabalhar com 
elas.

Educar crianças de 0 a 6 anos precisa de 
envolvimento com as tarefas específicas para 
a faixa etária, como a segurança, a higiene, a 
alimentação, o repouso e a recreação, além 
de tudo isso o educador tem que estar atento 
ao desenvolvimento da criança que precisa 
ser estimulado, tais como o desenvolvimento 
do cognitivo, o sócio emocional, o físico-
motor e a linguagem, tais tarefas devem 
ser executadas tendo em vista os principais 
objetivos da educação, que é desenvolver por 
completo o processo de ensino-aprendizagem 
e demais experiências educacionais de modo 
a formar um cidadão critico e participativo, 
envolvendo assim o trabalho com diversas 
áreas do conhecimento.

O brincar é atividade essencial na  
educação infantil, a qual possibilita a 
construção do eu e relações pessoais, o 
desenvolvimento do pensamento e da 
linguagem, faz com que a criança entre 
no mundo simbólico fazendo com que ela 
entre no mundo da fantasia e no faz de 
conta, podendo expressar suas ideias, seus 
sentimentos e suas emoções. O educador 
deve mediar essa brincadeira, fazendo 
com que a criança tenha interação social, 
reconhecendo suas atividades, seu valor 
para aprendizagem, considerando que numa 
perspectiva sociointeracionista:

As crianças constroem conhecimento 

a partir das interações que estabelecem 
com outras pessoas e com o meio em que 
vivem. O conhecimento não se constitui em 
cópia da realidade, mas sim, fruto de um 
intenso trabalho de criação, significação e 
ressignificação. Compreender, conhecer e 
reconhecer o jeito particular das crianças 
serem e estarem no mundo é o grande desafio 
da educação infantil e de seus profissionais. 
(BRASIL, 1998, P. 22).

Na escola que propõe a educação  
inclusiva na educação infantil, deve respeitar 
sempre o principio de uma educação igual 
para todos, que é o principio de educar sem 
distinção, todas as crianças, e garantir a elas 
uma educação de qualidade, que atenda suas 
necessidades e suas especificidades; isso 
quer dizer que a escola de educação infantil 
deverá fazer modificações na estrutura 
organizacional e na proposta pedagógica da 
instituição, além de dar formações a fim de 
derrubar barreiras, conscientizar pais, alunos 
e professores e investir nessa formação de 
profissionais da educação.

Para um bom acolhimento da criança com 
deficiência e para que a inclusão seja completa, 
é necessário conhecer melhor essa criança 
e sua deficiência, conversando com os pais, 
demais profissionais e observando a conduta 
dela dentro da escola; com essas atitudes 
poderemos ter maior compreensão de alguns 
comportamentos e uma melhor avaliação do 
potencial de aprendizagem dessa criança, 
com isso fica mais difícil a “rotulagem” da 
criança, deixando com que ela desenvolva 
seus conhecimentos. Informações a respeito 
da realidade da criança, características sobre 
a sua deficiência, suas condições familiares, 
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sua relação com aqueles que estão a sua 
volta, os atendimentos que lhe deram antes 
da sua entrada na educação infantil, vão 
ajudar ao professor e a escola a estabelecer 
um plano de trabalho realista e coerente com 
as necessidades dessa criança, considerando 
suas limitações, mas, sobretudo valorizando 
suas potencialidades.

Um dos aspectos mais importantes  
quando ingressa uma criança com  
deficiência na escola de educação infantil 
é como vai ser o acolhimento dado e o 
acompanhamento dessa criança em sua 
fase de adaptação. Sabemos que esse 
acolhimento é muito importante para a 
criança pequena e no caso da criança com 
deficiência ainda mais, pois existe um grau 
maior de dependência da criança em relação 
aos adultos.

Para a adaptação de essa criança  
ser feita de forma completa é  
interessante que sejam apresentados,  
tanto a ela como a família o espaço físico da 
instituição, os materiais disponíveis para o 
uso da criança; os pais também devem ser 
apresentados à proposta político-pedagógica 
da escola, a rotina que a instituição possui, e 
quais as possibilidades a escola oferece para 
a inclusão da criança e também para atender 
as suas necessidades específicas. 

Ao ingressar em outro ambiente que lhe 
trará cuidados, que não é a sua casa, no 
aconchego da sua família, com um número 
maior de crianças, a criança deficiente pode 
sentir-se insegura e abandonada, pode 
então demorar um tempo para perceber 
que os cuidados e a educação estão sendo 
partilhados com outras crianças “estranhas” 

ao seu convívio, mas com as quais ela 
poderá estabelecer laços, afetivos seguros 
e confiáveis. O professor pode utilizar-
se de estratégias, planejando a melhor 
forma de organizar o ambiente, levando em 
consideração os gostos e preferencias das 
crianças, repensando a rotina em virtude 
da sua chegada e oferecendo atividades 
alternativas.

“levando em consideração os gostos e 
preferencias das crianças, repensando a rotina 
em virtude da sua chegada e oferecendo-
lhes atividades atrativas” (BRASIL, 1998, P. 
82).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos por meio deste trabalho que a educação 

inclusiva ainda tem que melhorar em muitos aspectos, para 
que seja realmente inclusiva.

 Os professores necessitam de maiores capacitações 
com relação ao tema assim como os demais profissionais 
que atuam na área de educação tendo em vista que o ato 
de educar é um ato que deve ser conjunto por todos os que 
estão na escola.

 O trabalho com a criança especial deve acontecer 
desde os primeiros anos de vida, a qual é fundamental que 
a educação infantil e seus professores estejam preparados e 
com ambiente propicio a esse aprendizado.

 Para uma escola inclusiva é necessário adaptações 
físicas e profissionais capacitados para fornecer apoio aos 
professores, pais, revertendo assim o modo de pensar, 
planejar e atender a todas as diversidades.

 A educação infantil é de suma importância para 
aquisição do aprendizado, especialmente nos primeiros 
anos de vida, quando a criança encontra-se no processo 
de maturação e o seu sistema nervoso esta sendo moldado 
pelas experiências e estímulos recebidos e internalizados 
pelas crianças.

 A criança com necessidades educacionais especiais 
deve ser muito estimulada durante a fase inicial da sua 
vida, com isso possibilitamos a minimização das ocorrências 
de possíveis déficits de linguagem na primeira infância, 
pois o cérebro humano é completamente flexível, por isso 
deve ser muito estimulado para desenvolver todas as suas 
potencialidades.

 Para incluir é necessário que todos os ambientes sejam 
preparados para receber essa inclusão, pois não é possível a 
pessoa se incluir sozinha. A escola precisa tornar-se espaço 
de qualidade de ensino para todos.

 Para Montoan (2001):
“as pessoas não podem ter um lugar no mundo sem 

considerar o outro, valorizando o que ele é, e o que ele pode 
ser, e para os professores, o maior ganho esta em garantir a 
todos o direito a educação”. (MONTOAN, 2001).
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A INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR 
RESUMO: Este artigo tem como finalidade refletir sobre a inclusão no ensino regular e os 
seus desafios. Hoje a educação inclusiva é resguardada por legislações específicas, porém, 
ainda é algo bem distante da realidade escolar. Faremos reflexões sobre as mudanças 
necessárias no contexto educacional para que a inclusão no ensino regular seja feita com 
sucesso, e tal inclusão deve ser feita desde a educação infantil, visto que é a principal 
etapa do desenvolvimento, e se enquadra o período em que as crianças mais aprendem 
e se desenvolvem. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica. Concluiu-se que a 
educação inclusiva não é apenas inserir o aluno na sala de aula, é preciso melhorar vários 
aspectos, como a infraestrutura da escola, aperfeiçoamento constante do professor e 
também ter acesso aos laudos médicos do aluno, o que faz com que o mesmo possa estudar 
melhor cada caso de inclusão e desenvolver seu trabalho de forma satisfatória e também 
metodologias que possibilitem melhora na socialização e a aquisição de novas habilidades.

Palavras-Chave: Inclusão; Ensino Regular; Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

A reorganização da economia mundial 
provocou diversas mudanças na educação e 
consequentemente também trouxe desafios, 
ou seja, novas práticas inclusivas foram 
introduzidas no ambiente escolar, com a 
intensão de fazer a inserção / inclusão de 
todos os alunos.

Este artigo faz a análise de como está 
sendo a inclusão dos alunos com deficiência 
no ensino regular. Observamos como é a 
convivência desses alunos no espaço de 
educação regular até a reorganização do 
trabalho pedagógico da escola, necessitando 
por vezes adaptações físicas e até mesmo 
mudanças de conceitos.

Justificamos esse artigo, com o fato 
de que a escola ainda é um espaço de 
discriminação, em que muitas vezes não tem 
nenhum preparo para receber os alunos que 
apresentam algum tipo de dificuldade, sejam 
essas físicas, cognitivas ou emocionais. 
Durante muito tempo a educação inclusiva 
configurou-se como sistema paralelo de 
ensino e hoje o verdadeiro processo de 
inclusão deve conter ações diárias, nas 
quais os alunos sejam capazes de respeitar, 
exercer cidadania, cuidar de si e do outro, 
companheirismo, amizade e tantos outros 
valores necessários para a formação de um 
cidadão.

Buscamos responder questionamentos 
como: Quais são as estratégias para incluir o 
aluno com deficiência em uma classe de ensino 
regular? Como deverá ser o atendimento 
educacional para essas inclusões?

Para a construção de um ambiente inclusivo 

e democrático é necessário estabelecer 
algumas parcerias como com organizações 
de apoio a pessoas com deficiências e 
também com a comunidade escolar. É preciso 
também levar em consideração o projeto 
político pedagógico da unidade escolar de 
modo que possamos oferecer atendimento 
educacional com qualidade a todas as 
crianças independentemente de possuir ou 
não necessidades educacionais especiais, 
eliminando tudo o que possa ser impeditivo 
para o bom desenvolvimento da criança, tais 
como: barreiras de todas as espécies. É preciso 
ter bem claro e estabelecido metodologias 
de ensino para que as crianças tenham uma 
educação de qualidade, respeitando os 
limites e atendendo suas necessidades.

A escola tem que repensar as suas práticas 
e adaptar-se para uma possível inserção nesse 
processo de construção do conhecimento, 
hoje temos muitas novidades ao nosso favor, 
entre elas: conhecimentos virtuais, livros, 
revistas e até mesmo os nossos recursos 
tradicionais, tais como, brinquedos e jogos.

A metodologia deste trabalho deu-se pela 
pesquisa bibliográfica em livros, internet e 
revistas científicas, tendo como referencial 
teórico autores que trabalharam na área 
da inclusão e também pesquisa na própria 
unidade educacional na qual o autor deste 
artigo está inserido e elaboração do texto 
final.

O QUE É A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA?

Antigamente no sistema educacional 
brasileiro havia dois tipos de serviços 
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educacionais, os quais eram chamados 
de escolas de ensino regular e a escola de 
educação especial. Nos últimos anos o 
sistema escolar foi modificado e a educação 
inclusiva passou a ser fornecida no sistema 
regular de ensino o qual passa a acolher todos 
os alunos, apresentando meios e recursos 
adequados e oferecendo para aqueles 
que possuem dificuldades e necessitam 
de algum tipo de necessidade educacional 
especializada. 

O fornecimento de uma educação inclusiva 
dentro da escola regular, nos mostra que a 
escola é um local que tem espaço para todos, 
favorecendo as diversidades dos alunos e as 
respeitando ao longo de sua vida escolar.

Existem necessidades educacionais 
especiais que exigem da escola uma atitude 
específica, pois interferem diretamente no 
processo de ensino / aprendizagem. Os 
recursos materiais exigem a adequação para 
que todos os alunos possam utilizá-los, assim 
como, também é fundamental a adequada 
formação de professores, que por sua vez 
necessitam estar aptos a lidar de maneira 
específica com os alunos com necessidades 
educacionais especiais. Tratando-se disso 
temos com a educação inclusiva no ensino 
regular educar todas as crianças no mesmo 
contexto escolar, em que a inclusão não é 
vista como um problema, mas sim como 
uma diversidade, e que deve servir de 
oportunidade para a ampliação da visão de 
mundo e convivência com todas as crianças, 
bem como o respeito as suas diversidades.

 De acordo com Carvalho (2005):
Ao refletir sobre a abrangência do sentido 

e do significado do processo de educação 

inclusiva, estamos considerando a diversidade 
de aprendizes e seu direito a equidade. Trata-
se de equiparar oportunidades, garantindo 
– se todos inclusive às pessoas em situação 
de deficiência e às altas habilidades / 
superdotados, o direito de aprender a 
aprender, aprender a ser e aprender a 
conviver (CARVALHO, 2005).

O PNE – Plano Nacional de Educação é a 
regulamentação mais recente sobre o sistema 
educacional e este documento estabelece a 
nova função da educação especial, a qual 
passa a ser uma modalidade de ensino que 
estará por todas as fases de escolarização, 
realizando atendimento educacional 
especializado, disponibilizando serviços e 
recursos próprios do AEE e orientação de 
alunos e professores quanto à utilização nas 
turmas comuns de ensino regular.

O PNE determina o público alvo de 
educação inclusiva, são eles: alunos que 
possuam deficiências sejam elas intelectuais, 
físicas, auditivas, visuais, múltiplas, transtorno 
global de desenvolvimento. O PNE determina 
que o aluno com necessidades educacionais 
especiais tenha apoios especializados, como 
ensino de linguagens e códigos específicos 
de comunicação e sinalização, materiais 
adequados e adaptados, o espaço físico 
precisa propiciar conforto e autonomia 
aos alunos que possuem necessidades 
educacionais especiais.

Além de ser um direito, a educação são uma 
resposta inteligente as demandas do mundo 
contemporâneo. Incentiva uma pedagogia 
não homogeneizadora e desenvolve 
competências interpessoais. A sala de aula 
deveria espelhar a diversidade humana, 

não esconde-la. Claro que isso gera novas 
tensões e conflitos, mas também estimula 
as habilidades morais para a convivência 
democrática. O resultado final desfocado 
pela miopia de alguns é a educação melhor 
para todos. (MENDES, 2012).

Para que possamos falar em educação 
escolar inclusiva precisamos repensar o 
sentido que é atribuído à educação, além de 
atualizar as nossas concepções e ressignificar 
o processo de construção do individuo 
como um todo, compreendendo assim a 
amplitude que é o incluir na escola regular 
de ensino. É preciso que as instituições de 
educação também mudem seus sistemas 
educacionais, deixando de avaliar o aprendiz 
pela “quantidade aprendida”, mas sim levar 
em conta as suas potencialidades e não 
apenas o que o aluno consegue aprender em 
determinadas disciplinas, nas quais apenas 
uma pequena parte é favorecida.

Para Kunc (1992) a educação inclusiva:
“O principio fundamental da educação 

inclusiva é a valorização da diversidade e da 
comunidade humana. Quando a educação 
inclusiva é totalmente abraçada, nós 
abandonamos a ideia de que as crianças 
devem se tornar normais para contribuir com 
o mundo” (KUNC, 1992).

Temos antes de tudo que aprender a 
diferenciar a integração da inclusão, em que, 
quando falamos de integrar estamos dizendo 
de que tudo depende do aluno, ou seja, ele 
deverá se adaptar e buscar alternativas para 
se integrar, ao passo que, quando falamos 
em incluir, dizemos que a sociedade deverá 
se modificar para receber o aluno com 
deficiência. A sociedade não pode sentir-

se no direito de escolher quais deficientes 
podem ou não ser incluídos jamais haverá 
inclusão.

O PEDAGÓGICO, O 
PROFESSOR E A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

O trabalho pedagógico deve respeitar o 
ritmo de cada criança, especialmente quando 
estamos tratando da criança com deficiência. 
É preciso ter respeito por todos os ritmos 
de aprendizagem existentes e trabalhar 
para que a criança com deficiência tenha 
estimulação necessária e suas necessidades 
sejam desenvolvidas por completo, levando-
as sempre em consideração bem como suas 
limitações.

Inserir crianças especiais na educação 
regular permite que essa criança ganhe em 
termos de desenvolvimento, bem como na 
aquisição de conhecimentos mais complexos, 
que serão exigências futuras da sociedade, 
claro que sempre respeitando várias 
limitações da pessoa com necessidades 
educacionais especiais.

O ensinar na educação inclusiva deve 
acontecer de forma sistematizada e 
organizada, segundo os planejamentos, que 
devem ser feitos com antecedência. O ensino 
deve ocorrer de forma agradável, sem tanta 
teoria para que não fique desinteressante 
aos alunos.

Trabalhar com crianças na educação 
inclusiva é trabalhar de forma lúdica, para 
atraí-las e também estimulá-las, tendo em 
vista que o lúdico faz parte do aprendizado 
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natural da criança.
A escola regular deve preparar seus 

professores e demais colaboradores para 
atender todas as inclusões que lhe forem 
destinadas, pois uma escola especial seria 
o mesmo que inferioriza-los, discriminá-los, 
limitá-los.

Grande parte dos professores das 
escolas regulares acredita que o ensino 
escolar individualizado e adaptado é o mais 
adequado para atender em suas necessidades 
escolares, especialmente quando estamos 
tratando de dificuldades de aprender e dos 
alunos com deficiências, mais ainda quando 
falamos dos alunos com deficiência mental. 
Já os professores especialistas em educação 
especial/educação inclusiva, consideram 
o ensino escolar especializado o mais 
ideal para os alunos com deficiência e que 
somente alguns casos, ou seja, os menos 
problemáticos deveriam frequentar escolas 
de ensino regular.

Fazer a adaptação do ensino para alguns 
alunos de uma determinada turma no ensino 
regular, não condiz, com a transformação 
pedagógica para a educação ser inclusiva na 
escola regular. A inclusão modifica a estrutura 
educacional, o que gera uma reorganização 
nas práticas pedagógicas, ou seja, é preciso 
fazer planejamentos, um currículo integrado, 
avaliações da própria gestão durante o 
processo educativo.

Para que efetivas mudanças aconteçam na 
educação inclusiva, é preciso refletir sobre as 
individualidades humanas, pois precisamos 
acabar com a ideia de que a inclusão refere-
se apenas aos alunos com deficiência.

Quando tratamos do professor na educação 

inclusiva, falamos de um profissional que 
precisa de atualização permanente, uma 
vez que saber somente sobre a sua área 
não é mais o suficiente para atender as 
necessidades dos seus alunos. O processo 
educativo precisa estar diretamente ligado 
ao contexto social no qual o aluno está 
inserido.

O professor precisa acolher seus alunos, 
mas para tanto, se faz necessário que seja 
livre dos preconceitos e aberto para novas 
descobertas. Assim, é preciso que se tenha 
fundamentação teórica e prática que lhes 
permita identificar as dificuldades comuns 
dos alunos, destinadas a eliminar as barreiras 
próprias e suas relações com a escola.

As concepções que um professor 
tem sobre a vida, a sua visão de mundo, 
interferem ativamente em seu planejamento, 
em sua atuação profissional na sala de aula. 
O professor é figura indispensável no ato 
de incluir, pois ele deve valorizar os seus 
alunos e estar sempre atento aos seus 
comportamentos diários.

“A inclusão é uma visão, uma estrada a ser 
vigiada, mas uma estrada sem fim com todos 
os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos 
quais estão em nossas mentes e em nossos 
corações”. (PETER MITTLER)

INCLUSÃO ESCOLAR: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Até este momento, os caminhos que estão 
sendo percorridos pela escola de ensino 
regular no Brasil para que a mesma acolha 
todos os seus alunos, independentemente de 
possuírem ou não deficiências de quaisquer 

tipos, ainda aparece de forma excludente e 
discriminatória em diversos níveis.

Incluir todos os alunos em uma única 
modalidade escolar, ou seja, integrá-los no 
ensino regular é um movimento que vem se 
deparando com muitas barreiras, dentre as 
quais destacamos a cultura assistencialista 
e terapêutica na educação especial. Essa 
situação vem se arrastando e eternizando 
o direito a educação e não a discriminação, 
muitas vezes essa situação também acaba 
ocorrendo por própria culpa dos pais, das 
autoridades de ensino e da justiça, por não 
cobrar das escolas o atendimento adequado 
a todos os alunos.

Não podemos negar que hoje vivemos em 
tempos de diferenças, em que temos o direito 
de sermos diferentes, e consequentemente, 
de termos a assistência adequada para isso.

“Desejando assegurar igualdade nas 
turmas escolares, acabou-se por destruir 
muitas diferenças que eram consideradas 
valiosas e importantes. As identidades fixas, 
estáveis, acabadas e próprias do sujeito 
racional estão em crise”. (HALL, 2000).

Tanto a escola comum quanto a escola 
especial vem resistindo às mudanças que a 
abertura as diferenças requer e uma das mais 
sérias influências para que essa situação 
persista são os desafios que a inclusão 
impõe ao ensino comum e que faz com que 
o professor tenha que rever e recriar as 
suas práticas para que assim possa atender 
as novas possibilidades educativas. Falsas 
saídas vem permitindo a escola comum e as 
especiais de escaparem do enfrentamento 
necessário com a organização pedagógica 
excludente e ultrapassada que as sustenta.

As mudanças que vem ocorrendo nas 
escolas regulares de ensino sejam essas 
particulares ou públicas, focam apenas 
nas teorias e não conseguem superar as 
indicações da modernidade.

Rawls (2002) é contra as declarações de 
direito ao mundo moderno, que igualam os 
homens em seu nascimento e estabeleceram 
o mérito e o esforço de cada um, como 
medida de acesso e uso de bens, recursos 
disponíveis e mobilidade social. Para ele 
filósofo e político, a liberdade civil com 
suas desigualdades sociais, e a igualdade 
de oportunidades com suas desigualdades 
naturais, propõe a política da diferença, 
estabelecendo a identificação das diferenças 
como uma nova medida da igualdade.

[...] Assim, somos levados ao principio da 
diferença, se desejamos montar o sistema 
social de modo que ninguém ganhe ou perca 
devido ao seu lugar arbitrário na distribuição 
de dotes naturais ou a sua posição inicial na 
sociedade sem dar ou receber benefícios 
compensatórios em troca (RAWLS, 2002, P. 
108).

Referente à caminhada em direção as 
propostas escolares inclusivas Rawls (2002), 
defende:

A distribuição natural de talentos ou a 
posição social que cada indivíduo ocupa não 
são justas nem injustas. O que as tornam 
justas ou não são as maneiras pelas quais 
as instituições educacionais fazem uso 
delas. Ele sugere, então, uma igualdade de 
oportunidades com o principio da diferença 
(RAWLS, 202, P. 79).

Várias propostas educacionais defendem 
e incentivam a inclusão, continuam a 
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diferenciar alunos pelas suas deficiências, 
o que está previsto como desconsideração 
aos preceitos da Convenção de Guatemala, 
assimilada pela Constituição de 1988, e que 
em 2001 deixa claro sobre a “impossibilidade 
de diferenciar com base na diferença, 
definindo que a diferenciação, exclusão ou 
restrições baseadas em deficiências que 
tenha como propósito anular quaisquer 
atividades das pessoas com deficiências dos 
seus direitos humanos e suas liberdades 
fundamentais (art. I n. 2 “9”).

A Convenção de Guatemala define ainda 
como discriminação:

“Toda diferenciação, exclusão ou restrição 
baseada na deficiência no ambiente escolar 
segregado a discriminação é patente e em 
consequência, deveria já ter sido banido”.

Estamos vivendo um momento que 
devemos tomar decisões e não mais ficar 
“fingindo não ver” o que está acontecendo. 
Já é tempo de entender que a educação deve 
ser para todos e precisamos caminhar na 
direção do avanço e garantia dos benefícios 
da inclusão. Hoje talvez o nosso maior 
desafio nessa caminhada seja convencer 
os pais, especialmente aqueles que têm ou 
tiveram filhos excluídos das escolas comuns 
e que precisam fazer valer seus direitos 
quando tratamos de educação. Por sua vez 
os professores precisam auxiliar os pais 
no exercício desses direitos para que eles 
busquem compreendê-los e exigi-los a todo 
custo.

Apesar dos avanços na conceituação 
e na legislação pertinente, vigoram ainda 
três possíveis encaminhamentos escolares 
para alunos com deficiências: a) os dirigidos 

unicamente ao ensino especial; b) os que 
implicam uma inserção parcial, ou melhor, a 
integração de alunos em salas de aula comuns, 
mas na condição de estarem preparados e 
aptos a frequentá-las com os que determinam 
a inclusão total e incondicional de todos os 
alunos com deficiências no ensino regular, 
provocando a transformação das escolas 
para atender as suas diferenças e dos demais 
colegas, sem deficiência. A coexistência de 
situações intermediárias de inserção as que 
têm, verdadeiramente o propósito de incluir 
todos os alunos, cria dificuldades e mantem 
o uso das medidas paliativas de inserção que 
vem se arrastando desde os anos 90.

A maior parte dos professores das escolas 
comuns acredita que fazer um ensino 
individualizado e adaptado, seja o mais 
adequado para atender as necessidades 
escolares.  Como os alunos que tem 
dificuldades de aprender e os alunos com 
deficiências, especialmente quando tratamos 
de daqueles com deficiência mental. Já os 
professores especialistas, consideram o 
ensino escolar especializado o ideal para os 
alunos e, segundo eles, somente os casos 
menos críticos deveriam frequentar as salas 
de ensino regular.

Fazer a especialização do ensino escolar 
apenas para alguns, deixá-los em ambientes 
à parte dentro da escola, não está dentro 
daquilo que se espera dela, pois nesses 
espaços podem-se preparar cidadãos aptos 
para enfrentar o dia-a-dia.

Os alunos não podem ser desvalorizados 
e inferiorizados pelas suas diferenças, seja 
nas escolas comuns, como nas especiais. Os 
espaços escolares não podem e não devem 

continuar sendo lugares para discriminação, 
do esquecimento, pois essas eliminações 
não fazem parte da modernidade.

Temos a necessidade de urgência para 
enfrentar o desafio de incluir e colocar 
em ação os meios pelos quais a inclusão 
realmente se concretiza. Por isso temos 
que recuperar o tempo perdido e “arregaçar 
as mangas” para promover uma reforma 
estrutural e organizacional das nossas 
escolas comuns e especiais. Precisamos 
responder com novas propostas e fazer jus 
ao que os alunos merecem, ou seja, uma 
escola capaz de lhes oferecer condições de 
aprender convivendo com as diferenças.

A CRIANÇA DEFICIENTE NO 
ENSINO REGULAR

As pessoas com deficiências ganharam 
bastante espaço na sociedade quebrando os 
paradigmas que os impediam de ter acesso 
à escola e assim participando ativamente 
da sociedade cumprindo com o seu dever 
de cidadão ativo e participativo dentro da 
sociedade.

Fazer atendimento as diferenças, as 
necessidades especiais, ressignificar, mudar 
o olhar da escola, pensar não na adaptação 
do aluno, mas sim a adaptação dos alunos na 
escola, isso significa tornar o espaço chamado 
escola: múltiplo, rico de experiências e 
possibilidades, pronto para viver e conviver 
com o diferente, o qual deverá romper 
barreiras humanas e da arquitetura escolar, 
criando novos conceitos e dando novos 
sentidos, resinificando a aprendizagem e, 
consequentemente, o desenvolvimento 

humano.
Todos os alunos devem ser matriculados 

nos sistemas de ensino. Para tanto, cabe às 
escolas organizarem-se para atender essa 
demanda com necessidades educacionais 
especiais, tendo em vista a asseguridade de 
fornecer uma educação de qualidade para 
todos (MEC/SEESP, 2008).

Propor a educação inclusiva é dar as 
condições para que a pessoa com deficiência 
exerça seus direitos no que tange ao 
cumprimento da inclusão escolar, e isso 
também abrange todos os indivíduos, sem 
distinção de cor, raça, etnia ou religião.

Proporcionar a inclusão é deixar com que 
haja a interação com o outro, sem separar 
categorias de aprendizagem, sendo assim, ter 
um regime escolar único capaz de atender a 
toda a sociedade.

A educação especial passou por diversas 
alterações durante a busca de uma educação 
de qualidade para todos. As políticas 
educacionais que criam expectativas de 
melhorias para a inclusão das pessoas com 
deficiências nas escolas comuns, nas quais 
se criaram leis, decretos, discussões para 
melhorar a democratização da escola.

Sanchez, 2005, fala sobre a educação 
inclusiva,

“A educação inclusiva visa apoiar  
qualidades e necessidades de cada um e de 
todos os alunos da escola. Enfatizando a 
necessidade de se pensar na heterogeneidade 
do aluno como uma questão normal do grupo 
/ classe e por em marcha um delineamento 
educativo que permita aos docentes utilizar os 
diferentes níveis instrumentais e atitudinais 
como recursos intrapessoais e interpessoais 
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que beneficiem todos os alunos” (SANCHEZ, 
2005, P. 12).

A educação especial percorre todas as 
etapas de ensino que oferece recursos, 
serviços e estratégias de acessibilidade 
no ambiente escolar, sendo assim a escola 
comum deixa de ser um único sistema de 
ensino passando a ser paralelo com níveis e 
etapas próprias.

A escola regular pode ser considerada 
inclusiva quando sabe reconhecer e 
respeitar as diferenças dos alunos mediante 
ao processo educativo, buscando fazer com 
que todos participem e avancem nas práticas 
pedagógicas, as quais vão além das escolas e 
das salas de aula, para que a escola comum 
seja inclusiva é preciso saber sobre os seus 
direitos e reivindicá-los, somente assim 
haverá a mudança.

Para atender todos os alunos da melhor 
forma, as escolas devem rever os seus 
projetos políticos pedagógicos a partir da 
gestão democrática e terem seus espaços 
reformulados, suas rotinas e atividades 
aperfeiçoadas para um bom aproveitamento 
de todos.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) n. 9394/96:

“1°. Haverá, quando necessários serviços 
de apoio especializado na escola regular 
para atender as peculiaridades da clientela 
de educação especial. 2°. O atendimento 
educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que em 
função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 3°. A oferta de 
educação especial, dever constitucional do 

estado, tem como início na faixa etária de 
zero a seis anos, durante a educação infantil”. 
(Cap. V, Art 58).

Quanto o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE):

O ministério da Educação, por intermédio 
da Secretária de Educação Especial, 
considerando a Constituição Federal de 
1988, que estabelece o direito de todos a 
educação, a Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da educação inclusiva, 
de janeiro de 2008, e o decreto legislativo 
nº. 186, de julho de 2008, que ratifica a 
Convenção sobre os direitos de pessoas 
com deficiências (ONU, 2006), instituem 
as Diretrizes Operacionais da Educação 
Especial para o Atendimento Educacional 
Especializado – AEE na educação básica, 
regulamentado pelo Decreto n°. 6.571, de 
18 de Setembro de 2008, BRASIL (2001).

Podemos compreender que a educação 
inclusiva é uma modalidade que perpassa 
todos os níveis de ensino da educação 
básica ao ensino superior. Assim terá o 
direito a esta modalidade de ensino todos 
os alunos que possuírem deficiências 
intelectual / física, surdez, cegueira ou baixa 
visão, surdo cegueira, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades. MEC/
SEESP (2008).

 A inclusão da pessoa com deficiência na 
escola regular é um processo que precisa de 
respeito, compreensão do próximo, tanto por 
parte das instituições de ensino, quanto dos 
professores e das pessoas que fazem parte 
de todo o processo educacional.

Educar um aluno com necessidades 
educativas especiais é uma experiência nova  

Silvia Trevisan Ribeiro

Pedagogia pela Universidade 
Mogi das Cruzes em 2006, atuante 
na educação ensino fundamental 
desde 2003, hoje professora 
de educação infantil e ensino 
fundamental I na Prefeitura do 
Município de São Paulo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste trabalho vimos que mudanças são 

fundamentais para realizarmos a inclusão, mas exige esforço 
de todos, possibilitando que a escola possa ser vista como um 
ambiente de construção de conhecimento, deixando assim 
de existir as discriminações. Para que a inclusão realmente 
se efetive, a educação deverá ter um caráter completo e 
amplo, o qual todo e qualquer aluno independentemente 
das dificuldades, poderá beneficiar-se dos programas 
educacionais, desde que sejam dadas oportunidades para o 
desenvolvimento de suas potencialidades e isso exige que 
o professor mude a sua postura e redefina os papéis que 
favoreçam o processo de inclusão.

Para a inclusão tornar-se uma realidade é necessário rever 
muitas barreiras, além de políticas também pedagógicas, 
bem como dos processos de avaliação. Para tanto, é 
necessário conhecer o desenvolvimento humano e as suas 
relações com o processo de ensino – aprendizagem, levando 
em conta como esse processo acontece para cada aluno. 
Ter foco na formação do professor é muito relevante para 
termos o aprofundamento teórico e prático, proporcionando 
assim melhorias para o processo de ensino/aprendizagem. 
Investigamos na proposta da diversificação de conteúdos e 

e desafiadora para o professor que deverá sempre partir do 
pressuposto que todo educando pode e deve aprender. O 
sucesso da aprendizagem deverá estar em sempre ir além, 
explorando possibilidades dos alunos. Devem-se respeitar 
as deficiências e dificuldades, porém não se pode restringir 
o processo de ensino.

As leis são bastante claras quando se fala sobre a educação 
ser um direito de todos os educandos e que cabe a escola 
traçar caminhos para a convivência com as diferenças e a 
total inclusão da criança com deficiência, para que a mesma 
seja capaz de usufruir de tudo aquilo que uma criança sem 
deficiência usufrui no espaço escolar.
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práticas que possam melhorar a relação entre 
o professor e alunos. Para que haja efetivo 
processo de inclusão é necessário que se 
tenha uma transformação no sistema de 
ensino, que por sua vez, deverá ser benéfico 
a toda e qualquer pessoa, levando em conta 
a especificidade do sujeito e não somente as 
suas deficiências e limitações.

Para uma escola inclusiva é necessário 
adaptações físicas e também profissionais 
capacitados e dispostos a oferecer apoio aos 

professores, pais, revertendo assim o modo 
de pensar, planejar e atender a todas as 
diversidades.

Para incluir, é necessário que todos os 
ambientes sejam preparados para recebê-la, 
pois não é possível a pessoa se estar sozinha 
nesse processo, e para que as inclusões 
aconteçam com sucesso é fundamental a 
união, estudos, determinação, somente assim 
a escola se tornará um espaço de qualidade 
para todos.

REFERÊNCIAS

ABRAMO, P. Pesquisa em ciências sociais. In: MIRANO, S. (org.). Pesquisa social: projeto e 
planejamento. São Paulo: T.A. Queiroz, 1979.
AIELLO, A. L. R. Família Inclusiva. In: PALHARES, M. S.; MARINS, S. C. Escola inclusive. São 
Carlos: EdUFSCar, 2002.
BONETI, L.W. As políticas educacionais, a gestão da escola e a exclusão social. In FERREIRA, 
N.S.; AGUIAR, M. S. Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: 
Cortez, 2000.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília: 
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Departamento da Criança e do Adolescente, 
2002.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 
Educação Básica. MEC SEESP, 2001.
DECLARAÇÃO de Salamanca e enquadramento da acção na área das necessidades educativas 
especiais. Disponível em: <http://redeinclusao.web.cia.pt/files/fl_9.pdf>. Acessado em: 
Janeiro de 2018.
GAIO, Roberta; MENEGHETI, Rosa G. Krob (orgs). Caminhos Pedagógicos da Educação 
Especial. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
HALL, S. A identidade cultural na Pós-Modernidade; tradução Tomaz Tadeu da Silva, Guacira 
Lopes Louro. Rio de Janeiro: D P&A, 2000.
JANNUZZI, G. R. de. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século 
XXI. 2.ed.Campinas: Autores Associados, 2006.
MACHADO, L. M.; LABEGALINI, A. C. F. B. A educação inclusiva na legislação de ensino. 
Marília: Edições M3T Tecnologia e Educação, 2007.
MANTOAN, M. T. E. Produção de conhecimentos para a abertura das escolas às diferenças: 
a contribuição do LEPES (UNICAMP) In: ROSA, D. E. G.; SOUZA, V. C. de (Org) Políticas 
organizativas e curriculares, educação inclusiva e formação de professore. Rio de Janeiro, 
DP&A, 2002.
MONTOAN, Maria Teresa Egler. Caminhos Pedagógicos da inclusão. São Paulo: Memmon, 
2001.
MONTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer? Editora 
moderna, 2006.
MAKHOUL, C. S. Inclusão dos considerados deficientes. In: ALMEIDA, D. B. Educação: 
diversidade e inclusão em debate. Goiânia: Descubra 2007.
MENDES, E. G. Perspectivas para a construção da Escola Inclusiva no Brasil. In: PALHARES, 
M. S.; MARINS, S. C. Escola Inclusiva. São Carlos: EdUFSCar, 2002.
MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

278 279

MONTOAN, Maria Tereza Égler e Colaboradores, Integração de pessoas com deficiências, 
editora Memnon edições cientificas ltda, 1997.
MOREJON, K. A inclusão escolar em Santa Maria/RS na voz de alunos com deficiência 
mental, de seus pais e de seus professores. São Carlos: UFSCar, 2001.
OLIVEIRA, F. F. de. Dialogando sobre educação, educação física e inclusão escolar. Revista 
Digital http://www.efdeportes.com/. Buenos Aires - Ano 8 - N° 51 - Abril de 2013.
PAMPLIN, R. C. O. A interface família-escola na inclusão de crianças com necessidades 
educacionais especiais: uma perspectiva ecológica. São Carlos: UFSCar, 2005.
POLIA A. A. O olhar dos pais de crianças que utilizam cadeiras de rodas: educação inclusiva, 
educação especial ou exclusão? Goiânia: Universidade Federal de Goiás, Faculdade de 
Educação, 2008.
POLIA A. A. Inclusão escolar de crianças com necessidades educativas especiais: uma 
perspectiva sob a óptica de duas mães. In: ALMEIDA, D. B. Educação: diversidade e inclusão 
em debate. Goiânia: Descubra 2007.
PLAISANCE, E. Sobre a inclusão: do moralismo abstrato à ética real. In: Cenp, São Paulo, 
2004. Disponível em: http://cenp.edunet.sp.gov.br/cape_new/cape_arquivos. Acesso em: 
05 de Janeiro de 2018.
RANCIÉRE, J. O mestre ignorante. Cinco lições sobre a emancipação intelectual. Belo 
Horizonte: Autentica 2002.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5 ed. Rio de Janeiro: WVA, 
2003.
SANCHEZ, P. A. A educação inclusiva: um meio de construir escolas para todos no século 
XXI. Revista Inclusão. Brasília, v. 1, out./2005, p. 718.
 ___________. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica. Brasília, 2010.
 ________________. A integração de pessoas com deficiência. São Paulo: Senac, 1997.
________________. O direito de ser, sendo diferente, na escola. Publicado na Revista CEJ 
Conselho da Justiça Federal/Centro de Estudos Judiciários da Justiça Fed.

A INFLUÊNCIA DOS BRINQUEDOS 
TECNOLÓGICOS NA INFÂNCIA
RESUMO: O propósito deste estudo foi analisar a forma como brinquedos tecnológicos 
influenciam o desenvolvimento infantil. Para tanto, foi feito uma breve exposição sobre a 
importância do brincar e da ludicidade para o crescimento e formação da criança, trazendo 
benefícios como interação social, psicomotora e imaginativa. Posteriormente, mostrou-se 
a evolução dos brinquedos e do brincar no período pós Revolução Industrial culminando 
em mudanças no modo de produção de brinquedos e na entrada das mulheres no mercado 
de trabalho. Em seguida, investigamos a interação das crianças com a televisão, internet e 
vídeo-game bem como sobre a falta de espaço nas residências urbanas, fato que contribuiu 
fortemente para o aumento no consumo de brinquedos tecnológicos. Por fim, concluiu-se 
que os brinquedos tecnológicos auxiliam o desenvolvimento da criatividade e inteligência 
das crianças, porém, devem ser mescladas com atividades mais tradicionais para incentivar a 
movimentação e interações sociais com contato direto e não por meio de telas de televisão 
e computadores.
Palavras-chave: Brinquedos Tecnológicos; Televisão; Vídeo-game.
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INTRODUÇÃO

Este artigo se propõe a analisar a relação das crianças com os chamados brinquedos 
tecnológicos. Atualmente, estes brinquedos ganham espaço na rotina das crianças 
e, em geral, estão associados com meios eletrônicos e pouca interação que promova 
atividades físicas.

 Tendo isto em vista, o objetivo geral da pesquisa é examinar a interação das 
crianças com este tipo de brinquedo. Já os objetivos específicos são: compreender como se 
deu a transição entre brinquedos e brincadeiras tradicionais para as tecnológicas e analisar 
quais são os benefícios e os riscos envolvidos neste novo brincar.

A justificativa para o estudo se dá ao constatar que as crianças, sobretudo nos grandes 
centros urbanos, passam cada vez mais tempo focadas em brincadeiras eletrônicas por meio 
de vídeo-game ou computadores. Portanto, é fundamental compreender como acontece 
essa relação e quais suas conseqüências para o desenvolvimento da criança.

Por conta de todos esses elementos entendemos que abordar esse tema trata-se de algo 
essencial para ser discutido entre educadores e também no âmbito familiar. Esperamos 
que este trabalho contribua positivamente ao levantar os prós e contras e também para 
direcionar os pais e professores sobre como lidar com esta nova forma de brincar.

O BRINCAR NA INFÂNCIA

As brincadeiras são fundamentais 
para ajudar as crianças durante seu 
desenvolvimento. Ao brincar as crianças 
descobrem o mundo sob um novo viés. 
Mediante a imitação dos adultos conseguem 
compreender situações do seu cotidiano, 
exercitam a coordenação motora e ao 
processo imaginativo.

Segundo Melo (2016, p. 7):
A criança quando brinca traduz a sua forma 

de enxergar o mundo a sua volta. [...] Ao 
brincar de faz-de-conta tudo se transforma 
em pura magia, e com isso, a criança passa 
a representar imitando tudo aquilo que 
lhe é percebido, como: sons, linguagens, 
movimentos, gestos, expressões, objetos e 

até mesmo animais, criando dessa maneira, 
um universo totalmente particular. Será nesse 
espaço, que a criança conseguirá resolver 
os mais diversos sentimento que possam 
nortear o seu estado de espírito, como: 
alegrias, medos, frustrações e ansiedades, 
sejam frente às situações familiares ou não.

Neste sentido, é durante a etapa da 
infância que a criança terá a oportunidade de 
brincar de faz-de-conta e explorar o mundo 
de modo único e exclusivo.

A ludicidade na infância se manifesta 
por diferentes meios como, por exemplo, 
por meio de brincadeiras, contação de 
histórias e, também, brinquedos. Desse 
modo: Brinquedo pode ser considerado 
um dos instrumentos para desencadear a 
brincadeira, mas que não se limita a sua 

função original, pois, apesar de chegar às 
crianças carregado de significações, elas 
vão lhe conferir significados de acordo com 
suas próprias experiências e com o universo 
social e cultural, no qual elas constroem a 
ludicidade. (VAROTTO, 2004, p. 179)

Apesar dos benefícios envolvidos em 
permitir que a criança vivencie o mundo por 
intermédio da ludicidade tem se notado que 
o tempo e o espaço para que as crianças 
tenham liberdade de brincar estão se 
tornando cada vez menores. Em resumo, 
podemos dizer que:

O que ocorre é que o lúdico vem 
sendo negado, exatamente pelas suas 
características, em nome da ‘produtividade’ 
da sociedade moderna. Restrito à criança, 
faixa etária ‘improdutiva’, até mesmo no 
âmbito infantil começa a ser negado, cada vez 
mais precocemente, na sociedade moderna, 
em nome da necessidade de preparação 
para o futuro. (MARCELLINO, 1986 apud 
CABREIRA, 2006, p. 86)

Em parte, isto ocorre devido às exigências 
que a sociedade tem imposto cada vez 
mais cedo tal como a necessidade de estar 
preparado para o futuro. Por conta disso, 
muitos pais tem imposto rotinas exaustivas 
para crianças, com cursos de inglês, ballet, 
aulas de reforço, entre outros, deixando 
pouco tempo para que as crianças brinquem 
sem preocupações.

mães atuassem como cuidadoras, tomando 
conta da casa e dos filhos e deixando o 
trabalho externo a cargo do marido. Em 
geral, os brinquedos eram confeccionados 
manualmente sendo, por vezes, uma 
atividade compartilhada entre pais e filhos. 
Assim, nesse período “o material e a técnica 
empregados na produção dos brinquedos era 
uma forma de diálogo entre a criança e sua 
família, uma forma lúdica de aprendizagem 
do trabalho de seus pais”. (PEREIRA, 2009, 
p. 4)

Entretanto, com a chegada da 
industrialização os brinquedos começaram 

EVOLUÇÃO DO BRINQUEDO

Durante o período que antecede a 
Revolução Industrial era comum que as 
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REDUÇÃO DOS ESPAÇOS 
FÍSICOS E A DISSEMINAÇÃO 
DE BRINQUEDOS 
ELETRÔNICOS

Durante a Revolução Industrial ocorreu 
um fenômeno que alterou a forma como o 
espaço era ocupado até então. A formação 
de centros urbanos permitia que os 
funcionários morassem próximos ao local 
trabalho. Entretanto, anos após a formação 
dos primeiros centros urbanos, vemos hoje 
uma grande saturação desses espaços. Casas 
e apartamentos possuem cada vez menos 
espaços livres.

 Tendo isso em vista:
[...] é raro vermos crianças brincarem 

nas ruas como antigamente, pois além do 
crescente aumento da circulação de veículos, 
muitos dos espaços foram dominados por 
avenidas, casas e comércios. Há também uma 
grande preocupação dos pais em deixarem 
seus filhos brincarem livremente, uma vez 
que os índices de violência estão cada vez 
mais altos. Nas ultimas décadas, vimos 
observando um crescente cerceamento à 
liberdade de brincar, principalmente nas 
grandes cidades, causado, entre outros 
fatores, por problemas de limitação de 
espaço, aumento de violência urbana, ou 
ainda, por uma má compreensão por parte 
de algumas escolas e pais do processo de 
alfabetização, que infelizmente, muitas 
vezes, suprime o lúdico da vida da criança. 
(OLIVEIRA, 2000, p. 8).

Novamente, nos deparamos com  
questões cujo foco é preparar a criança 
para o futuro, enfatizando o processo de 
alfabetização, mas deixando em segundo 
plano a importância da ludicidade para o 
desenvolvimento da criança.

A redução dos espaços, medo da violência 
e a ausência dos pais em razão das longas 

a ser desenvolvidos nas próprias fábricas 
e passaram a ser vendidos prontos para 
consumo. Deste modo, a criação e produção 
de brinquedos deixou de fazer parte do 
âmbito das atividades familiares.

 Com o processo de produção em larga 
escala e com a expansão das campanhas 
publicitárias as crianças foram criando 
desejos de consumo que antes não eram 
parte da rotina. Posteriormente, a expansão 
tecnológica e globalização causaram ainda 
mais mudanças no comportamento, não só 
das crianças, mas como da sociedade como 
um todo:

[...] a cibercomunicação e a globalização, 
está transformando a maneira como 
aprendemos, fazemos negócios e nos 
relacionamentos uns com os outros. As 
regras para praticamente todos os aspectos 
do empenho e da interação humana – da vida 
corporativa à vida particular, passando pelas 
relações afetivas e pela criação dos filhos – 
estão sendo reescritas. (CARSON, 2013, p. 
22)

Sob este contexto observamos mudanças 
na interação das crianças com os brinquedos 
e também com seus familiares e outras 
crianças no momento das brincadeiras. Essas 
percepções são notadas especialmente 
ao comparar brinquedos tradicionais com 
eletrônicos.

jornadas de trabalho influenciam diretamente 
as atividades diárias das crianças. Dessa 
forma, as crianças se veem restritas a este 
ambiente disponível para brincar. Sob esse 
aspecto, Varotto (2004, p. 178) acrescenta 
que: “os espaços para brincadeiras, como 
as ruas, lugar de socialização, foram sendo 
substituídas pelos espaços domésticos, no 
qual os brinquedos e a televisão passaram a 
ser os grandes companheiros das crianças”.

 Assim, as crianças passam a basear sua 
forma de diversão e passatempo em meios 
que possam ser usados em espaços menores 
como a televisão, vídeo-game, computador e 
outros brinquedos tecnológicos.

TELEVISÃO, VÍDEO-GAME 
BRINQUEDOS ELETRÔNICOS 
E INTERNET

Para Cruz (2010) a televisão mistura fatos 
reais e imaginários fazendo parte do cotidiano 
infantil e sendo capaz de atingir diferentes 
classes sociais. Essa realidade permitiu 
que campanhas publicitárias afetassem 
diretamente seu público-alvo, estimulando 
desde cedo o consumo de novos brinquedos.

Neste contexto, Varotto (2004, p. 179) 
destaca que:

Os brinquedos mais vendidos ou 
consumidos pelas crianças são, justamente, 
os mais divulgados pela televisão ou aqueles 

que fazem parte do desenho animado que 
está fazendo mais sucesso no momento. [...] 
os brinquedos vistos na televisão passaram a 
ser objetos dos sonhos das crianças. E, nesse 
ambiente, os brinquedos industrializados 
passam a ter um papel fundamental, pois 
substituíram a brincadeira espontânea, 
realizada em grupo por sua funcionalidade e 
praticidade, adequando-se mais facilmente 
ao ambiente familiar.

Por meio destas campanhas, a indústria 
de brinquedo despertou na criança o desejo 
de ter aquele produto da moda, aquela 
boneca que fala, aquele carrinho de controle 
remoto, aquele vídeo-game da nova geração, 
enfim, desperta o desejo de consumo. 
Neste contexto, os brinquedos tornam-
se descartáveis e obsoletos rapidamente 
conforme os desenhos ou heróis saem de 
moda novos objetos de desejo são criados 
pela indústria. Para Cairoli (2011) isto afeta 
diretamente as formações sociais uma vez que 
a memória do brincar encontra-se apagada 
perante a grande quantidade de estímulos 
que as crianças recebem continuamente.

Em geral, estes comerciais enfatizam o 
produto em si e não mais a interação social 
decorrente da brincadeira como costumava 
ocorrer durante as brincadeiras mais 
tradicionais. Ainda segundo Varotto (2004, 
p. 171): “estes brinquedos são criados pelos 
adultos, veiculados pela mídia e amplamente 
comercializados, atuando no imaginário 
infantil, incentivando o consumo do supérfluo 
que logo é substituído por outro produto.”

Apesar deste caráter capitalista que a 
televisão é capaz de exercer, também é 
evidente que pode ser utilizada a favor do 

Na atualidade, as crianças aproveitam 
boa parte da sua rotina diária diante da 
televisão e computadores.  
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desenvolvimento da criança por meio de 
desenhos educativos e como ferramenta 
pedagógica nas escolas. Ao analisar a 
televisão sob este novo viés, podemos 
afirmar que:

 A televisão pode ser um recurso 
pedagógico quando o educador propõe a 
discussão sobre o conteúdo programado. 
Assim o telespectador terá capacidade de 
fazer uma leitura crítica, decodificando 
mensagens, refletindo sobre elas e ainda 
construindo suas próprias conclusões. 
Questionar as imagens e diversas condutas 
dos personagens nos episódios e até 
mesmo se colocar no lugar deles é um 
meio de discernir o conteúdo do programa. 
(TEIXEIRA, 2008 apud CRUZ, 2010, p. 18)

Neste sentido, a televisão torna-se um 
instrumento para que educadores estimulem 
a imaginação e o raciocínio das crianças. 
Estes aspectos também são estimulados 
por intermédio de outros elementos 
contemporâneos como: computadores e 
vídeo-games. As crianças aprendem por 
meio de instrumentos eletrônicos interativos 
capazes de responder aos seus comandos.

 Entretanto, para Cairoli (2011, p. 344) 
esta interatividade ainda é limitada:

Apesar de novas formas de interatividade 
nos jogos eletrônicos surgirem a todo o 
momento, nota-se que uma criança jogando 
videogame possui pouco espaço para criar, 
já que os games já vêm com um roteiro pré-
determinado, embora alguns mais do que 
outros. Mesmo que seja possível optar entre 
tarefas paralelas ou secundárias a missão de 
um jogo, estas já estão definidas previamente. 
Além disso, é possível permanecer horas 

frente à tela sem a presença do outro.
Com isso, entende-se que mesmo 

auxiliando a criança a explorar o ambiente 
virtual e a estimular o raciocínio lógico, os 
vídeo-games atuais ainda deixam a desejar 
no que tange a liberdade imaginativa (roteiros 
pré-definidos) e a interação social, mesmo 
com os modos cooperativos de jogos online.

Cairoli (2011) destaca que as brincadeiras 
tradicionais como brincar de casinha são 
substituídas por versões bem similares, 
porém, online. Em essência as atividades 
são as mesmas: trocar a roupa das bonecas, 
escolher itens e acessórios, etc. Contudo, sem 
a vivência no mundo real, sem os estímulos 
motores e sem a possibilidade de interação 
com outras crianças, pais ou educadores.

RISCOS E BENEFÍCIOS 
ASSOCIADOS AO 
DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA

O que observamos hoje é que as crianças, 
seja por influência da mídia, falta de espaço, 
ou, excesso de atividades focadas para o 
“preparo para o futuro” acabam direcionadas 
a brinquedos eletrônicos e com pouca ou 
nenhuma movimentação física ou interação 
social.

Atualmente, brinquedos e produtos 
eletrônicos fazem parte da realidade das 
crianças que convivem diariamente com 
a tecnologia de tablets e celulares ao seu 
alcance. Contudo, Melo (2016, p. 5) aponta 
que esses aparelhos:

[...] não oferecem a ludicidade necessária 

DESAFIOS PARA PAIS E 
EDUCADORES

Perante o cenário atual, cabe aos pais e 
professores auxiliarem as crianças durante 
o seu desenvolvimento. A tendência dos 
brinquedos eletrônicos não pode ser ignorada 
visto que faz parte do nosso cotidiano. 
Contudo, deve-se buscar um equilíbrio entre 
brincadeiras que promovam a interação 
social e desenvolvimento motor.

Hoje, pais e mães trabalham fora de casa 
e cumprem longas jornadas de trabalho, mas 
se deve buscar momentos de lazer com os 
filhos para fortalecer os vínculos afetivos 
bem como repassar brincadeiras e atividades 
que fizeram parte de sua infância. Já em 

para o desenvolvimento saudável das 
crianças e adolescentes, já que o estilo de 
vida sedentário pode acarretar em doenças 
crônicas como: obesidade, diabetes, dentre 
outras. Como exemplo, citamos o tablet e o 
aparelho celular que mesmo sendo produzidos 
para outra finalidade, acabam virando na mão 
desses indivíduos um brinquedo, opondo-se 
à sua real funcionalidade.

 A preocupação em relação a isto é 
que os pais vêm, por vezes, incentivando as 
crianças a brincarem com celulares por ser 
exigir menos da sua atenção. Nesse ponto, 
muito acaba se perdendo também na relação 
entre pais e filhos:

[...] o abandono do tempo livre e das 
brincadeiras criativas, razão pela qual alerta 
para um perigo latente na geração que 
cresce sem ter brincado, pintado, dançado, 
criado: são crianças que estão pulando fases 
importantes no seu desenvolvimento e que 
acabam sendo vivenciadas tardiamente na 
adolescência e na idade adulta. (FRIEDMAN, 
2011 apud MELO, 2016, p. 12).

Cabe então aos adultos mostrar todas as 
formas de brincadeira para que a criança não 
fique restrita apenas à tecnologia e aparelhos 
eletrônicos na hora de brincar. Isto poderia 
causar dificuldades de interação social no 
futuro e, no curto prazo, inibir a criatividade 
tão tipicamente associada às crianças.

Em suma, podemos afirmar que:
A grande expansão dos recursos 

tecnológicos e sua crescente acessibilidade 
fazem com que os computadores, vídeos-
game e brinquedos eletrônicos marquem 
presença na infância. Existe um grande 
encanto pelos jogos eletrônicos entre as 

crianças, os quais proporcionam um controle 
sobre o que está sendo jogado. Os brinquedos 
eletrônicos trazem muita tecnologia, sendo 
aliados ao desenvolvimento da inteligência. 
(CRUZ, 2010, p. 18)

O que se deseja destacar aqui é que, 
existem benefícios para as crianças ao 
brincar com brinquedos tecnológicos, porém, 
deve-se buscar um equilíbrio entre ambas, 
tradicionais e tecnológicas. Com brinquedos 
tradicionais as crianças estimulam atividades 
socialmente interativas, físicas e criativas. Já 
com brinquedos tecnológicos as crianças 
ganham contribuições importantes para o 
processo de assimilação e raciocínio lógico. 
Assim, as crianças terão acesso à totalidade 
das brincadeiras apreendendo e se 
desenvolvendo habilidades físico-motoras, 
sociais e cognitivas. 
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relação ao ambiente escolar:
O maior desafio como educador tem 

como base resgatar as antigas brincadeiras e 
histórias e trazê-las para os tempos atuais e 
aliá-las ao uso da mídia que modificou a forma 
como essas são apresentadas colocando 
efeitos e movimentos em seus desenhos 
antes estáticos. As cantigas de roda, cinco 
marias ficaram para trás frente ao universo 
que a tecnologia pode oferecer. Coube ao 
professor criar ambientes significativos e 
que desenvolvam aprendizagem trabalhando 
as potencialidades dos alunos e despertando 
sua criatividade para os meios da atualidade 
unindo o passado ao futuro. (CRUZ, 2010, p. 
17)

Criar esse elo entre as gerações reforça o 
entendimento sobre as gerações anteriores 

ao mesmo tempo em que permite às crianças 
a liberdade para brincar tendo conhecimento 
e experiência sobre brincadeiras tradicionais 
e modernas.

Dessa forma, cabe a escola levar em conta 
não apenas a manutenção de brincadeiras 
e costumes tradicionais, mas também: 
“proporcionar às crianças o contato com 
outras manifestações, como as artes de 
maneira geral, teatro, música, dança, cinema 
de qualidade, passeios e, enfim, tudo que 
possa fazê-las perceber que o mundo não 
se restringe a uma tela de TV”. (VAROTTO, 
2004, p. 188)

A diversificação das atividades é a chave 
para promover o desenvolvimento das 
crianças e assegurar que aproveitem a fase 
da infância para brincar.

Quitéria de Oliveira Santos

Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade Brás Cubas (2015); 
Especialista em Ludopedagogia 
pela Faculdade Campos 
Elíseos (2017); Professora 
de educação infantil na Rede 
Municipal de ensino de São 
Paulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os brinquedos tecnológicos já fazem parte da realidade e 
do cotidiano das crianças. Os celulares são utilizados como 
brinquedos e muitos dos jogos criados hoje em dia são 
focados no público infantil.

Com o presente estudo, concluímos que os brinquedos 
tecnológicos trazem importantes benefícios para as crianças 
como o desenvolvimento da interação com a tecnologia e 
raciocínio lógico, mas também deixa a desejar em diversos 
outros elementos como o incentivo a atividade física, 
criatividade e interação social.

A indústria de games já está atenta a estas demandas e 
continua inovando em relação a tornar os video-games mais 
interativos como a teconologia do Kinect do consolde Xbox 
e toda a proximidade que os jogos online trazem como a 
possibilidade de jogar com amigos à distância. Contudo, 
ainda existe um longo caminho a ser percorrido.

Por isso, cabe aos pais e educadores mostrarem às crianças 
as brincadeiras tradicionais e participar mais ativamente no 
momento do brincar. Tudo isto, faz grande diferença e traz 
impactos positivos para o desenvolvimento da criança. O 
importante é assegurar que a criança tenha acesso a todas 
essas experiências durante a infância para que se desenvolva 
em sua totalidade.



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

288 289

REFERÊNCIAS

CABREIRA, Luciana Grandini; AQUINO, Olga Ribeiro. Jogos Eletrônicos – A virtualização do 
brincar na perspectiva dos professoares de 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental I de uma 
escola particular de Maringá-PR. Revista Educação em Revista, v.7, n.1-2, 2006.
CAIROLI, Priscilla. A Criança e o Brincar na Contemporaneidade. Revista de Psicologia da 
IMED, Passo Fundo, v. 2, n. 1, p. 340-348, mar. 2011. Disponível em: https://seer.imed.edu.
br/index.php/revistapsico/article/view/45 Acesso em: 18 ago. 2017.
CARSON, S. H. O cérebro criativo. Rio de Janeiro: BestSeller, 2013.
CRUZ, Viviane Bilhalba. Atividades lúdicas e o uso das mídias no desenvolvimento de 
aprendizagens na criança da Educação Infantil. Especialização em Mídias na Educação – 
Centro de Estudo Interdisciplinares em Novas Tecnologias da Educação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2010, Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://hdl.handle.
net/10183/141433>. Acesso em: 22 de ago. 2017.
MELO, A. de L. Brinquedos e brincadeiras populares versus brinquedos tecnológicos: Uma 
pesquisa de ação. 2016. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação 
Física) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2016. Disponível em: < http://
dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/11689>. Acesso em: 20 de ago. 2017.
OLIVEIRA, Vera Barros de. O brincar e a criança do nascimento aos seis anos. 6 ed. São 
Paulo: Vozes Editora, 2001.
PEREIRA, Rita. Uma história cultural dos brinquedos: apontamentos sobre infância, cultura 
e educação. Revista Teias, v.10, n.20, 2009.
VAROTTO, Mirte Adriane; SILVA, Mauricio Roberto da. Brinquedo e Indústria Cultural: 
Sentidos e significados atribuídos pelas crianças. Motrivivência, Florianópolis, n. 23, p. 169-
190, jan. 2004. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/
view/2034>. Acesso em: 20 ago. 2017.

A LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO 
CONTEXTO DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Este estudo traz uma revisão bibliográfica cujo tema aborda a Educação Ambiental 
e os seus conceitos relacionados a aprendizagem. Neste sentido busca-se apresentar os 
principais aspectos relacionados ao tema em questão e apresentar os principais aspectos 
da legislação em vigor referente a esta temática. A escola efetiva-se como espaço formador 
de agentes de mudanças, visto que, é um ambiente propício à formação de novas atitudes, 
de novos comportamentos e valores, com o aprendizado voltado às questões ambientais. As 
estratégias de enfrentamento da problemática ambiental, para surtirem o efeito desejável na 
construção de sociedades sustentáveis, envolvem uma articulação coordenada entre todos 
os tipos de intervenção ambiental direta, incluindo nesse contexto as ações em educação 
ambiental.
 
Palavras-chave: Meio Ambiente; Educação Ambiental: Legislação.
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INTRODUÇÃO

O tema central deste trabalho 
versará sobre a Educação 
Ambiental e os seus 
conceitos relacionados a 
aprendizagem. Neste sentido 

busca-se apresentar os principais aspectos 
relacionados ao tema em questão e apresentar 
os principais aspectos da legislação em vigor 
referente a esta temática. 

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 
conhecer a legislação que trata do tema 
e as possibilidades de abordagem são 
fundamentais para contribuir com a formação 
de cidadãos conscientes de seu papel diante 
da sociedade em que vivemos. 

Segundo Dias (2003) com a necessidade 
de criação de uma legislação específica que 
garantisse o espaço da Educação Ambiental, 
e assim, encontrar relevância para o trabalho 
desenvolvido, certifica-se que o Brasil é o 
único país da América Latina que possui 
uma lei nacional voltada para Educação 
Ambiental. 

Tal lei recebeu fundamentação e 
importância com as contribuições de 
ambientalistas, funcionários e outros, seguido 
de lutas diárias, com o intuito de convencer 
aos representantes políticos, a organização 
de um documento que viesse a legalizar para 
as gerações presentes e futuras, atos de um 
mundo melhor, contendo justiça e equilíbrio 
econômico, social e ecologicamente.

A escola efetiva-se como espaço formador 

de agentes de mudanças, visto que, é um 
ambiente propício à formação de novas 
atitudes, de novos comportamentos e 
valores, por meio do aprendizado voltado 
às questões ambientais. As estratégias de 
enfrentamento da problemática ambiental, 
para surtirem o efeito desejável na construção 
de sociedades sustentáveis, envolvem uma 
articulação coordenada entre todos os tipos 
de intervenção ambiental direta, incluindo 
nesse contexto as ações em educação 
ambiental.

Segundo Carvalho (2001) é preciso 
incentivar, na escola, o desencadeamento 
de reflexões que levem o professor a 
compreender as questões ambientais 
para além de suas dimensões biológicas, 
químicas e físicas, e também como questões 
sociopolíticas. Para isso, é necessário que 
os professores estejam comprometidos e 
disponham de tempo e de recursos.

Com base nas ideias de Mattos (2011) na 
escola é preciso que haja maneiras efetivas 
para que cada aluno possa compreender os 
fenômenos naturais, as ações humanas e 
sua consequência para sua própria espécie, 
para os outros seres vivos e o ambiente, 
para que cada aluno possa desenvolver 
as suas potencialidades e adote posturas 
pessoais e comportamentos sociais 
construtivos, colaborando para a construção 
de uma sociedade socialmente justa, em um 
ambiente saudável.

Há necessidade de buscar alternativas 
para o trabalho com a Educação Ambiental e 
a validade do trabalho lúdico multidisciplinar, 
uma vez que o aprendizado se dá por 
intermédio de atividades que envolvem a 

riqueza do lúdico. A educação ambiental 
busca a construção da consciência de que 
precisamos viver em um mundo diferente, 
transformador, harmônico e equitativo.

A LEGISLAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO CONTEXTO DE 
APRENDIZAGEM

Segundo Dias (2003) com a necessidade 
de criação de uma legislação específica que 
garantisse o espaço da Educação Ambiental, 
e assim, encontrar relevância para o trabalho 
desenvolvido, certifica-se que o Brasil é o 
único país da América Latina que possui 
uma lei nacional voltada para Educação 
Ambiental. 

Ainda com base na autora com a aceitação 
dos pedidos sobre a legalização da Educação 
Ambiental, Fernando Henrique Cardoso – 
presidente do Brasil em 1999 - trabalhou 
juntamente com o Ministro da Educação – 
Paulo Renato Souza, mais o deputado José 
Sarney Filho, organizando uma Política 
Nacional de Educação Ambiental. Com isso, 
coube ao presidente da república sancionar 
a Lei n° 9.795, de 27 de Abril de 1999.

A Lei n° 9.795 capítulo II – Da Política 
Nacional da Educação Ambiental, Seção II 
– Da Educação Ambiental no Ensino Formal 
traz em seu Artigo 9º: 

[...] os currículos das instituições tanto 
públicas quanto privadas, devem visar a 
prática de Educação Ambiental, iniciando 
pela educação básica: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, e Ensino Médio, 
se estendendo para Educação Superior, 
Educação Especial, Educação Profissional e 
Educação de Jovens e Adultos.

Com a Conferência Internacional Rio/92, 
representantes das instituições de mais de 
170 países, assinaram tratados nos quais se 
reconhece o papel central da educação para a 
“construção de um mundo socialmente justo 
e ecologicamente equilibrado”, o que requer 
“responsabilidade individual e coletiva em 
níveis local, nacional e planetário”. Assim a 
Educação Ambiental no Brasil foi assumida 
como obrigação nacional pela Constituição 
promulgada em 1988.

Com base nos PCNs (1999) durante a 
Conferência Rio/92, reuniu-se o Fórum Global 
do qual participaram todos os representantes 
não-governamentais (das ONGs, de 
movimentos sociais, sindicatos, etc.). Um 
dos resultados do Fórum Global foram os 
Tratados, um para cada esfera de atuação, 
discutidos e firmados pelos milhares de 
representantes presentes, das mais variadas 
regiões do mundo. Todos eles mencionavam, 
dentre seus objetivos ou estratégias mais 
importantes, a conscientização e a Educação 
Ambiental dirigidas desde aos técnicos, 
profissionais e políticos, até ao cidadão em 
geral, especialmente às crianças. Um dos 
tratados foi exclusivamente sobre Educação 
Ambiental: o "Tratado de Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global".

De acordo com Cascino (2000) as 
posições defendidas na Rio-92 representam 
significativas mudanças para a leitura social 
incluindo problemas apresentados pelas 
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produções que envolvem o consumo e a 
exploração dos bens globais já citados, a 
modificação dos espaços e uma educação 
das gerações futuras. Como resultado dessas 
reflexões e discussões sobre o assunto, 
começa a surgir uma nova linguagem, 
que gradativamente foi saindo do papel e 
começou a transparecer na prática. O homem 
passou a apontar seu papel na sociedade em 
relação aos elementos naturais, buscando a 
ligação existente entre homem-natureza e as 
relações dos homens entre si.

Com base nos PCNs (1999) a preocupação 
em relacionar a educação com a vida do 
aluno, seu meio, e sua comunidade vinha 
crescendo especialmente desde a década de 
60 no Brasil. A partir da década de 70, com o 
crescimento dos movimentos ambientalistas, 
passou-se a adotar explicitamente a 
expressão “Educação Ambiental” para 
qualificar iniciativas de universidades, 
escolas, instituições governamentais e 
não-governamentais pelas quais se busca 
conscientizar setores da sociedade para as 
questões ambientais. 

Com a Constituição de 1988 a Educação 
Ambiental tornou-se exigência constitucional 
a ser garantida pelos governos federal, 
estaduais e municipais (art. 225, § 1º, VI). A 
Lei n. 9795, de 27/04/1999, dispõe sobre 
Educação Ambiental e institui a Política 
Nacional de Meio Ambiente e conceitua 
Educação Ambiental.

Segundo o art.3º, a Educação Ambiental é 
incumbência do poder público, das instituições 
educativas, dos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente, dos 
meios de comunicação de massa, empresas, 

entidades de classe, instituições públicas e 
privadas, e da sociedade como um todo.

A Educação Ambiental está preocupada 
com toda a questão ambiental existente. 
Em outro sentido, segundo as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental, em seu artigo 2º, a Educação 
Ambiental é:

 [...] uma dimensão da educação, é 
atividade intencional da prática social, que 
deve imprimir ao desenvolvimento individual 
um caráter social em sua relação com a 
natureza e com os outros seres humanos, 
visando potencializar essa atividade humana 
com a finalidade de torná-la plena de prática 
social e de ética ambiental.

Sobre a Política Nacional de Educação 
Ambiental, a Lei regulamenta, no ensino 
formal, a obrigatoriedade de se trabalhar 
esse campo do conhecimento na esfera da 
educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio. Pondera ainda que a Educação 
Ambiental não deve ser implantada como 
disciplina específica nos currículos. Salienta 
que a dimensão ambiental deve constar dos 
currículos de formação de professores, em 
todos os níveis e em todas as disciplinas, por 
meio de formação complementar.

Segundo Carvalho (2008) estudando ainda 
a parte histórica da Educação Ambiental 
observa-se que foi também nos anos de 1990 
que ocorreram os primeiros Fóruns Nacionais 
de Educação Ambiental e o Ministério do 
Meio Ambiente criou o Programa Nacional 
de Educação Ambiental, mais conhecido 
como PRONEA. Nessa mesma época, o MEC 
inseriu as problemáticas ambientais de forma 
transversal nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais.
Neste período, o Brasil passa por 

um crescimento e amadurecimento 
ambiental com participação fundamental 
das Organizações Não Governamentais 
e movimentos sociais. Alguns desses 
movimentos não lidavam originariamente e 
diretamente com questões ambientais, mas 
incorporaram essa recente preocupação em 
suas diretrizes passando a pensar, refletir, 
analisar e almejar Educação Ambiental. 

De acordo com o abordado na época, 
os obstáculos continuam e a Educação 
Ambiental é vista, quase sempre, no aspecto 
apenas de medidas políticas, e é pouco 
pensada a questão ética nesse campo do 
conhecimento. No aspecto da biologia, a 
Educação Ambiental era vista como natureza, 
tendo o foco de mera degradação ambiental 
que atingia a saúde do ser humano. 

Nos anos 1990, a Educação Ambiental 
ainda estava vinculada às Ciências Sociais 
mas, em 1997, começam alguns Programas 
de Pós Graduação na área, vinculados à 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Educação (ANPED), o que 
trouxe muita visibilidade por meio das 
pesquisas realizadas e esperança de maior 
profissionalização. 

Segundo Jacobi; Tristão (2010) a Educação 
Ambiental no Brasil se fortaleceu bastante 
em 2001 com Encontros de Pesquisa em 
Educação Ambiental iniciados no estado de 
São Paulo, mas que atingiram interessados 
em vários outros estados que buscavam uma 
Educação Ambiental política e acadêmica. 
Em 2002, foi criado o primeiro Grupo de 
Estudo (GE) na área durante a 25ª reunião 

anual da ANPED. Mas, em 2004, quando 
esse GE comprovou produção acadêmica, 
se transformou oficialmente no primeiro 
Grupo de Trabalho (GT) na área e trouxe boa 
produção de trabalhos científicos.

Em 2012, o Brasil foi mais uma vez palco 
de uma Conferência Ambiental importante: 
a Rio + 20. Durante a Conferência ficou 
claro o choque de interesses entre 
países desenvolvidos e as nações em 
desenvolvimento. A maior controvérsia 
foi sobre os meios de implementação de 
sustentabilidade. A proposta inicial de 
criação de um fundo de 30 bilhões de 
dólares para fomentar ações sustentáveis 
foi rejeitada. Diante do impasse, ficou 
resolvido que os países desenvolvidos se 
comprometem a aumentar a ajuda a países 
menos desenvolvidos. 

Entre os principais temas debatidos pode-
se citar: o compromisso com a redução 
da pobreza, o piso social, a importância 
dos oceanos, a medida de riqueza e bem-
estar e a agenda objetiva para o consumo 
sustentável. Contudo, a criação de um 
fundo para a promoção do desenvolvimento 
sustentável foi adiada para 2014. O Itamaraty 
avaliou que, durante a Conferência, as 
negociações conduzidas pelo Brasil evitaram 
o fechamento de portas importantes para 
que os países caminhem em direção a um 
modelo de desenvolvimento sustentável. 

De acordo com o Ministro das Relações 
Exteriores, Antônio Patriota, “o resultado 
não deixa de ser satisfatório porque existe 
um resultado”. Para ele, as críticas são bem 
vindas e as ONG servem para estimular a 
não nos contentarmos com pouco.
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A Educação Ambiental é relatada na Lei 
nº 9.795/99, de 27/04/1999, que institui a 
Política Nacional, que a define em seu artigo 
2º como: 

Um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar 
pre¬sente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, 
“em cará¬ter formal e não formal”. Se não 
existir um impacto social com as demais 
instituições sociais, inclusive as famílias 
somadas às reformas necessárias ao seu 
desenvolvimento, não será possível formar 
cidadãos nos valores propostos pelos PCN’s, 
sobretudo em relação à Transversalidade 
Ambiental. (BRASIL, 1999).

Pelas regras contidas na legislação 
brasileira, muitas decisões podem ser 
tomadas no âmbito municipal quando 
relativas a área urbana, neste sentido, será 
útil para o aluno, e para a escola como 
instituição, conhecer os limites definidos 
pela prefeitura para a área urbana. E também 
conhecer as leis, as restrições, as regras que 
deveriam ser obedecidas em cada parte do 
município, especialmente na comunidade 
com a qual interage diretamente. Isso 
certamente proporcionará boas ocasiões de 
trabalhar a participação e a cidadania com os 
alunos, oferecer exemplos do exercício de 
valores em tomadas de decisão individuais, 
coletivas e institucionais.

Com base nos PCNs (1999) temos que 
preservação é a ação de proteger contra 
a destruição e qualquer forma de dano ou 
degradação um ecossistema, uma área 
geográfica ou espécies animais e vegetais 
ameaçadas de extinção, adotando-se as 

medidas preventivas legalmente necessárias 
e as medidas de vigilância adequadas. 

O Código Florestal estabelece áreas de 
preservação permanente, ao longo dos 
cursos d’água (margens de rios, lagos, 
nascentes e mananciais em geral), que ficam 
impedidas de qualquer uso. Essas áreas se 
destinam-se, em princípio, à vegetação ou 
mata ciliar9 especialmente importante para 
garantir a qualidade e a quantidade das águas, 
prevenindo assoreamento e contaminação.

Entre os eixos presentes no RCNEI, 
Natureza e Sociedade corresponde ao tema 
de enfoque desta pesquisa, ao apresentar 
contribuições para o desenvolvimento de 
práticas docentes vinculadas à Educação 
Ambiental. Neste documento, é possível 
identificar considerações que apontam 
para limitações de conteúdos e práticas 
referentes ao tema em questão na Educação 
Infantil, 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. 

Segundo o RCNEI (1998), os conteúdos 
vinculados às áreas das Ciências Humanas 
e Naturais, sempre estiveram ligados na 
organização do currículo da Educação Infantil, 
no entanto, atuando com práticas distintas. 
Em algumas instituições, os conteúdos 
são colocados como preparo para os anos 
seguintes, como por exemplo, exercícios 
mecânicos, como forma de desenvolver o 
movimento, hábitos e atitudes.

Regiane Maria da Silva 
Ricardo 
Graduação em Pedagogia pela 
UNIESP (2009); Pós Graduada 
em Psicopedagogia (2010) pela 
UNIESP. Professora de Educação 
Infantil – no CEI Maria José de 
Souza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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, que 
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 ajudará o aluno a perceber a 
correlação dos fatos e a ter uma visão integral do mundo em 
que vive. Para isso a Educação Ambiental deve ser abordada 
de forma sistemática e transversal, em todos os níveis de 
ensino, assegurando a presença da dimensão ambiental de 
forma interdisciplinar nos currículos das diversas disciplinas 
e das atividades escolares.

O papel da Educação Ambiental é fundamental para 
trabalhar valores com as crianças, para que as mesmas 
transformem suas atitudes perante o meio ambiente, com 
criatividade e sensibilidade, a fim de se percebam, como 
elementos importantes de transformação, no qual cada uma 
é responsável e pode fazer a sua parte para que possamos 
viver num mundo melhor, mais saudável.

Há necessidade de buscar alternativas para o trabalho 
com a Educação Ambiental e a validade do trabalho lúdico 
multidisciplinar, uma vez que o aprendizado se dá por 
intermédio de atividades que envolvem a riqueza do lúdico. 
A educação ambiental busca a construção da consciência de 
que precisamos viver em um mundo diferente, transformador, 
harmônico e equitativo. 

É fundamental que a escola enfrente a problemática 
ambiental, a partir de trabalhos que estimulem o envolvimento 
além do ser humano particular, a coletividade para uma 
sustentabilidade equitativa e um processo de aprendizagem 
permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida.

As práticas pedagógicas relacionadas ao tema, assim 
como a atuação do professor precisam ser revistas, 
cabendo ao professor, a realização de práticas pedagógicas 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

296 297

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.

Toda prática só é possível quando se utiliza 

uma proposta pedagógica significativa, e 
com a Educação Ambiental não é diferente. 
A prática deve estar integrada às várias áreas 
do conhecimento em seu planejamento, 
as multidisciplinaridades e a literatura 
paradidática, nas ações desenvolvidas 
juntamente com as crianças, com a família 
e a comunidade, tornando o espaço escolar 
mais agradável.
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A LEITURA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: O presente artigo pretende analisar a importância da leitura na educação infantil, 
a leitura se faz necessário para todos os cidadãos por ampliar a visão de mundo. Cabe o 
professor inserir a criança nesse universo desde o início da escolarização, criando condições 
para que a criança seja estimulada em sua imaginação, estimulando seu repertorio de 
palavras. Essa pesquisa vem nos mostrar a importância de despertar interesse nas crianças 
pela leitura, não sendo apenas uma decodificação de códigos. A participação da família tem 
grande importância nesse processo, para que a criança crie o habito de ler, a importância e 
a necessidade de leitura são discutidas por vario estudiosos da educação. Mostrando uma 
breve percepção histórica da leitura, a importância da leitura na educação infantil e o papel 
do professor como incentivador desse processo.    

Palavras-chave: Professor; Educação Infantil; Leitura.
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INTRODUÇÃO

Freire (1989) a leitura da palavra 
é precedida da leitura do mundo. 
Ler é atribuir sentido ao texto, é 
relacioná-lo com o contexto e com 
as experiências vivenciadas pelo 

leitor.
 Ao incentivar momentos de leitura a 

uma criança maiores serão suas chances de 
estar integrado no mundo em que vive. A 
leitura tem a capacidade de formar cidadãos 
ativos na formação de uma sociedade mais 
consciente. Possibilitando também a vivencia 
de emoções, praticando o mundo da fantasia 
e da imaginação.

Professores e familiares devem ter 
uma parceria consciente, reconhecendo a 
necessidade da leitura desde cedo, sendo 
assim a escola tem um papel fundamental na 
inclusão da criança nesse universo simbólico 
em que a leitura em voz alta, que as palavras 
no papel também comunicam algo para o 
interlocutor.

Por isso é necessário que a criança de 
familiarize como o livro desde os primeiros 
anos de vida não apenas na escola mais em 
casa também. A leitura desperta diferentes 
habilidades na criança como a linguagem, a 
criatividade, a ampliação do vocabulário e a 
descoberta do mundo imaginário. 

Devemos resgatar o repertório das 
histórias infantis apresentar para crianças 
as diferenças entre as culturas e as pessoas, 
para ensinar a lidas com as diferenças no seu 
desenvolvimento.

O objetivo deste estudo é identificar a 
importância da leitura com foco na educação 

infantil, mostrando o quanto o hábito de ler 
ajuda na formação cognitiva, psicológica, 
daqueles que pratica.

A leitura proporciona a criança a viajar pelo 
mundo da sua imaginação, do faz de conta 
da ludicidade é por meio dessas pratica que 
professores e alunos tornam a leitura mais 
prazerosa e significativa.

Leitura, em Aurélio é: 1. ato ou efeito de 
ler; 2. Arte ou hábito de ler; 3.aquilo que se 
lê; 4. O que se lê, considerado em conjunto. 
5. Arte de decifrar e fixar um texto de um 
autor, segundo determinado critério”.
(AURÉLIO,1988, p.390)

 A pessoas se torna um leitor a partir 
do momento que ela entende o que está 
lendo, ler é compreender, por isso não basta 
decodificar sinais é necessário transformar e 
ser transformado.

HISTÓRIA DA LEITURA
Bajard (1994, p. 16) a invenção da escrita 

ocorreu não para duplicar o oral, mas pra 
completá-lo”, nos ajuda a compreender que 
a leitura tem, de fato, a função de informar, 
de apresentar um tema, um assunto que 
complete o leitor. Numa perspectiva de 
assimilação da amplitude de mundo, num 
todo. Com a leitura, ao longo dos tempos, 
tem sido transmitido, de geração a geração, 
a imagem em codificação escrita do mundo, 
dos sentimentos humanos

A pratica da leitura vem dos primórdios, 
quando o homem tentava entender os 
sinais por meio da leitura interpretativa das 
anotações dos seus antepassados. Começou 
a aprimorar com o surgimento da escrita, por  

consequência da distância começou a surgir 
as cartas e outros mecanismos escrito para 
se comunicarem.

Kilian e Cardoso (2012, p. 2) os quais 
relatam que, segundo relatos históricos e 
arqueológicos, foi na Babilônia onde tudo 
começou. Hoje, dessa cidade só restam 
ruínas na região Mesopotâmica do Egito. Seu 
povo foi o precursor de muitos avanços da 
civilização como, por exemplo, agricultura, 
arquitetura, comércio, astronomia, direito, 
escrita. Nesse local, surgiram as primeiras 
inscrições do que viria a consumar o 
nascimento de uma prática revolucionária - 
a leitura.

Percebemos que o nascimento da leitura 
começou pela necessidade evolutiva do 
homem, uma vez que os símbolos nas 
paredes das cavernas precisavam ser 
compreendidos. A leitura acabou se tornando 
uma necessidade de sobrevivência para o ser 
humano o que foi se aperfeiçoando com o 
decorrer dos anos e ficando cada vez mais 
necessário. 

Fonseca (2013, p. 92) a história da leitura 
tem sido um dos mais instigantes objetos 
de estudo das últimas décadas por dar voz 
a personagens até então silenciadas nas 
análises que focavam o texto e não os usos e 
interpretações dos textos”.

Pinheiro e Alves (2012, p. 2449), a leitura, 
“apresenta uma natureza política e ideológica, 
sendo capaz, em alguns casos, de moldar o 
indivíduo a agir de acordo com determinado 
modo de ver o mundo”.

Alves (2012, p. 2449), a leitura é uma arma 
que pode ser utilizada para dominar, com o 
pretexto de que se está possibilitando acesso 

à informação, muitas vezes, para justificar e/
ou disfarçar ideias autoritárias

Podemos ver panfletos religiosos 
disponíveis no século XXI e as propagandas 
eleitoreiras em ano de votações, o incentivo 
à leitura nos dias de hoje é de extrema 
importância.

Segundo Dutra (2011), ler é uma das 
competências mais importantes a serem 
trabalhadas com o aluno, principalmente 
após recentes pesquisas que apontam 
ser esta uma das principais deficiências 
do estudante brasileiro. Uma leitura de 
qualidade representa a oportunidade de 
ampliar a visão do mundo. Através do hábito 
da leitura o homem pode tomar consciência 
das suas necessidades, promovendo assim a 
sua transformação e a do mundo.

LEITURA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Freire (1981) ninguém começa a ler a 
palavra, pois a primeira coisa que temos 
a nossa disposição para ler é o mundo, ao 
trazer conosco nossa experiência de vida. 
Ainda ressalta a importância de realizarmos 
uma leitura crítica e afirma que o gosto pela 
leitura se desenvolve a partir do momento 
em que os conteúdos estejam de acordo com 
nossos interesses e necessidades.

A leitura tem como proposito levar o 
indivíduo a descobrir o mundo e interpretar 
a escrita. A Leitura é necessária para inserir 
o ser humano na sociedade, o incentivo à 
leitura começa desde muito cedo onde a 
criança começa a descobrir o mundo da 
imaginação e das descobertas.
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A leitura, embora ação corriqueira nos dias 
de hoje, sobretudo nas regiões urbanas, não 
é natural. Não lemos comemos, respiramos 
ou dormimos. Para tanto, precisamos 
aprender o código escrito, socialmente 
aceito e a ter domínio sobre ele em todas 
as suas modalidades, quer práticas (como 
propagandas, receitas, notícias, informações, 
anotações) quer estéticas (como narrativas e 
poemas) (AGUIAR, 1996).

A leitura também é uma pratica social pela 
qual o sujeito tem a pratica de ler , tratando 
da linguagem pelo recurso pelo qual o 
homem entra no universo da cultura como 
um ser culto, racional e pensante.

Abramovich (1997, p. 16). O primeiro 
contato da criança com um texto é feito 
oralmente, através da voz da mãe, do pai, ou 
dos avós, contando contos de fada, trechos 
da bíblia, histórias inventadas (tendo a 
criança ou os pais como personagens), livros 
atuais e curtinhos, poemas sonoros e outros 
mais... contados durante o dia- numa tarde 
de chuva, ou domingo- ou num momento 
de aconchego, à noite, antes de dormir, a 
criança se preparando para um sono gostoso 
e reparador, e para um sonho rico, embalado 
por uma voz.

As crianças aprendem pelo exemplo, por 
isso professores e pais que leem transfere 
para seus alunos e filhos o gosto pela leitura. 
O habito de ler também pode ser iniciado 
na escola que tem função de desenvolver o 
estimulo a leitura buscando meios de seduzir 
o aluno para despertar o desejo de conhecer.

Coelho (1986, p.16): Para os pré-
escolares, as histórias devem ter enredos 
simples, vivo e atraente, contendo situações 

que se aproximem o mais possível da vida da 
criança, de sua vivência afetiva e doméstica, 
de seu meio social, de brinquedos e animais 
que a rodeiam, humanizados. Assim, ela pode 
integrar-se com os personagens, consegue 
“viver” os enredos e sentir-se no “lugar” em 
que os episódios narrados ocorrem.

Bettelheim (1980, p. 13) Para que uma 
história realmente prenda a atenção da 
criança deve entretê-la e despertar sua 
curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, 
deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a 
desenvolver seu intelecto e a tornar claras 
suas emoções; estar harmonizada com 
suas ansiedades e aspirações; reconhecer 
plenamente suas dificuldades e, ao mesmo 
tempo, sugerir soluções para problemas que 
a perturbam.

Bettelheim (1980, p.16) “devido esta 
identificação a criança imagina que sofre 
com o herói suas provas e tribulações, e 
triunfa com ele quando sai vitoriosa. A 
criança faz tais identificações por conta 
própria, e as lutas interiores e exteriores do 
herói imprimem moralidade sobre ela”.

Abramovich (1997, p. 24): Ouvir histórias 
é viver um momento de gostosura, de 
prazer, de divertimento dos melhores... É 
encantamento, maravilhamento, sedução... 
O livro da criança que ainda não lê é a história 
contada. E ela é (ou pode ser) ampliadora de 
referenciais, poetura colocada, inquietude 
provocada, emoção deflagrada, suspense a 
ser resolvido, torcida desenfreada, saudades 
sentidas, lembranças ressuscitadas, caminhos 
novos apontados, sorriso gargalhado, 
belezuras desfrutadas e as mil maravilhas 
mais que uma boa história provoca... (desde 

que seja boa).
Quando escolhemos com critério uma boa 

história infantil, temos a oportunidade de nos 
divertir através da leitura, o professor precisa 
contar a história quando esta apropriado dela 
sem improvisações para que possa estimular 
seu leitor mirim.

Coelho (1986, p. 13): Constada a 
importância da história como fonte de prazer 
para criança e a contribuição que oferece ao 
seu desenvolvimento, não se pode correr o 
risco de improvisar. O sucesso da narrativa 
depende de vários fatores que se interligam, 
sendo fundamental a elaboração de um 
plano, um roteiro, no sentido de organizar 
o desempenho do narrador, garantindo-lhe 
segurança e assegurando-lhe naturalidade. 
O roteiro possibilita transformar o improviso 
em técnica, fundir a teoria à prática. O 
primeiro passo consiste em escolher o que 
contar.

Bamberger (2002, p.24) Na idade pré-
escolar e nos primeiros anos de escola, 
contar e ler história em voz alta e falar 
sobre livros de gravuras é importantíssimo 
para o desenvolvimento do vocabulário, e 
mais importante ainda para a motivação da 
leitura”. O processo da leitura ajuda a formar 
indivíduos a enfrentar a vida social.

Souza (1997) afirma que leitura é, 
basicamente, o ato de perceber e atribuir 
significados através de uma conjunção de 
fatores pessoais com o momento e o lugar, 
com as circunstâncias. Ler é interpretar 
uma percepção sob as influências de um 
determinado contexto. Esse processo leva o 
indivíduo a uma compreensão particular da 
realidade.

Por isso se torna indispensável desde os 
anos iniciais, textos, frases, palavras. Ler é 
interpretar um uma percepção sobre um 
determinado contexto, esse processo leva 
o indivíduo uma compreensão particular da 
realidade.

O PAPEL DO PROFESSOR NA 
INTRODUÇÃO DA LEITURA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Coelho (1986, p. 17) as crianças passam 
pela “fase mágica” em que sua imaginação 
torna-se criadora. O professor neste processo 
pode ser o mediador dessa construção 
tornando a aprendizagem da leitura de fato 
prazerosa e significativa para criança.

O processo de leitura se inicia em casa 
com os pais que dão exemplo aos filhos, no 
entanto quando essa pratica não acontece 
na família, é na escola que esse contato com 
os livros acontecera. A criança começa a se 
alfabetizar

RCNEI (BRASIL, 1998, p. 135, v. 3): O 
ato da leitura é um ato cultural e social. 
Quando o professor faz uma seleção prévia 
da história que irá contar para as crianças, 
independente 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 
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no qual as crianças possam manipulá-los e 
“lê-los” seja em momentos organizados ou 
espontaneamente.

 Podemos ver que a leitura pode atingir 
crianças de todas as idades, portanto 
estimular é um dos caminhos para despertar 
o interesse e o prazer pela leitura.

Abramovich (1997, p. 18): 27 Para contar 
uma história - seja qual for - é bom saber 
como se faz. Afinal, nela se descobrem 
palavras novas, se entra em contato com 
música e com a sonoridade das frases, dos 
nomes... Se capta o ritmo, a cadência do 
conto, fluindo como uma canção... Ou se 
brinca com a melodia dos versos, com o 
acerto das rimas, com o jogo das palavras... 
Contar histórias é uma arte... e tão linda!!! É 
ela que equilibra o que é ouvido com o que é 
sentido, e por isso não é nem remotamente 
declamação ou teatro... Ela é o uso simples 
harmônico da voz.  

Quando lemos temos que demonstrar o 
conhecimento da história, criar um espaço 
adequando para o momento, o professor 
precisa gostar da história, jamais improvisar, 
só assim irá despertar mais interesse na 
criança para querer saber os próximos 
capítulos. 

RCNEI (BRASIL, 1998, p.135): A leitura 
pelo professor de textos escritos, em voz 
alta, em situações que permitem a atenção e 
a escuta das crianças, seja na sala, no parque 
debaixo de uma árvore, antes de dormir, 
numa atividade específica para tal fim etc., 
fornece às crianças um repertório rico em 
oralidade e em sua relação com a escrita.

Cabe o professor apresentar diversos 
livros despertando o interesse da criança 

e amplie sua capacidade comunicativa, a 
criança que ainda não sabe ler pode ouvir 
por meio da fala do professor ouvir um texto 
é uma forma de leitura que permite a criança 
se colocar no papel de leitor mediado pela 
professora.

Britto (2005, p. 19): Ao ler com os ouvidos, 
a criança não apenas se experimenta na 
interação, na interlocução, no discurso 
escrito organizado, com suas modulações 
prosódicas próprias, como também aprende 
a voz escrita, aprende a sintaxe escrita e 
aprende as palavras escritas. Somente assim 
podemos considerar que a alfabetização (ou 

letramento) é uma condição fundamental 
da educação infantil.

RCNEI (BRASIL, 1998, p. 141 v.3): 31 É 
de grande importância o acesso, por meio 
da leitura pelo professor, a diversos tipos 
de materiais escritos, uma vez que isso 
possibilita ás crianças o contato com práticas 
culturais mediadas pela escrita. Comunicar 
práticas de leitura permite colocar as 
crianças no papel de “leitoras”, que podem 
relacionar a linguagem com os textos, os 
gêneros e os portadores sobre os quais eles 
se apresentam: livros, gibis, revistas, cartas, 
jornais etc.

Faria (2004, p. 14): 42 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 à leitura analítica, reflexiva, 
avaliativa.             

Freire (1989), linguagem e realidade 
precisam ser relacionados dinamicamente 
e a experiência de vida dos alunos ser 
valorizada. Não basta identificar as palavras, 
mas fazê-las ter sentido, compreendendo, 
interpretando, relacionando o que se lê 
com a própria vida, ações, sentimentos. As 
crianças leem quando os textos apresentam 
significados para elas.

A leitura significativa é contextualizada, 
que se deve levar em conta as experiências do 
aluno enquanto participante do processo de 
aprendizagem contribuindo para agradável 
processo de aprendizagem de leitura, o 
prazer de ler matem viva a leitura.

Delmanto (2009) ressalta que a escola 

deve ter a preocupação cada vez maior com 
a formação de leitores, ou seja, a escola 
deve direcionar o seu trabalho para práticas 
cujo objetivo seja desenvolver nos alunos 
a capacidade de fazer uso da leitura para 
enfrentar os desafios da vida em sociedade.

Diante de diversas transformações a 
escola e professores precisa fornecer aos 
estudantes instrumentos necessários para 
que consigam buscar, analisar, procurar, 
organizar as informações do mundo 
contemporâneo, também a responsabilidade 
de promover estratégia para o crescimento 
do leitor.

A leitura espontânea selecionada pela 
criança é fundamental para a formação do 
habito, deve existir abertura e oportunidade 
para que a criança escolha livro de seu 
interesse. A escolha pessoal de livros deve 
ser incentivada, ainda que o professor passa 
orientar sugerir texto, desafiar a curiosidade 
da criança e aumentar o seu desejo de ler 
e descobrir como, quem onde é necessário 
que haja estimulo.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os estudos pude perceber 
que as crianças aprendem enquanto brincam, 
cabe o professor incentivar a criança a 
apreciar belas historias e também provocar 
criando possibilidades para leitura.

O professor deve ser mediador para o 
desenvolver na criança o gosto pela leitura, 
oportunizando diversos livros para ampliar o 
repertorio da criança e preparar um ambiente 
que estimule cada vez mais o gosto pela 
leitura.
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Com este trabalho pude ver o quanto a leitura é importante 
na vida incentivar uma criança a leitura, soltar e viajar em 
sua imaginação não é somente criar uma pessoa sabia e sim 
prepara um adulto para a vida onde não ser refém da sua 
ignorância.

Para que a leitura tenha um significado é necessário que a 
escola e a sociedade, sejam comprometidas com essa pratica 
formado futuros leitores do mundo, leitores para a vida 
toda. É necessário que tenha nas escolas mais ambientes 
com livros, jornais, revistas, gibis e diversos exemplares para 
estimular as crianças ter o habito de ler.

E na sala de aula cabe o professor estimular as crianças 
através de leitura em voz alta, leitura de figuras atividades 
que envolvam a leitura para estimular os pequenos leitores 
mirim, e é necessário que esse estimulo também continue 
em casa. 

A prática da leitura é fundamental em nossas vidas desde 
quando começamos a entender o mundo em nossa volta, a 
preocupação com a leitura esteve sempre muito presente 
por se tratar de um instrumento essencial para sociedade.

A leitura está presente de uma forma muito intensa em 
nossas vidas, ela se encontra em muitas de nossas atividades 
do nosso dia a dia como no trabalho, no lazer, ler um bilhete 
ou até mesmo ao fazermos as compras.

Lemos jornais para se informar sobre o mundo, rótulos de 
produtos para ver a validade e ingredientes, lemos manuais 
para utilizar produtos, e-mail para interagir com as pessoas. 
A leitura é um dos meios mais importante para construção 
de novas aprendizagens.
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A LUDICIDADE E A APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA
RESUMO: Este trabalho trata de uma revisão bibliográfica com o foco voltado aos jogos 
no contexto da aprendizagem matemática. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é 
analisar qual é o propósito do jogo na educação, para tanto serão apresentados os conceitos 
e concepções sobre a Ludicidade e a Aprendizagem Matemática abordando os aspectos 
fundamentais do trabalho com jogos neste contexto. Os jogos e brincadeiras abrangem 
grande parte do desenvolvimento da criança, quando representam situações observadas 
no cotidiano, criando situações imaginárias confrontada com o real e desenvolvendo 
suas capacidades e habilidades. Além de proporcionar uma aprendizagem significativa as 
brincadeiras e os jogos, no contexto escolar, podem ser utilizados como entretenimento e 
diversão e para o desenvolvimento de determinadas habilidades e competências. No contexto 
da Educação Infantil as atividades lúdicas devem ser frequentes no ensino da matemática, 
promovendo um aprendizado mais eficaz e oportunizando as crianças experiências de 
aprendizagem significativas.

Palavras-chave: Aprendizagem Matemática; Jogos; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

O tema central deste trabalho 
trata dos jogos no contexto 
da aprendizagem matemática. 
Dentro desse tema, o objetivo 
deste trabalho é analisar qual 

é o propósito do jogo na educação, para 
tanto serão apresentados os conceitos 
e concepções sobre a Ludicidade e a 
aprendizagem matemática abordando os 
aspectos fundamentais do trabalho com 
jogos neste contexto. 

De acordo com Macedo (2005) o lúdico, 
em sua perspectiva simbólica, significa que 
as atividades são modificadas e históricas, 
uma relação entre a pessoa que faz e aquilo 
que é feito ou pensado é uma forma de 
projeção de desejos, sentimentos e valores, 
que expressam possibilidades cognitivas ou 
modos de incorporar o mundo e a cultura 
que vive.

Os jogos e brincadeiras abrangem grande 
parte do desenvolvimento da criança, 
quando representam situações observadas 
no cotidiano, criando situações imaginárias 
confrontada com o real e desenvolvendo 
suas capacidades e habilidades. Além de 
proporcionar uma aprendizagem significativa 
as brincadeiras e os jogos, no contexto escolar, 
podem ser utilizados como entretenimento 
e diversão e para o desenvolvimento de 
determinadas habilidades e competências.

Com base nas ideias de Moura (1994) 
o jogo deve ser utilizado como recurso 
metodológico em sala de aula, pois o jogo 
na educação matemática parece justificar-
se ao introduzir uma linguagem matemática 

que pouco a pouco será incorporada 
aos conceitos matemáticos formais, ao 
desenvolver a capacidade de lidar com 
informações e ao criar significados culturais 
para os conceitos matemáticos e o estudo de 
novos conteúdos. 

Huyzinga (1990) caracteriza o jogo como 
um fenômeno cultural. Em sua concepção, 
existem infinitos jogos nas diversas culturas 
e em qualquer momento histórico. Desta 
forma, o jogo representa um objeto cultural, 
mais especificamente, uma cultura lúdica. O 
jogo é uma atividade voluntária e temporária 
que tem uma finalidade autônoma e se 
realiza tendo em vista uma satisfação que 
consiste na própria realização. Além disso, 
o autor destaca que o jogo é separado dos 
fenômenos do cotidiano, possui tempo e 
espaço próprios, é dotado de regras absolutas 
e possui um caráter não sério, visto que o 
riso e o cômico estão presentes no ato de 
jogar.

Com base nas ideias de Ferreira (2014) é 
papel da escola reconhecer a importância 
da atividade lúdica, por meio de jogos 
e brincadeiras, por exemplo, como um 
facilitador da aprendizagem da criança, 
pois torna-se um instrumento favorável no 
processo de ensino aprendizagem, é por 
meio destas atividades lúdicas a criança se 
comunica e se relaciona com os seus pares, 
entendendo sobre o mundo que a cerca e 
sobre qual a melhor maneira de se inserir 
nele.

De acordo com Borin (1996) podemos 
afirmar que um dos motivos para a utilização 
dos jogos nas aulas de Matemática seria 
a possibilidade de diminuir os bloqueios 

e insegurança apresentados pelos alunos 
que temem a Matemática e apresentam 
dificuldade em compreendê-la. 

A ideia do jogo neste contexto educacional 
não pode estar relacionada somente aos 
aspectos de diversão ou distração, o 
jogo nesta esfera relaciona-se ao caráter 
pedagógico da ação de jogar, permeado 
por objetivos educacionais, que podemos 
destacar como exemplos: impor limite e 
regras; desenvolver a autoconfiança, a 
concentração e o raciocínio lógico; estimular 
a criatividade, a afetividade, a construção do 
conhecimento e a aprendizagem significativa.

Segundo Ferreira (2014) a aprendizagem 
pode ser realizada por desafios que o 
professor propõe para cada criança na qual 
ela estará mostrando interesse em resolver 
determinado problema, a motivação que lhe 
é dada estará conservando a resolução do 
desafio em sua mente, ao estar ensinando 
lógica a uma criança, esta deve estar diante 
de situações que a levem a esse aprendizado, 
levando-a a formar esses conceitos em 
ordem sistemática. 

O ensino da matemática deve ser 
seguido de um trabalho em que haja o 
desenvolvimento do pensamento lógico-
matemático, pois a partir desse pensamento 
a criança estará desenvolvendo o raciocínio 
lógico, adquirindo assim os conhecimentos 
numéricos, aprendendo a classificar, ordenar 
e a sequenciar os números. 

De acordo com os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (1998) o ensino de matemática deve 
orientar a formação do cidadão, para que 
tenha uma formação que seja significativa 

para inserção no mundo do trabalho das 
relações sociais, cultural que valoriza as 
crenças e o conhecimento que se apresenta 
para a educação matemática, sendo assim 
um desafio interessante na vida desses 
alunos, pois eles já vêm com uma bagagem 
de conhecimentos que não pode deixar de 
ser aproveitados.

A LUDICIDADE E A 
APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA

Com o surgimento de uma nova concepção 
de infância e conforme Kishimoto (2003) a 
brincadeira é vista como conduta livre que 
favorece o desenvolvimento da inteligência 
e facilita o estudo, por isso, foi adotada como 
instrumento de aprendizagem de conteúdos 
escolares. Para se contrapor aos processos 
verbalistas de ensino, à palmatória vigente, 
o pedagogo deveria dar forma lúdica aos 
conteúdos. 

Segundo Kishimoto (2003) é na antiga Roma 
e na Grécia que acontece o nascimento das 
primeiras reflexões em torno da importância 
do brinquedo na educação. Platão verifica 
a importância de se aprender brincando, 
em oposição à utilização da violência e da 
opressão. 

Já Aristóteles, sugere para a educação 
de crianças pequenas, o uso de jogos que 
imitem atividades sérias, de ocupações 
adultas, como forma de preparo para a vida 
futura. Nessa época, ainda não se discutia o 
emprego do jogo como recurso para o ensino 
da leitura e do cálculo.

Segundo Ferreira (2014) desenvolver 
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o conhecimento das crianças, partindo 
da resolução de problemas, pode ajudar 
na ligação entre o conhecimento que a 
criança traz de seu meio social e cultural 
e a sua compreensão dos conteúdos que 
estão previstos no currículo de matemática, 
auxiliando na compreensão e no 
desenvolvimento de habilidades, utilizando 
o lúdico como recurso pedagógico. 

Com base nas ideias de Moura (1994) 
o jogo deve ser utilizado como recurso 
metodológico em sala de aula, pois o jogo 
na educação matemática parece justificar-
se ao introduzir uma linguagem matemática 
que pouco a pouco será incorporada 
aos conceitos matemáticos formais, ao 
desenvolver a capacidade de lidar com 
informações e ao criar significados culturais 
para os conceitos matemáticos e o estudo de 
novos conteúdos. 

Tendo em vista o fato de que as crianças 
utilizam a matemática diariamente quando 
dividem seu lanche com os amigos, contando 
seus brinquedos, mostrando a sua idade com 
os dedos, busca-se desenvolver a matemática 
na educação infantil com um caráter 
integrador, proporcionando atividades 
que desenvolvam a autonomia da criança, 
explorando seus conhecimentos prévios e 
mantendo seu espírito divertido por meio 
de jogos e brincadeiras. (LEONARDO, 2014, 
p.63)

De acordo com Ferreira (2014) a atividade 
lúdica não pode estar associada a uma 
diversão ou passatempo, é uma ação que 
está diretamente ligada à criança, sendo 
uma forma de auxilio no processo de 
ensino e aprendizagem, capaz de auxiliar na  

construção de conhecimentos, tanto 
individual como de forma coletiva. A atividade 
lúdica pode ser realizada de diferentes 
maneiras, por meio de jogos, brincadeiras, 
brinquedos, danças entre outras. 

Huyzinga (1990) caracteriza o jogo como 
um fenômeno cultural. Em sua concepção, 
existem infinitos jogos nas diversas culturas 
e em qualquer momento histórico. Desta 
forma, o jogo representa um objeto cultural, 
mais especificamente, uma cultura lúdica. O 
jogo é uma atividade voluntária e temporária 
que tem uma finalidade autônoma e se 
realiza tendo em vista uma satisfação que 
consiste na própria realização. Além disso, 
o autor destaca que o jogo é separado dos 
fenômenos do cotidiano, possui tempo e 
espaço próprios, é dotado de regras absolutas 
e possui um caráter não sério, visto que o 
riso e o cômico estão presentes no ato de 
jogar.

Segundo as Orientações Curriculares 
(2007) todas as formas 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 enquanto 
pensa o mundo social e o da natureza, e a 
dimensão do conhecimento de medidas, 
proporções, quantidades.

Existem diversas formas de manifestar 
a ludicidade, através dos jogos, das 
brincadeiras, das canções, das danças entre 
outras. A escola e a educação passaram por 
muitas mudanças, deixando de ver a criança 

como um adulto em miniatura e diferenciando 
suas necessidades como diferentes das dos 
adultos, de tal modo que as preocupações 
com a educação foram voltadas para a 
criança e suas necessidades, sendo ela 
o centro do processo educativo, busca-
se assim metodologias que se encontrem 
com as necessidades da criança, portanto a 
atividade lúdica passa a ser uma ferramenta 
didático-pedagógica muito importante para 
o desenvolvimento dela. (FERREIRA, 2014, 
p.72)

Smole (2000) afirma que: na escola 
infantil o trabalho com a matemática 
permanece subjacente, escondido sob 
uma concepção de treinar as crianças a 
darem respostas corretas, ao invés de fazê-
las compreender a natureza das ações 
matemáticas. (p.62)

Na educação infantil, além do 
enriquecimento de conhecimentos, deve-
se adotar estratégias educacionais, para 
que as crianças possam brincar estando em 
contato com a natureza para que percebam 
o seu valor e que entendam que fazem parte 
dela, levando em conta que muitas ficam 
em espaços fechados sem nenhum contato 
com o meio externo, assim essas atividades 
propostas deverão ter relevância sobre 
isso, mostrando que não terão poder sobre 
ela, mais sim que estarão conhecendo e 
aprendendo sobre a natureza e quais serão 
os efeitos da não preservação da mesma, 
incentivando-as a cuidarem e a preservarem 
o mundo em que vivem. É por meio das 
brincadeiras que se pode também ensinar a 
linguagem, as regras e através do brinquedo, 
cria-se um espaço do qual a criança adquire 

imaginação, liberdade e toma iniciativas. 
(FERREIRA, 2014, p.67)

Com base nas ideias de Ferreira (2014) é 
papel da escola reconhecer a importância 
da atividade lúdica, por meio de jogos 
e brincadeiras, por exemplo, como um 
facilitador da aprendizagem da criança, 
pois torna-se um instrumento favorável no 
processo de ensino aprendizagem, é por 
meio destas atividades lúdicas a criança se 
comunica e se relaciona com os seus pares, 
entendendo sobre o mundo que a cerca e 
sobre qual a melhor maneira de se inserir 
nele. 

Ainda com base nas ideias da autora 
o brincar tem uma importante função na 
educação infantil, no desenvolvimento da 
criança e na construção de conhecimentos, 
pois neste período da vida a criança realiza 
tarefas que são essenciais em sua formação, 
como a construção da função simbólica, 
o desenvolvimento da linguagem, da 
imaginação, da exploração e do conhecimento 
do mundo físico. O objetivo da atividade 
lúdica na instituição de educação infantil é 
facilitar a aprendizagem do aluno, sendo que 
o ambiente deve estimulá-los e respeitá-los, 
pois cada um tem o seu tempo para aprender.

O trabalho do professor, não consiste 
em resolver problemas e tomar decisões 
sozinho. Ele anima e mantém as redes de 
conversas e coordena ações. Sobretudo, 
ele tenta discernir, durante as atividades, 
as novas possibilidades que poderiam abrir-
se à comunidade da classe, orientando e 
selecionando aquelas que não ponham 
em risco algumas de suas finalidades mais 
essenciais na busca por novos conhecimentos 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

314 315

(SMOLE, 2000, p.136).
Segundo Ferreira (2014) a atividade lúdica 

é o brincar em que a criança sem competição 
e de forma natural, adquire conhecimentos, 
aprende através de seu contato imediato 
com diferentes objetos no meio em que vive, 
já que a matemática está ligada a diferentes 
contextos; sendo assim essas brincadeiras 
no espaço escolar envolvem várias situações 
com números, sequências, quantidades, 
noções de espaço, estando tudo isso 
vinculado à matemática, sem que a criança 
perceba. (p.62)

O lúdico é uma maneira eficiente de 
submeter a criança a atividades que 
constroem o conhecimento e que contribuem 
para a sua formação de cidadão, tornando-a 
capaz de responder a desafios e intervir na 
realidade, uma formação aliada a princípios 
valorizados pela sociedade. Na educação 
infantil, as crianças são privilegiadas, 
pela facilidade de memorização, cabe ao 
professor criar situações para estimular o 
início da aprendizagem matemática que 
deve ter relação com situações conhecidas e 
vivenciadas pela criança. (FERREIRA, 2014, 
p.64)

Proporcionar a criança a convivência 
em um ambiente repleto de materiais 
e situações diferentes, deixando que 
ela construa e elabore seus próprios 
conhecimentos, a medida em que os assuntos 
são apresentados pelo professor. Ensinar 
matemática na Educação Infantil requer 
incluir no planejamento a utilização dos 
jogos, pois são motivadores para as crianças 
e desenvolvem a criatividade, contribuindo 
para a construção de novos conceitos nas 

aprendizagens.
De acordo com Ferreira (2014) na 

educação infantil a brincadeira favorece a 
aquisição da aprendizagem dos conteúdos da 
matemática, ao trabalhar os conhecimentos 
do sistema de numeração, espaço e forma, 
desenvolve-se na criança, a partir da 
resolução de problemas matemáticos, a 
capacidade de analisar, questionar, refletir, 
procurar hipóteses e raciocinar sobre o que 
ela estará aprendendo. 

[...] podemos citar que ao se ensinar a 
sequência numérica para as crianças de 
maneira lúdica e prazerosa, elas estarão 
apropriando-se de conhecimentos que as 
levarão a desenvolverem o raciocínio lógico, 
estimulando a organização e a percepção, 
como na brincadeira do Caracol, onde as 
crianças estarão dispostas em uma fila única, 
por ordem do número da chamada e terão 
que percorrer todo o caracol, jogando a 
pedrinha na sequência numérica, de zero a 
nove, desenhada pela professora, voltando 
para o final da fila até completarem toda a 
sequência. (FERREIRA, 2014, p.77)

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 onde elas são capazes 
de criar situações e lidar com dificuldades e 
medos, reproduzindo situações que refletem 
o meio em que vivem. 

 Segundo Borin (1996) o jogo favorece o 
desenvolvimento da linguagem, criatividade 

e raciocínio dedutivo. Além disso, as 
habilidades envolvidas na elaboração de 
uma estratégia para vencer o jogo, que 
exigem tentar, observar, analisar, conjecturar 
e verificar, compõem o raciocínio lógico, 
importante para o ensino da Matemática. Em 
relação ao raciocínio lógico, a mesma autora 
afirma que as habilidades de observação, 
concentração e generalização são necessárias 
para o desenvolvimento do raciocínio 
indutivo, o qual é utilizado para formular 
hipóteses gerais a partir da observação de 
alguns casos particulares, muito empregados 
para justificar as propriedades e regras da 
Matemática.

Segundo Ramos (2011) as atividades 
lúdicas possibilitam fomentar a formação do 
autoconceito positivo; o desenvolvimento 
integral da criança já que, através destas 
atividades, a criança se desenvolve 
afetivamente, convive socialmente e opera 
mentalmente; brincar ajuda as crianças no seu 
desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e 
social, pois, através das 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.

Segundo as Orientações Curriculares 
(2007) todas as formas 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 enquanto 
pensa o mundo social e o da natureza, e a 
dimensão do conhecimento de medidas, 
proporções, quantidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem matemática é extremamente importante 
para o desenvolvimento das crianças, pois desde muito 
pequena a criança tem contato com as situações que 
permeiam o seu meio social, onde a matemática está 
presente em diferentes situações. A escola tem um papel 
fundamental no sentido de auxiliar o aluno a construir os 
seus conhecimentos e levantar hipóteses em relação aos 
conteúdos matemáticos, para que estes conteúdos sejam 
utilizados nas diversas situações do cotidiano, dentro e fora 
da escola.

No contexto da Educação Infantil as atividades lúdicas 
devem ser frequentes no ensino da matemática, promovendo 
um aprendizado mais eficaz e oportunizando as crianças 
experiências de aprendizagem significativas, que contribuam 
para a aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento 
de habilidades especificas desta área de conhecimento. 

A análise evidenciou que 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. Todos os jogos incentivam as 
funções motoras e devem ser oferecidos à criança em forma 
de brincadeira, as escolas devem pensar que as atividades 
lúdicas oferecem à criança uma melhora na sua aprendizagem 
e no seu desenvolvimento psicomotor.

Com base nos autores pesquisados podemos afirmar 
que a abordagem construtivista considera o brincar um 
elemento fundamental para o processo de desenvolvimento 
e aprendizagem da criança, dado que esse seria uma forma 
da criança resolver problemas e situações problemas que 
surgem a partir de sua interação com o meio. Com isso, o jogo 
é valorizado no espaço educativo da criança na educação 
infantil.

Os jogos e brincadeiras abrangem grande parte do 

desenvolvimento da criança, quando 
representam situações observadas no 
cotidiano, criando situações imaginárias 
confrontada com o real e desenvolvendo 
suas capacidades e habilidades. Além de 
proporcionar uma aprendizagem significativa 
as brincadeiras e os jogos, no contexto escolar, 
podem ser utilizados como entretenimento 
e diversão e para o desenvolvimento de 
determinadas habilidades e competências.  

Para o desenvolvimento do trabalho 
com jogos na educação é necessário que o 
professor tenha objetivos claros em relação 
as atividades propostas e quanto ao que se 
pretende alcançar com as suas intervenções. 
Neste sentido, as formas de avaliação, 
o diálogo e a didática que está sendo 
proposta para o trabalho com os conteúdos 

matemáticos é extremamente importante 
para o sucesso na aprendizagem e para a 
construção de conhecimentos. 

A utilização de jogos no ensino da 
Matemática pode proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de diferentes habilidades, 
além da aprendizagem dos conteúdos 
curriculares, propriamente dito. O desafio 
proposto nos jogos de regras, por exemplo, 
instiga o aluno a desenvolver estratégias para 
que possa chegar ao resultado esperado, 
sendo necessário atentar-se e compreender 
as regras ali propostas, para resolver o 
problema em questão, tendo como objetivo 
a vitória, utilizando-se do raciocínio lógico 
e das questões referentes a resolução de 
problemas para isso.
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A MÚSICA COMO FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Este trabalho relata sobre a influência da música, destacando suas diferentes 
vertentes, um breve histórico desses processos e a mediação do professor utilizando 
a música como um instrumento pedagógico no qual favorece para um desenvolvimento 
favorável e significativo para a criança. A música é uma linguagem muito rica em todos os 
aspectos e favorece a liberdade de expressão, comunicação e socialização. Na Educação 
Infantil o trabalho com música contribui para grandes descobertas e possibilita vivências na 
aprendizagem, proporcionando facilidade no desenvolvimento e no processo de educação. 
Propõe reflexão e conclusão individual após a análise dessa pesquisa, para quem ainda é 
estudante ou para quem já é professor.

Palavras-chave: Música; Práticas Pedagógicas; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A música se faz presente na 
vida das pessoas de forma 
incontestável. Faz-se presente 
em diferentes culturas, em 
diversas classes sociais.  
 

Mesmo que sua linguagem seja de forma 
diversificada, a música é uma relação 
interpessoal.

Por meio deste trabalho podemos 
conhecer suas origens e contribuições até 
mesmo antes da criança nascer, iniciando no 
ventre materno e seguindo no decorrer de 
sua infância.

       Suas contribuições para o desenvolvimento 
da criança é ampla e significativa para uma 
aprendizagem favorável e prazerosa.

 O trabalho com a música tem crescido 
devido ao reconhecimento de sua prática. 
Além disso, a Lei 11.769 de 2008, que altera 
a Lei 9.374 de 1996 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, define a 
obrigatoriedade do ensino de Música na 
Educação Básica, dentro do contexto de 
Artes, em todo o país desde agosto de 2011.

Em sala de aula de que forma o educador 
desenvolve este trabalho com música? De 
que forma ela é apresentada para as crianças?

Entender mais sobre a importância e 
benefícios da música para a criança se 
faz necessário, porque a música é uma 
proposta de socialização, desenvolvimento 
e aprendizagem que não deve ser usada de 
forma mecânica e descontextualizada.

Essas são reflexões propostas no âmbito 
deste trabalho com o objetivo de oferecer 

orientações e recursos para se utilizar a 
música como uma aliada e importante 
ferramenta pedagógica na educação infantil.

O SURGIMENTO DA MÚSICA

Conforme as pesquisas realizadas em 
sites, a música surgiu na pré-história, no 
tempo do paleolítico, e tem quase a mesma 
idade do homem, uma vez que o homem 
da pré-história já criava sons diversos e 
conforme foi se desenvolvendo, foi capaz 
não só de criar instrumentos, como também 
de usar sua própria voz, mediante aos sons 
da natureza que ouvia com frequência, 
despertou o interesse de imitar esses sons 
utilizando a própria voz.

A palavra música, do grego mousikê, que 
quer dizer “arte das musas”, é uma referencia 
a mitologia grega.

Algumas hipóteses são levantadas quando 
se fala do surgimento da música.

Segundo Bréscia  (2003), a música é como 
uma linguagem universal, estando presente 
na história da humanidade desde as primeiras 
civilizações.

Conforme algumas pesquisas e dados 
antropológicos, as primeiras músicas se 
apresentavam com um caráter religioso e 
seriam usadas em rituais como: nascimento, 
casamento, morte, recuperação de doença e 
fertilidade.

De acordo com Bréscia, em algumas 
civilizações antigas como a Grécia, o ensino 
da música era obrigatório e há indícios 
que naquele tempo já existiam pequenas 
orquestras. Os gregos acreditavam que 

determinadas combinações de sons 
poderiam até curar algumas enfermidades.

DIFERENÇA ENTRE MÚSICA 
E MUSICALIZAÇÃO

Antes de iniciar pesquisas sobre o que 
é a música e musicalização, identificamos 
conceitos básicos sobre ambas palavras.

Conforme o dicionário Aurélio, música é a 
arte e ciência de combinar os sons de modo 
agradável ao ouvido.

De acordo com a Enciclopédia Barsa , 
música é a arte de coordenar fenômenos 
acústicos para produzir efeitos estéticos. A 
música é uma manifestação folclórica comum 
em todas as culturas.

Segundo Bréscia (2003), a música é uma 
linguagem universal que faz parte da história 
da humanidade.

Atualmente, musicalizar é uma diversão 
que se apresenta para as crianças de forma 
inovadora, por meio de jogos e brincadeiras, 
de uma vivencia sonora e rítmica, diferente do 
tempo em que as aulas de música apareciam 
pro meio de símbolos e desenhos que nada 
representavam para as crianças.

Sendo assim, atualmente esses mesmos 
símbolos vão fazendo parte da vida da 
criança, porém de forma significativa, de 
maneira simples, agradável e alegre.

De acordo com Bréscia, a musicalização é 
o processo de construção do conhecimento 
musical, cujo principal objetivo é despertar 
e desenvolver o gosto pela música 
contribuindo assim com a formação global 
do ser humano. A musicalização é feita 
por meio de atividades lúdicas destinadas 

ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da percepção auditiva, imaginação, 
coordenação motora, memorização, 
socialização, expressividade, percepção 
espacial. Contribui com a aprendizagem, 
favorecendo o desenvolvimento cognitivo, 
linguístico, psicomotor e sócio-afetivo da 
criança.

As atividades de musicalização permitem 
que a criança se expresse melhor, que 
conheça a si próprio, desenvolvendo suas 
habilidades corporais, permitindo a interação 
com o outro.

CRIANÇAS, SONS E MÚSICA

Segundo Brito , antes do nascimento 
as crianças já começam a se envolver com 
o universo sonoro, uma vez que na fase 
intrauterina as crianças já tem contato com 
os sons provocados pelo corpo da mãe, 
assim como a voz materna é uma referência 
afetiva para eles.

A música se faz presente na vida dos 
bebes e crianças de forma permanente, 
uma vez que esse ambiente sonoro os 
envolve, o ato de ouvir, cantar e dançar se 
faz presente na vida de quase todos os seres 
humanos, ainda que apresentada de diversas 
maneiras. Pode-se dizer que o processo de 
musicalização dos bebês e crianças se inicia 
de forma espontânea por meio do contato 
com os variados sons do dia a dia.

Pensando nesse sentido, as parlendas, 
as cantigas de ninar e as canções de roda e 
outro tipo de jogo musical tem grande valor, 
porque é mediante a essas contribuições e 
interações que bebês e crianças aprendem, 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

322 323

favorecendo o desenvolvimento afetivo e 
cognitivo, bem como os vínculos de laços 
afetivos com os adultos.

A criança é um ser que brinca e por isso faz 
música, se relaciona com o mundo em que 
ela desvenda a cada dia. A criança é curiosa, 
inventa sons, descobre instrumentos, imita 
melodias e ouve com prazer a música de 
diferentes formas. 

É importante que ao trazer a música  
para o ambiente de trabalho, exige dos 
educadores uma formação pessoal, uma 
intencionalidade de acordo com cada 
desenvolvimento. É preciso atenção e 
disposição par ouvir e observar bebês e 
crianças, sempre com pesquisas estudos de 
fundamentos teóricos.

Para o compositor e pesquisador  
francês Delalande, “as condutas  
de produção sonora da criança” revelam 
a ênfase num ou outro estágio lúdica, 
segundo Piaget, a semelhança de seus 
estudos aplicados a linguagem musical  
como um todo, classificando assim as 
categorias de conduta em: exploração, 
expressão e construção. Referentes ao jogo 
sensório-motor, ao jogo simbólico e ao jogo 
com regras.

O compositor francês Delalande afirma 
que a melhor postura dos educadores, seja 
leigo ou especialista, é observar e respeitar 
o modo como bebes e crianças exploram o 
universo sonoro e musical com a intenção de 
proporcionar as crianças o acesso à música.

De acordo com as pesquisas de  
Delalande, o mesmo relata suas  
experiências com bebes e crianças diante de 
instrumentos, aprendendo os movimentos 

e internalizando aquele novo conhecimento 
explorado. 

O compositor francês também aponta as 
transformações do século XX que possibilitou 
conhecermos as produções musicais de 
outros povos e culturas.

Ao longo do tempo as crianças percebem, 
revelam o modo como aprendem, relacionam 
os sons e interagem com o mundo que vêm 
descobrindo, explorando a cada dia.

Observando o bebê nota-se que quando 
emite sons vocais, não busca uma afinação 
coerente com o repertório dos sons de 
sua cultura. O bebê explora as qualidades 
desse gesto e vai descobrindo e ampliando 
novas possibilidades para esse exercício. 
Ressaltamos que o bebê nos primeiros meses 
de vida, explora uma grande quantidade de 
sons vocais, se preparando para a fala, sem 
colocar limites nos sons e fonemas presentes 
em sua língua materna, algo que acontece a 
partir de oito meses.

Segundo Brito, o processo da linguagem 
facilita a comparação com a expressão 
musical: da fase de exploração vocal à etapa 
da reprodução, criação e reconhecimento 
das primeiras letras, depois a grafia de 
palavras, frases até a leitura e a escrita, uma 
vez que existe um caminho que envolve a 
permanente reorganização de percepções, 
explorações, descobertas, construções de 
hipóteses, reflexões e sentidos que tornam-
se significativas durante as transformações 
e conquistas de conhecimento, isso faz 
com que a consciência seja contínua em 
movimento, exatamente o que acontece 
com a música.

ESCUTA ATIVA E 
EXPLORAÇÃO MUSICAL

De acordo com Bertolini , vivemos num 
mundo extremamente sonoro. É imensa 
a quantidade de aparelhos eletrônicos e 
máquinas que nos rodeiam. As ruas, as casas, 
por onde percorremos ouvimos diferentes 
sons. Nosso volume de voz, em virtude desse 
barulho sonoro, já está mais alto, e a crianças 
que nascem nesse ambiente convivem com 
um som que cresce a cada ano. Mas, diante 
disso, percebemos que as pessoas já se 
acostumaram com toda essa sonoridade, 
havendo assim uma anestesia auditiva.

Sabemos que o som possui medida, 
para medir o volume do som, utiliza-se um 
aparelho chamado decibelímetro e a unidade 
de medida é o decibel (db). Um sussurro, por 
exemplo, mde 15 db. Já uma conversa, mede 
60db. Uma buzina de automóvel, 110 db e 
um show do rock ou motor a jato, 120 db.

Por meio dessas medições conhecemos 
o nível de poluição sonora. Qualquer som 
que ultrapasse a 130 decibéis, como por 
exemplo, um avião voando baixo, chega a 
causar dor. Tomando-se por base de 85 db, 
se a exposição for de oito horas já haverá 
perda auditiva.

A autora, afirma que aprender a escutar 
é um importante conteúdo da educação 
musical e falar sobre escuta envolve o 
despertar para um sentido da Educação 
Musical. E faz um questionamento, se não 
há percepção de todo esse ruído do mundo 
contemporâneo, como poderíamos esperar 
uma percepção dos sons apresentados numa 
sala de aula, ou de uma música?

Dessa forma, parte da percepção dos sons 
que nos rodeiam o despertar da escuta ativa, 
inspirado no trabalho do músico canadense 
Murray Schafer , que foi líder de uma pesquisa 
importante a respeito do ambiente sonoro na 
Universidade de Vancouver. Esse projeto foi 
chamado de “The World Soundscape Project” 
que propunha a elaboração de Formadora da 
Prefeitura Municipal de São Paulo. Produtora 
do texto a partir das experiências relatadas 
pelos professores participantes do curso: 
Percursos de Aprendizagem na Educação 
Infantil- A Escuta Ativa e a Exploração 
Musical um projeto acústico mundial para 
reduzir a poluição sonora. Quais sons que 
queremos eliminar, conservar ou produzir?

Esses três elementos: sons, silêncio e 
ruídos constituem o que Shafer denominou 
de “Paisagem Sonora”, que é construída 
ao longo da vida e assume um significado 
subjetivo para quem ouve. Citando o silêncio, 
apesar da grande importância que ele tem 
para a nossa saúde, já está comprovado que 
ele deixou de ser, por influências tecnológicas 
e devido à urbanização, a falta total de sons, 
mas a falta relativa de sons em determinada 
situação.

Segundo Shafer outro aspecto a ser 
destacado é o ruído, que para ele são “sons 
que aprendemos a ignorar”. Para o autor a 
poluição sonora é combatida uma vez que se 
diminui o ruído.

Ouvir é uma atitude dinâmica que não se 
trata apenas de contemplação, mas de pré-
disposição sem valor de julgamento, mas de 
forma a compreender o contexto daquilo 
que se está escutando. A escuta é uma parte 
integrante da identidade de alguém, cada 
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um identifica por meio da escuta os sons do 
ambiente onde se vive, onde se trabalha, nos 
trajetos que se percorre no dia a dia. Para 
ilustrar, geralmente, identificamos as vozes, 
os sons das pessoas com as quais convivemos 
dos objetos e sons que nos pertencem e assim 
também com as musicas que escolhemos. 
Quando escutamos diferentes sons e 
músicas vamos nos apropriando desses 
determinados sons, notando seus detalhes, 
de forma que conseguimos identificar 
os mesmos em qualquer situação. Essas 
experiências de escuta contribuem para a 
ampliação do nosso universo sonoro e para 
a paisagem sonora que se constrói durante 
o decorrer da vida. Cada pessoa possui um 
repertório sonoro acumulado, memorizado e 
que o acompanha durante toda a vida.

Segundo Bertolini a metodologia 
de trabalho de Schafer foi aplicada na 
universidade e em escola, porque ele 
contribuiu muito para o despertar da escuta 
ativa.

De acordo com Bertolini, as crianças 
quando nascem, pesquisam, escutam e fazem 
sons. Antes mesmo de aprender a andar, elas 
se movimentam nos locais onde se encontram 
(berço, carrinho, chão) balbuciam, sorriem, 
choram e com o tempo vão adquirindo mais 
independência, começam a ter satisfação 
em suas curiosidades, vão em busca de 
objetos e brinquedos à sua volta para mexer, 
experimentar, bater, levar a boca, e fazem 
todo tipo de movimentação possível nessas 
descobertas. Dessa forma, as crianças 
começam a juntar sons e construir uma 
história sonora.

Para o Delalande, a observação e o 

respeito pelo jeito como os bebês exploram 
os sons, são as maneiras mais apropriadas do 
educador dar oportunidade para as crianças 
terem acesso a experiência musical.

Sendo assim, quanto mais os educadores 
disponibilizarem materiais e brinquedos para 
as crianças manusearem, mais oportunidades 
terão de realizar suas experiências de 
exploração e conhecimento.

Bertolini nos faz refletir sobre as crianças 
que podem construir instrumentos musicais 
e aprenderem muito com isso, e cita um 
profissional chamado “Luthier”, que constrói 
instrumentos musicais artesanalmente. O 
material mais utilizado por ele é a madeira 
para instrumentos convencionais como 
violino, violoncelo, violão e até guitarras. 
Mas, existem construtores de instrumento 
que utilizam materiais alternativos como 
canos de PVC, placas de vidro, bambus e 
cabaças, como é o caso do Grupo UAKTI e 
Luthier e o compositor Fernando Sardo. Foi a 
pesquisa do Luthier e artista plástico Walter 
Smetak, que inspirou esses músicos.

Essa exploração sonora de objetos do 
cotidiano, já é uma prática comum das 
crianças, mas é necessário que os adultos 
vejam com o olhar de educadores esses 
movimentos e valorizar os mesmos, 
permitindo que as crianças tenham espaço e 
tempo para as explorações sonoras. Segundo 
Delalande, a forma que os bebês encontram 
de experimentar é batendo, raspando, e 
assim aos poucos vão organizando, repetindo 
gestos e movimentos que aprendem e vão 
internalizando. Mesmo que o adulto não 
interfira, a criança por si só garante uma 
exploração do universo sonoro.

As fontes sonoras a serem pesquisadas  
pelas crianças são inúmeras. No entanto, 
quando crescem e estão maiores, preferem 
construir, manusear materiais, entender 
mecanismos, assim, a construção de 
instrumentos é uma oportunidade 
interessante para que conheçam os processos 
pelos quais passam os diferentes materiais 
sob o ponto de vista auditivo.

A construção de um instrumento é a 
prática que envolve uma pesquisa auditiva 
muito rica que está relacionada aos 
Parâmetros do som. São eles: altura (agudos, 
médios e graves), intensidade (fortes e 
fracos), duração (longos e curtos) e timbre 
(qualidade do som que está relacionada aos 
materiais como madeira, plásticos etc.).   Para 
se construir um instrumento, é necessário 
ter essa combinação dessas características 
do som, e o método se faz por meio de 
experiências numa oficina cheia de objetos 
do cotidiano e ferramentas.

A educadora musical argentina Judith 
Akoschky criou o termo “cotidiáfono” 
para mostrar os instrumentos musicais 
construídos com o material do nosso dia 
a dia. A educadora desmembra a palavra: 
“cotidia” de cotidiano e “fono” de sonoro. A 
mesma sugere a construção de uma grande 
variedade de instrumentos com o objetivo de 
proporcionar às crianças a pesquisa auditiva 
de diferentes materiais e suas combinações.

MÚSICA NA SALA DE AULA

Conforme Brito, no dia a dia da educação 
infantil brasileira, apresenta propostas 
diversas, com objetivos diferentes que estão 

em vigor de acordo com as concepções 
pedagógicas que estão sendo contempladas 
no decorrer de tempo.

A autora cita que ainda se percebe  
fortes indícios de um ensino que utilizou a 
canção com o proposito de formar hábitos e 
atitudes, impor disciplina, condicionamento 
da rotina, comemorações diversas e etc. Os 
cantos (ou as “musiquinhas” como muitos 
ainda persistem em dizer) eram quase sempre 
acompanhadas de gestos e movimentos 
repetitivos que se tornavam mecânicos e 
estereotipados. Aplicando dessa forma, 
a música só servia para inserir formação 
infantil.

Nas décadas de 50 e 60, a Escola Nova 
passou influenciar o ensino Brasileiro dando 
destaque para a livre expressão e a valorização 
do processo. Promovendo momentos de 
aprender fazendo que trouxesse mudanças, 
transformações, acertos e erros. Houve 
críticas na Escola Nova, que trazia algo 
centrado na valorização do processo sem 
preocupação com os resultados obtidos.

A autora cita que houve alguns mal 
entendidos com relação a aplicação da 
música, que ainda não se instalou nessa 
área uma postura mais efetiva para a 
criatividade total. Sendo assim, começaram a 
confundir a criatividade com algo que fosse 
totalmente livre, o fazer qualquer coisa, 
sem orientação. Por outro lado, os diversos 
modos de realização musical que permitia 
as possibilidades expressivas das crianças 
assustavam os educadores que preferiam os 
modos antigos, continuavam a reproduzir os 
mesmos modelos, estratégias, excluindo a 
criação.
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Brito, faz uma crítica com os ensaios 
de datas comemorativas, citando como 
exemplo o dia das mães, a preocupação 
dos educadores em ensaiar com muitas 
frequências, e as crianças que se ficam 
cansadas pelas repetições constantes. Ao 
passo que a exploração musical com seus 
objetivos significativos ficam sem segundo 
plano, ou até mesmo não existe plano 
nenhum. 

 Atualmente, a educação infantil de 
uma forma geral, teve influência de novas 
pesquisas e teorias pedagógicas, notamos 
que o trabalho com a linguagem musical 
avança de forma muito lenta. Nota-se 
claramente que a área musical está defasada 
em relação às outras áreas de conhecimento.

A autora Teca Brito, cita que as concepções 
vêm mudando em relação há alguns hábitos, 
que já não se vê com tanta frequência 
desenhos prontos para as crianças pintarem, 
que já não copiam por muitas vezes, 
tornando-se mecânico sem nenhuma 
aprendizagem significativa. Mas com relação 
a música continua –se cantando canções 
prontas, usando instrumentos musicais com 
as orientações prévias do professor sem 
permitir que o aluno crie por si só, explore 
os sons, compare as possibilidades, busque 
seus interesses.

Este trabalho realizado na área da música 
é óbvio que reflete problemas que apontam 
a falta de profissionais especializados a 
pouca ou nenhuma formação musical dos 
educadores responsáveis pela educação 
infantil, consequência de um sistema 
educacional preocupado com a estética e 
imposições sem ao menos se preocupar 

e valorizar o poder de criação da criança. 
Por isso se faz necessário repensar sobre 
essa concepção enraizada, enfatizando 
a necessidade de conhecer e respeitar o 
processo de desenvolvimento musical das 
crianças.

Para a maioria das pessoas, incluindo os 
educadores especializados ou não, a música 
era entendida como algo pronto com a 
tarefa de interpretá-las, ensinar a reproduzir, 
desconsiderando dessa forma a possibilidade 
de improvisar, inventar, experimentar com o 
propósito pedagógico de grande importância 
no processo de construção do conhecimento 
musical.

Outra música muito comum são 
as apresentações musicais, dedica-se 
muito tempo com ensaios para diversas 
comemorações que até mesmo excluem os 
alunos considerados desafinados. Temos 
como exemplo os ensaios para a festa junina 
que envolve exaustos dias dedicados a esse 
ensaio dando início muitas vezes no mês 
de abril, reduzindo a área musical apenas 
a isso no decorrer do semestre. E seria tão 
interessante e significativo desenvolver 
projetos de pesquisa, criação e integração 
com outras áreas do conhecimento.

Ressaltamos que a música deve promover 
o ser humano acima de tudo, incluir todos os 
alunos envolvidos. Sem pensar na concepção 
europeia do século passado que separava 
os “talentos naturais”, é preciso lembrar 
que a música é um conhecimento que se 
constrói com base em vivências e reflexões 
orientadas. Todos devem tocar instrumentos 
ainda que não tenha um senso rítmico 
equilibrado, uma vez que as habilidades e 

competência musicais se desenvolvendo com 
a prática regular e orientada, em contextos 
que promovem o respeito, a valorização e 
o estímulo de cada aluno, por meio que se 
valorize, todo o processo de aprendizagem 
não só o produto final.

Mas nem tudo é negativo, a área da 
música vem recebendo muitas influências 
que estão e sintonia com os procedimentos 
pedagógicos. A pesquisa vem crescendo sobre 
o pensamento e ação musical que orienta 
educadores que podem gerar contextos 
significativos de ensino-aprendizagem, que 
respeite o modo de sentir e perceber das 
crianças.

A   produção musical ocorre por meio de 
dois eixos: a criação e a reprodução, que 
garantem três possibilidades de ação: a 
interpretação, a improvisação e a composição. 

Brito, cita que no cotidiano das creches 
e pré-escolas, a linguagem musical deve 
contemplar atividades como: 

• Trabalho vocal;
• Interpretação e criação de canções;
• Brinquedos cantados e rítmicos;
• Jogos que reúnem som, movimento e 

dança;
• Jogos de improvisação;
• Sonorização de histórias;
• Elaboração e execução de arranjos 

(vocais e instrumentais);
• Invenções musicais (vocais e 

instrumentais);
• Construção de instrumentos e objetos 

sonoros;
• Registro e notação;
• Escuta sonora e musical: escuta atenta, 

apreciação musical;

• Reflexões sobre a produção e a escuta.
    A autora Mirella Alves nos traz várias 

propostas dinâmicas para se aplicar em sala 
de aula e cita as parlendas com o propósito 
de que as crianças sejam capazes de seguir 
o mesmo ritmo, envolvidas geralmente 
em algum movimento corporal e dando 
continuidade na brincadeira.

Sugere os trava-línguas que são jogos 
verbais compostos por frases ou versos, que 
utilizam sílabas semelhantes e mais difíceis 
de pronunciar. O desafio é memorizar e 
reproduzir o trava-língua cada vez mais 
rápido, sem errar. A brincadeira se torna 
muito divertida se as crianças tiverem acesso 
a um bom repertório de parlenda e trava-
línguas a sua disposição para interagir com 
eles.

Segundo Alves, toda parlenda tem um 
ritmo fácil de ser seguido. Geralmente, 
ela é acompanhada por palmas seguido do 
pulso. Ela afirma que as crianças gostam de 
acelerar o ritmo a medida que se apropriaram 
da parlenda e, por isso, se faz necessário 
desafiar o grupo gerando muito integração, 
tornando a aprendizagem muito prazerosa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho propôs reflexões sobre os aspectos 
favoráveis que o ensino da música pode proporcionar para a 
educação infantil, bem como sua importância na contribuição 
da interação e socialização das crianças.

Sugere de que forma a música pode ser trabalhada dentro 
de uma atividade planejada e contextualizada, sendo uma 
importante ferramenta pedagógica. Mediante este trabalho 
notou-se que a música deva ser trabalhada por meio de 
brincadeiras interessantes e criativas com a intervenção 
do professor e a participação ativa da criança que pode ser 
incentivada a pensar e criar.

Concluo essa pesquisa destacando que é preciso investir 
na formação do educador durante a sua formação acadêmica, 
visto que dessa forma que o educador conseguirá desenvolver 
melhor as atividades com músicas por meio de uma prática 
dinâmica elaborada com objetivos claros que contribua para 
o desenvolvimento amplo da criança, contemplando os 
elementos pertinentes do currículo da educação infantil.

Sendo assim, se faz necessário não só criticar os 
professores, mas rever sua formação, os materiais e recursos 
disponíveis para tentar ressignificar a música na educação 
infantil, que é muitas das vezes trabalhada dentro de uma 
rotina engessada, pronta e mecânica, para que assim aos 
poucos mude essa visão tão contraditória sobre o trabalho 
com música na sala de aula.

Essa pesquisa pode contribuir para que seja repensado o 
papel da música na educação infantil e aplica-la de forma 
adequada como uma ferramenta pedagógica aliada ao 
desenvolvimento significativo da criança.
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A MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA 
DENTRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo divulgar uma premissa importante e muito 
negligenciada na prática educacional infantil da música. O seu objetivo é o de ensinar as 
crianças a controlarem suas emoções e a aprenderem a ter temperança e tolerância. Este 
é um aprendizado primordial e muito contextualizado com nossa realidade, o que atende 
à exigência dada à educação, que é a de responder aos apelos sociais e a proporcionar 
cidadãos qualificados à inserção social e à prática da cidadania.

Palavras-chave: Premissa; Música; Emoções; Temperança; Tolerância.

INTRODUÇÃO

A prática da educação musical é bem 
conhecida já no ambiente pedagógico, mas 
ainda não foi bem definida quanto à sua, 
ou suas, utilidades. Este trabalho, assim, vai 
tentar apresentar um aspecto diferenciado 
a respeito da educação musical. Partindo 
de bases científicas e de músicos, vamos 
apresentar um outro ponto de vista sobre a 
utilidade da educação musical. O segundo 
capítulo fará um breve histórico da influência 
da música na história da humanidade, e de 
como ela está se apresentando atualmente. 
O terceiro capítulo tratará da apreciação 
musical, ou seja, o que vem a ser apreciar uma 
música, do ponto de vista técnico e científico. 
O quarto capítulo trabalhará a construção 
de um ouvido musical, e de como ele é 
desenvolvido, bem como a sua finalidade. 
O quinto capítulo discutirá os saberes 
necessários à prática da educação musical, 
e de como a música pode ser influente. O 
sexto capítulo é destinado à música para as 
crianças, apontando como deve-se trabalhar 
a música na educação e, em especial, com as 
crianças. 

É desta forma que está dividido este 
trabalho, na qual tentei fazer uma pesquisa 
que, ao mesmo tempo fosse agradável,  
tivesse também compromisso com a 
seriedade e a cientificidade deste tema. 

PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO 
MUSICAL 

Nas sociedades primitivas, toda a 
informação a respeito de dogmas e valores 

morais era transmitida por meio de músicas e 
melodias, que eram cantaroladas por todos. 
Na Grécia antiga, era comum, após o jantar, 
um membro da família tomar a cítara ao passo 
que outro recitava os poemas de Homero, 
Hesíodo, Esquilo, Sófocles e Eurípedes. 

As canções de roda não eram, na 
antiguidade, tratadas como uma brincadeira. 
Antes, eram tidas como algo sério, uma 
transmissão de fatos históricos de um povo 
que se difundia no ritmo e nas letras. 

Atualmente, as cantigas de roda são 
utilizadas para as crianças conceberem 
aprendizados e conceitos. Tanto na 
antiguidade quanto atualmente, as músicas 
de roda apresentam cinco características: 
clareza de objetivos, simplicidade do texto, 
ritmo da música, fluência da melodia e rima 
dos versos.

Dentre as músicas que objetivam educar, 
podemos encontrar os seguintes ritmos: 

Acalanto: no cancioneiro infantil, o 
acalanto apresenta o primeiro encontro da 
criança com a música. É uma cantiga de ninar, 
simples melodia que tem o objetivo não 
somente de captar o interesse da criança já 
nos primeiros meses de vida, como também 
acalmá-la e embalá-la como uma verdadeira 
“solução mágica”. 

Na proporção que a criança vai  
crescendo, vai adquirindo suas próprias 
preferências por outros estilos musicais.

Ainda podemos citar o brinquedo  
cantado. Uma atividade corporal, na 
qual relaciona-se temas como história, 
matemática, o jogo e o esporte, entre outras 
atividades. Seu objetivo principal é ensinar e 
desenvolver as outras formas de linguagem, 
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como a corporal, por exemplo. Na idade pré-
escolar, a criança envolve-se num mundo 
imaginário, em que todos os seus sonhos 
e desejos se realizam. A esta fase damos o 
nome de brinquedo simbólico, que surge 
na mesma época em que se é aconselhável 
aplicar o brinquedo cantado.

As rodas: existem muitos tipos distintos 
de rodas, cada uma com seu inestimável 
valor. Para facilitar ao educador, pode-se 
dividir as crianças em diferentes grupos, a 
fim de alterar a brincadeira numa divisão 
agradável e construtiva. Para que fique mais 
bem compreendido pelos educadores, vou 
demonstrar algumas atividades de roda:

• Simples: é uma roda comum, no qual 
todos cantam as mesmas melodias, no 
mesmo ritmo, com objetivos comuns.

• Sentadas: as crianças ficam sentadas, 
cantando e observando umas às outras.

• Com acentuação rítmica: a música 
tem um ritmo lento ou acentuado, a fim de 
acalmar as crianças.

• Com variações: os ritmos variam, 
dependendo das letras.

• Com solo e coro: a música é cantada 
pela professora ou por outro aluno escolhido 
e depois todos juntos recitam um coro.

• Com coro e declamação: se declama 
algo, e o coro, para reforçar o que foi 
mencionado é cantado por todos.

• Imitativas: as crianças devem imitar 
algo que é pedido na música.

• Com danças: a música tem uma 
coreografia pré-estabelecida.

• Dramatização: a criança pode encenar 
o que ela sente quando ouve a canção.

Podemos perceber que as possibilidades 

de se trabalhar a educação com músicas é 
muito ampla.

CANÇÕES PARA ESTIMULAR 
HABILIDADES  

Uma atitude que todos temos sem 
exceção, é a de pegar um bebê e começar 
a cantarolar alguma música. Isto é fato, e 
mais, um fato presente em quase todas as 
civilizações do planeta. A música tem como 
um atributo importante ser a primeira forma 
de comunicação entre a mãe e o seu bebê. 
Sob este aspecto, uma forma primeira, não 
somente de comunicação, mas também de 
transmissão de amor e carinho, é evidente 
que a música se torna importante instrumento 
de desenvolvimento de habilidades do 
bebê. Dentre as inúmeras habilidades 
desenvolvidas, a audição é a primeira que 
se põe em contato a mãe e o bebê. É bem 
verdade que o olfato faz igualmente o mesmo 
relacionamento, mas a título de sentimento, 
a música é a primeira que estabelece uma 
relação entre mãe e seu bebê.

A APRECIAÇÃO MUSICAL

Já pode ser observado que as crianças, 
ao entrarem em contato com a educação 
infantil, tendo aplicabilidade da música, 
desenvolvem uma melhor compreensão 
dos seus sentimentos e um conhecimento 
pessoal mais completo.

Mas, infelizmente, a apreciação das 
faculdades nas crianças nem sempre segue 
um princípio lógico. Muito pelo contrário, 
sempre se confundem quando se discute 

esta questão. O fato é que não se tem 
noção exata de quando e como acontece o 
desenvolvimento das faculdades.

O que se sabe, porém, é que uma série de 
fatores contraditórios, juntamente com seus 
sentimentos negativos podem provocar um 
entrave no aprendizado.

Neste aspecto, não podemos falar que uma 
criança não seja capaz de aprender música. 
O que pode acontecer é que uma série de 
fatores externos provoquem o desinteresse 
do aluno em aprender determinado conteúdo. 

A IMPORTÂNCIA DO 
ESTÍMULO

O estímulo é fundamental para que o 
aprendizado ocorra de maneira proveitosa 
e prazerosa. Mas, antes, o que é estímulo? 
Podemos definir este sentimento como uma 
capacidade de ter um interesse em aprender 
alguma coisa. Uma nota importante é que 
não se confunde estímulo com atenção, já 
que nem sempre os dois podem vir ao mesmo 
tempo, mas tratarei de cada um em separado 
mais adiante.

O que importa aqui é que o estímulo 
ocorra para que a criança aprenda com mais 
qualidade e proveito. Da mesma maneira, a 
falta de estímulo pode provocar a perda total 
do nível de aprendizado.

Na educação musical ocorre o mesmo 
movimento. É fundamental para o aprendizado 
da educação musical que a criança tenha 
interesse em aprender música, percebendo 
nela uma fonte valorosa de expressão de 
sentimentos e de conhecimento próprio. 
Mas este ponto deve ser observado com 

cuidado, visto que deve ser antes discutido 
quais são os objetivos da educação musical.

OS OBJETIVOS DA 
EDUCAÇÃO MUSICAL

A educação musical deve ter por objetivo 
educar a pessoa musicalmente, buscando 
alcançar uma boa aprendizagem cultural e 
uma maneira diferenciada de comunicação. 
Isto é dito de maneira bem resumida.

Agora, de maneira mais geral, poderíamos 
citar os objetivos da educação infantil, e de 
suas relações com a educação musical.

O objetivo da educação infantil, dentre uma 
série de outros, é também o de desenvolver 
a criança sob as suas dimensões, dando-
lhe a capacidade de trabalhar todas as suas 
inteligências.

Na questão que se refere à inteligência 
poderíamos citar as inteligências múltiplas, 
teoria desenvolvida pelo psicólogo norte 
americano Howard Gardner. Em seu livro 
“Inteligências Múltiplas”, ele trata do assunto 
das inteligências que uma pessoa pode 
apresentar. Ataca os famosos testes de 
QI, criados pelo psicólogo francês Binet, e 
desenvolvidos na universidade de Stanford. 
Estes testes, diz Gardner, concebem a 
inteligência como um processo unilateral, 
tendo a inteligência linguística e lógica 
matemática como as mais importantes.

Esta teoria moveu as pesquisas em 
educação e mudaram o aspecto das escolas. 
Agora, apenas as matérias relacionadas com 
a linguagem e com as ciências exatas eram 
aplicadas no colégio. E quanto aos gênios 
da música, da poesia, enfim, das artes? No 
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sistema tradicional, estes eram concebidos 
como gênios incomparáveis, quase sobre-
humanos. O autor das inteligências múltiplas 
desmistifica esta afirmação, e passa a 
reconhecer nas pessoas vários tipos distintos 
de inteligências, cada uma controlada por 
uma região do cérebro.

Com esta teoria, lecionar música na 
educação infantil foi muito mais do que 
simplesmente uma matéria adicional, tornou-
se uma necessidade, por oferecer à criança 
mais recursos de reflexão e comunicação, 
trabalhando a sua mente e sua inteligência 
de maneira mais completa e complexa.

Tanto pela expressão quanto pela 
comunicação, a aplicação da música na 
educação infantil é importante e fundamental, 
para que a criança possa dispor de sua mente 
de uma maneira muito mais completa, e de 
suas capacidades de modo mais abrangente.

UM APRENDIZADO PARA A 
SOCIALIZAÇÃO

Outro ponto importante que deve ser 
observado é o fato de que a música é 
uma expressão social importante. Todo e 
qualquer ato de interação social tem uma 
música como tema. A música é a maneira 
pela qual um povo procura expressar os seus 
sentimentos mais verdadeiros e demonstrar 
suas emoções.

Pode até mesmo se passar de maneira 
inconsciente, mas todos temos uma música 
como tema para cada ocasião especial.

A música pode ser entendida como 
importante instrumento de expressão não 
somente de um sentimento individual, mas 

também de toda a sociedade. Compreender 
a música de um povo é entrar diretamente 
no coração de toda esta nação.

Assim, a apreciação musical, desde 
as primeiras idades é fundamental, não 
somente para a comunicação, mas para o 
relacionamento pessoal também.

DESENVOLVENDO UM 
OUVIDO MUSICAL

Vimos que a música é importante na 
vida da criança, tanto concebendo como 
uma inteligência que necessita ser lapidada, 
como interpretando como uma “bomba” de 
sentimentos contraditórios que, se não forem 
expressos, podem “explodir” a qualquer 
pequeno toque. Assim, vemos a importância 
capital de se desenvolver um ouvido musical.

Este desenvolvimento é outro ponto 
também complexo, apreciado pela 
musicologia, e que pode ser aplicado à 
educação infantil.

Antes de falarmos da importância de 
se desenvolver um ouvido musical, vale 
pensarmos um pouco sobre a questão. O 
que é ouvir música? Para responder a esta 
pergunta, é importante analisarmos alguns 
pontos.

Iniciemos pela leitura. Uma pessoa, 
quando lê, não lê letras, lê a forma. Apenas 
analfabetos leem as letras separadas. Uma 
pessoa bem alfabetizada vai ler a forma 
do texto. Daí pode-se escrever psicologia 
psicologia, e poucos conseguirem identificar 
qual das duas palavras está errada, já que 
ambas têm a mesma forma. Alterando-se a 
disposição das letras, se mantem a forma, 

e nossa mente, muito rápida no que capta, 
logo decodifica a informação, sem antes os 
olhos analisarem com mais cuidado palavra 
por palavra.

É desta mesma maneira que se pode pensar 
a respeito da música. Ninguém, ao ouvir uma 
música, ouve as notas em separado. Também 
ouvimos a harmonia de uma nota em 
consonância com a outra. Mas, como para lê, 
para se obter este tipo de ouvido, também é 
necessário um aprendizado especial. Senão, 
seremos analfabetos musicais. A música, 
como uma frase, é um conjunto organizado 
de elementos separados, mas que para 
compreender esta organização, deve-se ter 
uma preparação especial.

A ESTÉTICA MUSICAL

O que diferencia uma música das outras 
são os intervalos. Os intervalos não se 
ouvem. É obvio que isto acontece, mas como 
algo que não se ouve pode ser sentido numa 
música? É exatamente isto o que acontece, 
e é até compreensível. Tente pensar numa 
música sem intervalos, tocando sem parar 
um segundo. É quase impossível.

Os intervalos, para que fique mais claro, 
não são ouvidos, são sentidos, e dependendo 
de sua variação, eles podem provocar reações 
diferentes. Ouvir música é um ato psíquico, 
e não apenas físico, como pensam a maioria 
das pessoas. O que vai diferenciar um 
Chopin de um Mozart, por exemplo, são os 
intervalos que existem nas músicas de cada 
um, e de como estes intervalos pretendem 
afetar os ouvintes.

Mas, deve-se ficar claro, como aliás 

vem sendo constantemente citado, que a 
audição destes intervalos depende muito da 
aprendizagem musical. Em outras palavras, 
trata-se de formar um ouvido “alfabetizado”.

Cada estilo de intervalo tem um objetivo 
sentimental próprio. Por exemplo, presto 
quer dizer ansioso (Mozart realmente 
compôs uma peça intitulada adásio presto). 
Vivace significa “pleno de vida”. Allegro 
quer dizer alegre; animado, cheio de ânimo. 
Andante significa andando, largo quer 
dizer vagarosamente. Estas concepções 
do intervalo foram tornadas na época de 
Beethovem, e apesar de Lizst ter tentado 
recuperar as concepções antigas acerca do 
tempo da música, que eram mais completas, 
esta visão unilateral acerca do sentido 
psíquico das músicas foram tomadas por 
definitivo, após terem sido amplamente 
utilizadas por Richard Wagner.

Como cada ser humano possui o seu 
próprio tempo, cada um aprenderá apreciar 
um determinado estilo musical, ou allegro, 
andante, ou presto. Mas o importante na 
educação musical é adquirir um ouvido 
adequado a conhecer os intervalos e apreciar 
a todos.

SABERES NECESSÁRIOS PARA 
A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
MUSICAL

Pitágoras em sua escola sempre se referia 
“a uma música celeste”, em sua escola 
matemática era praticada, numa ligação 
esteira, a geometria e a arte musical. Platão 
em seu livro “A República” refere-se à 
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educação musical como fundamental para a 
construção de uma sociedade ideal.

Juan Sebastian Bar é chamado desde sua 
época de “teólogo musical” porque fazia 
teologia com notas, tempos e ritmos, e não 
com livros e canetas. Mozart tinha uma 
noção de tempo, notas e harmonia como um 
processo inato, sendo capaz de produzir uma 
obra prima em uma noite. Beethoven, mesmo 
surdo aos 17 anos de idade, continuou 
com sua atividade musical, ouvindo suas 
próprias músicas. Segundo dados históricos, 
ele era capaz de ouvir os timbres das notas 
encostando a face na base do piano, e assim 
percebia a harmonia das notas.

Vendo estes, dá-se a impressão que a música 
é algo sublime, não humano, tem o dom de 
religá-lo ao transcendente. Um dom divino 
que traz o tema sentimentos, mesmo que 
estejam enterrados no fundo do psiquismo. 
Mesmo ateus extremistas como Nietzsche 
tinham o dom de perceberem o caráter 
emotivo das músicas, e foi um grande amigo 
de Richard Wagner. Mas, a educação musical 
não é algo impossível, visto que já foi citado 
todos os seres humanos tem o seu tempo. A 
educação musical tem a necessidade de ser 
aplicada à educação infantil, na medida em 
que vemos a necessidade de se aplicar uma 
educação da vida psíquica das crianças.

Uma educação musical, para demonstrar 
sua apreensão, seria observar as diferentes 
emoções que a criança irá demonstrar ao 
apreciar as diferentes paradas e tentar 
suscitar nelas emoções originais, autênticas, 
de um lado e como transformar as emoções 
externas. Esta seria a melhor prática 
educacional voltada para a música, ensinar a 

criança a trabalhar com seus sentimentos e a 
lhe dar com seus estímulos externos.

A aprendizagem puramente mecânica será 
sempre um inimigo da música. Este é um 
processo que exige liberdade de movimentos 
e apreciação particular. Querer fazer da 
música uma aprendizagem puramente 
teórica constitui-se um atolei da qual muitos 
não conseguem sair.

Os movimentos e sentimentos decorrente 
de uma música deve fluir de forma espontânea 
e natural como uma expressão viva do estado 
psíquico da pessoa. Esta é a maneira mais 
natural de se praticar uma educação musical.

TOCAR UM INSTRUMENTO 
MUSICAL

Tocar um instrumento musical é dançar 
com as mãos. E é no decorrer desta dança que 
os sons se produzem. Tocar um instrumento 
é antes de tudo transmitir a harmonia da 
música para o corpo, para a boca e para os 
braços.

Não importa qual seja o instrumento ou a 
vocação para a música, todos tem o dom de 
transmitirem a música que ouvem e sentem 
para o instrumento. Mas, para isto, será 
necessária toda uma etapa em que o principal 
será fazer da música uma parte ativa e direta 
da afetividade. Como em todos, esta noção 
está presente, não será de se estranhar que 
alguns digam que tudo o que foi mencionado 
é algo de sem valor para a criança e para a 
aprendizagem musical. Mas não podemos 
culpar estas pessoas, porque elas também 
não receberam uma educação musical.

Se existe uma característica que deve 
estar presente no aprendizado da educação 
musical, seja para a formação de profissionais, 
ou na formação de crianças, é a apreciação 
musical adequada.

OS OBJETIVOS DESTA 
APRENDIZAGEM

A busca deste aprendizado é ensinar 
a criança a controlar seus sentimentos, 
suas emoções. Uma pessoa destemperada 
ou explosiva é alguém que não teve uma 
educação musical adequada. Uma pessoa 
assim é alguém que tem sérias dificuldades 
de relacionamento social. Assim, podemos 
dizer que muitos atos que são cometidos 
por falta de temperança ou de controle 
emocional poderiam ser evitados se todos 
tivessem uma educação voltada para o nosso 
controle emocional.

MÚSICA PARA AS CRIANÇAS

Os educadores podem apresentar algumas 
dificuldades em aplicar a música na educação 
infantil. Sabemos que os objetivos aqui já 
foram tratados, mas agora vamos buscar 
compreender o que não deve ser feito em 
educação infantil musical.

Primeiro, como já foi tratado, não se pode 
lecionar música como se fosse um processo 
mecânico. Por exemplo, não se pode apenas 
esperar que todos fiquem felizes ouvindo 
um allegro. Não existe e nem pode existir 
uma prática toda voltada para os objetos 
definidos. A música e sua interpretação, 
antes de tudo, são movimentos de caráter 

particular, não sendo necessário que exista 
uma forte ligação universal. Sabemos que 
cada pessoa tem o seu tempo, e tempos 
diferentes uns dos outros. Outro ponto 
que não pode ser trabalhado na educação 
infantil é a obrigação de se tornar todos 
experts em músicas. Sabemos bem que cada 
um tem o seu tempo próprio e seus talentos 
particulares. Objetivo da educação musical 
é de formar pessoas que tenham através 
da música um controle emocional e efetivo. 
Atingido estes objetivos, pode-se dar o 
educador por feliz, uma vez que atingiu o que 
muitos profissionais ignoram. Desenvolver 
um ouvido que escute o silêncio da música.

Outro ponto que não pode ser trabalhado 
na educação musical é a formação de 
crianças que tão somente aprendam a ouvir 
músicas, sem perceber a emoção nos ritmos. 
Deve-se lembrar que um aprendizado 
somente tem utilidade se tiver relações com 
a realidade, caso contrário não terá sentido 
algum. A Educação musical faz-se necessário 
porque ela tem ligação direta com o fato 
real. Sabemos que nossa sociedade vive 
momentos de extrema violência, na qual a 
maior parte dos casos são de procedência de 
pessoas com sérios casos de comportamento 
emocional. A realidade, assim, faz necessário 
à implementação do tema educação musical 
na escola infantil.

COMO TRABALHAR COM 
OFICINAS 

Para que a aprendizagem da música tenha 
uma maior dinâmica, é preciso que a escola 
conte com uma oficina especializada e bem 
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equipada.
Como montar uma oficina equipada e 

bem especializada se este é um alto custo? 
Mesmo que o governo e/ou prefeitura 
custeasse os gastos, estes seriam um alvo 
de ladrões e o que deveria servir para a 
educação e o aprendizado pode acabar de 
tornar o problema permanente. A forma mais 
indicada de conseguir auxílio seria pedir aos 
artesãos da comunidade que construíssem 
instrumentos simples e baratos, feito com 
materiais recicláveis.

Durante as aulas, nas oficinas, os 
instrumentos não precisam ser usados por 
todas as crianças, pode-se trabalhar com 
cantigas de roda, mas deve ficar claro que 
para uma boa aula é necessário que exista 
uma sala ambiente. 

Caso não seja possível, pode-se inventar 
uma.

Ficou claro que a presença dos 
 instrumentos é fundamental para uma boa 
aula, não só para que as crianças vejam, 
mas para que elas vivenciem e sintam 
o instrumento e manuseie da maneira 
que achar conveniente, também pode-
se trabalhar a música de outras maneiras, 
como com as cantigas de roda, a canção 
que tem uma melodia organizada pela 
altura dos sons coordenados por um ritmo, 
com acompanhamento harmônico através 
das cadências em forma de ostinatos, 
desempenha um papel importante na 
educação infantil, colaborando para o 
desenvolvimento auditivo, da memória pela 
retenção do texto e articulação das palavras, 
ampliação do vocabulário, bem como o 
despertar da sensibilidade afetiva.

Ao cantar, os alunos vivem o mundo 
imaginário e da fantasia ao se expressarem 
por meio de gestos imitativos ou criativos, 
desenvolvendo, assim, a sua capacidade de 
expressão e comunicação.

O REPERTÓRIO
Os temas deverão variar de acordo com 

as necessidades do meio ambiente, e cabe 
ao professor saber selecioná-los tendo em 
vista as necessidades da realidade escolar 
e do plano de trabalho, porém, sempre com 
o propósito de atender ao desenvolvimento 
rítmico e melódico do aluno, podendo 
contar com temas do nosso rico folclore, 
de canções populares, cívicas, geográficas, 
ecológicas, esportivas, biológicas, históricas, 
entre outras.

INSTRUMENTOS FEITOS COM 
MATERIAIS RECICLÁVEIS

Fazer e ensinar músicas não é tão fácil 
quanto parece, uma vez que é necessário 
mostrar o que a música oferece de agradável, 
para nós professores é importante mostrar 
diversos ritmos e estilos musicais para que 
a criança tenha uma audição apurada. E 
para começar é importante os instrumentos, 
dependendo da escola são poucas as 
condições que ela lhe oferece. Existem 
vários meios de se fazer música, e descobrir 
novos sons, como por exemplo a confecção 
de instrumentos pelos alunos:  fazendo um 
levantamento de matérias possíveis para 
a construção de instrumentos musicais, 
trazendo: latas, caixas, cone de papelão, 
copos de plásticos, cascas de coco, grãos 

como: milho, arroz, feijão, e outros materiais  como elásticos, tintas, giz de cera, etc. 
Conforme a região que está a escola os materiais poderão ser diferentes e muito valiosos 
como cabaças, troncos de árvores, peles de animais, entre outros.

Essa atividade induzida ao espírito da pesquisa dos objetos e do aperfeiçoamento das 
habilidades manuais, será enriquecida pela pesquisa da produção do som em diferentes 
materiais e, pela experimentação de melhores resultados sonoros no caso de um chocalho 
com latas, como por exemplo, o que soa melhor: o som com pedrinhas dentro, ou com os 
grãos de arroz, e a parte estética da pintura e do colorido, para mascara o material.

O objetivo principal da confecção dos instrumentos será ampliado pelo prazer de “fazer 
música” com eles, seguindo um processo didático de abordagem dos elementos da música: 
som e ritmo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que os intervalos são a alma sentimental 
da música. São eles que despertam nos ouvintes as diversas 
sensações e emoções. É sempre importante observar que 
cada um tem a sua interpretação e apreciação pessoal. O 
importante é que a criança aprenda a ouvir e distinguir 
os diversos e mais variados ritmos e intervalos, deixando 
sempre a emoção para o seu julgamento pessoal.

A educação musical objetiva desenvolver na criança a 
apreciação pela arte e, antes de tudo o controle emocional. 
Este é um fato científico primordial para a importância da 
prática educativa musical. Este tem um vínculo direto com a 
realidade, porque não é raro sabermos de algum fato trágico 
que fora provocado por falta de controle emocional.

Esta é uma premissa fundamental para todos aqueles que 
queiram defender em qualquer discussão, a importância de 
práticas da música na educação infantil.

O começo das nossas esperanças é ver o aluno 
aprendendo o mundo através da música. E por que não? Ao 
sermos gerados, já entramos em contato com um dos seus 
elementos – o ritmo orgânico, e assim que nossa audição 
esteja construída, ainda no útero, percebemos as vibrações 
e os sons do mundo externo.

Ao nascermos, já nos manifestamos pelo som, através do 
choro e os elementos da música – ritmo e som passam a 
estar presentes em todos os momentos da nossa vida, que 
seja nos elementos da natureza como a sucessão de dia-
noite, meses do ano, dias da semana, ciclos lunares como em 
nossas funções orgânicas: respiração, digestão, circulação, 
evidenciados pelo ritmo, ou pelos sons da chuva, vento, 
cachoeiras, nossa voz, sons dos passos, bem como os sons e 
ritmos dos objetos fabricados ou produzidos por um trabalho 
manual ou mecânico.

Se já temos incorporados os elementos da música e 
nascemos com um potencial humano que precisa ser 
desenvolvido pelas conquistas no campo educacional. O 
trabalho com a música, aliados às artes que também possuem  

um ritmo, é o caminho para desenvolver esse 
potencial e que muitas vezes fica adormecido, 
desviando-se para outros campos menos 
favorecidos quando não trabalhado.

Se todo aluno gosta de cantar, dançar, 
brincar, explorar o desconhecido, 
encontramos na música todas as ferramentas 
para a formação de crianças e jovens 
conscientes capazes de reconhecer na 
diversidade das manifestações artísticas e 
culturais o que tem valor artístico e o que é 
apenas objeto de consumo.

A escola deve selecionar as prioridades 
de acordo com seu projeto pedagógico e 
temos certeza que essas propostas poderão 
ser aproveitadas em qualquer área de 
conhecimento bem como atender aos alunos 
portadores de necessidades especiais de 
aprendizagem.

Por fim, é importante dizer que a prática 
musical não se destina a formação de 
músicos, mais sim de apreciadores da música. 
Sua busca é a de formar pessoas que tenham 
controle emocional, e saibam como trabalhar 
com suas emoções. Uma educação musical 
destina-se a formar crianças que percebam 
o silêncio da música e seu sentimento. Por 
último vale dizer que esse trabalho não 
procurou várias bases para a educação 
musical, ou a prática da educação musical. 
Antes disso, foi feito uma pesquisa a respeito 
das bases primeiras na educação infantil e de 
sua premissa mais científica e fundamental 
para se defender a prática da educação 
musical. A teoria das inteligências múltiplas 
de Gardner também é outra base teórica 
importante, e a mais citada. Mas o fato de 
ser a responsável pelo controle emocional 

das crianças, o que é de importância singular, 
principalmente pelo nosso quadro social, tão 
sofrido pelos problemas de falta de tolerância 
e falta de temperança que são as principais 
responsáveis pela arrasadora e assustadora 
onda de violência.
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A PESQUISA NO ENSINO DE 
QUÍMICA: UMA REVISÃO
RESUMO: A análise do ensino de Química revela a dificuldade dos alunos do ensino 
médio quanto à compreensão dos conceitos estudados pela Química. Estas dificuldades 
de aprendizagem decorrem principalmente da ineficiência das estratégias de ensino 
tradicionalmente utilizadas. Este cenário evidencia e motiva a necessidade de mudanças, 
justificando assim a necessidade imperiosa de pesquisas sobre estratégias de ensino 
alternativas à tradicional. O objetivo deste artigo é apresentar o panorama da pesquisa no 
ensino de Química. Para isso será apresentado uma breve fundamentação teórica sobre 
métodos e estratégias de ensino, aspectos da política pública educacional bem como alguns 
trabalhos publicados sobre o ensino de Química mediante levantamento bibliográfico. 
Métodos e estratégias de ensino podem ser conceituados como sendo um conjunto de 
procedimentos com fins de aprendizagem. A pesquisa em educação é predominantemente de 
natureza qualitativa. A história da educação apresenta a evolução de uma completa ausência 
de instrução até a educação com fins a redução da desigualdade social. As políticas públicas 
educacionais objetivaram a princípio o aspecto quantitativo e num segundo momento o 
aspecto qualitativo, impactando na qualidade do ensino, na gestão escolar e nos processos 
de ensino, destacando-se assim a importância das pesquisas na área de ensino. Como 
resultados das pesquisas em ensino de Química evidencia-se que os experimentos podem 
ter impacto positivo na aprendizagem.
  
Palavras-chave: Química. Gestão de Ensino. Políticas públicas. Qualidade de ensino. 
Educação.



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

344 345

INTRODUÇÃO

A análise do ensino de Química 
revela a dificuldade dos alunos do 
ensino médio da rede particular  
e da rede pública quanto à    
compreensão dos conceitos 

estudados pela Química. Estas dificuldades 
de aprendizagem decorrem principalmente 
da ineficiência das estratégias de ensino 
tradicionalmente utilizadas, baseadas quase 
que exclusivamente em aula expositiva e uso 
do quadro como instrumento didático. Este 
cenário evidencia e motiva a necessidade de 
mudanças, justificando assim a necessidade 
imperiosa de pesquisas sobre estratégias 
de ensino alternativas à tradicional. A 
experimentação no ensino de Química se 
apresenta como uma tentativa de motivar e 
promover o aprendizado dos alunos. 

O objetivo deste artigo é apresentar 
o panorama da pesquisa no ensino de 
Química. Para isso será apresentado 
uma breve fundamentação teórica sobre 
métodos e estratégias de ensino, aspectos 
da política pública educacional bem como 
alguns trabalhos publicados sobre o 
ensino de Química mediante levantamento 
bibliográfico.

POLÍTICA PÚBLICA 
EDUCACIONAL

A política pública pode ser conceituada 
como sendo a atuação do governo na vida 
da população. A política pública educacional 
pode ser entendida como a atuação 

do governo em relação à educação da 
população, que ocorre no ambiente escolar, 
na religiosidade, no trabalho, etc (OLIVEIRA, 
2010).

Na época da colonização do Brasil não 
havia necessidade de instruir a mão-de-obra 
escrava. A independência do Brasil trouxe 
as escolas militares destinadas a poucos e 
o ensino superior para o segmento social 
dominante bem como um esboço de uma 
política educacional. A constituição de 1934 
prevê o plano nacional de educação e após a 
segunda guerra mundial surge a preocupação 
com a educação em termos de quantidade 
de alunos na escola. As Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1961 intensificaram os 
cursos profissionalizantes de nível médio e a 
partir do golpe militar a educação focou para 
a preparação para o trabalho. A lei 5.692/71 
criou a obrigatoriedade escolar e a difusão do 
ensino profissionalizante. A queda do regime 
militar e a democracia trouxe a preocupação 
com o ensino público para todos. A partir de 
1990 a educação passa a ser o caminho para 
a superação das desigualdades sociais, com 
financiamento externo, por exemplo, pelo 
banco mundial (SANTOS, 2012).

O combate às desigualdades sociais 
deve ser o foco das políticas públicas, 
principalmente em garantir educação de 
qualidade. Muito pouco tem sido feito nesse 
sentido e desta forma tem promovido a 
exclusão social (DOROTEU, 2012).

As políticas públicas educacionais 
objetivam garantir educação de qualidade 
para todos. O plano nacional de educação 
(PNE) é uma política pública como lei que 
define metas a fim de garantir aceso e  

qualidade a educação. O PNE gera o 
plano estadual de educação (PEE) e o 
plano municipal de educação (PME) que 
devem estar de acordo com o PNE. As 
políticas públicas impactam na sala de aula 
interferindo no trabalho da mesma. Em um 
primeiro momento o PNE objetivou o aspecto 
quantitativo (todos na escola), atualmente, 
objetiva o aspecto qualitativo (FERREIRA E 
NOGUEIRA, 2015). 

A evasão nos anos finais do ensino 
fundamental constitui um dos principais 
problemas da educação. Critérios mais 
brandos de aprovação no ensino fundamental 
levaram a diminuição da evasão no ensino 
médio (FERNANDES et al, 2014).

ENSINO E PESQUISA
Haidt (2006) conceitua métodos de 

ensino como sendo um conjunto organizado 
de procedimentos didáticos visando ao 
aprendizado. 

Em relação à classificação dos métodos 
de ensino, Haidt cita a obra Psicologia 
e Pedagogia de Piaget que classifica os 
métodos de ensino em: verbais tradicionais, 
audiovisuais, ensino programado e 
métodos ativos. Menciona também que a 
aprendizagem decorre da participação ativa 
e reflexiva por parte do aluno e que o melhor 
procedimento didático é aquele que permite 
a apropriação do conhecimento de forma 
ativa e construtiva ao invés da memorização 
e execução de procedimentos mecanizados. 

Para Freire (2015), ensinar não é 
transmitir conhecimento, mas possibilitar 
oportunidades para sua construção. A 

necessidade de criar situações problema 
proporcional ao nível dos alunos envolvendo 
os mesmos no processo é afirmada por 
Perrenoud (2000). 

Meirieu (1998) descreve as estratégias 
como sendo processos ou ações a fim de 
alcançar a aprendizagem. Aguayo (1954) cita 
que a observação e a experimentação são 
recursos fundamentais no ensino das ciências 
naturais, dentre elas a Química, podendo 
ocorrer por demonstração do professor ou 
por experimentação ativa dos alunos. 

Em sua maioria, as pesquisas na área 
de educação são de natureza qualitativa, 
experimental e de estudo de caso, tendo 
como principais instrumentos de coleta de 
dados o questionário e a observação. 

Para Gil (2008), a pesquisa qualitativa é 
aquela que aborda o significado do objeto 
estudado. Pesquisa experimental, segundo 
Ludwing (2003), consiste na intervenção do 
pesquisador no objeto estudado mediante 
a alteração de variáveis. Para Gil (2008) o 
estudo de caso é o estudo profundo de um 
objeto. O questionário é conceituado por 
Ludwing (2003) como sendo um instrumento 
respondido pelos participantes podendo ser, 
estruturado com respostas breves ou não 
estruturados com respostas longas. Para 
Oliveira (2008) a observação é uma técnica 
de pesquisa onde o pesquisador tenta 
entender a situação do pesquisado tendo 
como preocupação diversos aspectos do 
fenômeno estudado. 

PESQUISA NO ENSINO DE 
QUÍMICA
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A pesquisa, a formação do pensamento 
reversível no ensino de Química Analítica 
Qualitativa, realizada por Assesio Fachini 
Junior (2010), como dissertação de 
mestrado em educação aborda a construção 
do raciocínio dos alunos na resolução de 
problemas de uma atividade prática de 
Química Analítica Qualitativa. As atividades 
práticas revelam que o aluno relaciona o 
conhecimento com a prática e não como 
uma repetição mecânica de procedimentos 
experimentais. 

A pesquisa denominada Um estudo de 
aspectos do sistema solo planta a partir de 
uma abordagem investigativa no ensino de 
química, de Marta da Silva (2012), publicada 
como dissertação de mestrado em educação, 
avalia as aprendizagens adquiridas por 
estudantes de uma turma de 1ª ano do ensino 
médio a partir de atividades experimentais 
investigativas sobre aspectos do sistema 
solo planta. Como resultado, proporcionou 
a contextualização de conceitos químicos, 
desenvolveu habilidades conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 

Raquel Thomaz da Silva et al., no artigo 
Contextualização e experimentação: uma 
análise dos artigos publicados na seção 
“experimentação no ensino de química” 
da revista Química Nova na Escola 2000-
2008 publicado na revista Ensaio, 2009, 
investigaram artigos publicados na seção 
“Experimentação no Ensino de química” 
da Revista Química Nova na Escola entre 
2000 e 2008 com o objetivo de analisar 
se e como a contextualização vem sendo 
usada nos experimentos. A concepção de 
contextualização mais recorrente foi a de 

“exemplificação de fatos do cotidiano”.
A pesquisa denominada Atividades 

experimentais no ensino médio - Reflexão 
de um grupo de professores a partir do tema 
eletroquímica, de Viviane Alves de Lima, do 
ano de 2004, publicada como dissertação 
de mestrado em educação, realiza e analisa 
atividades experimentais de eletroquímica de 
caráter investigativo visando a aprendizagem 
significativa por parte de um grupo de 
professores. Como resultado, proporcionou 
a aquisição de conceitos por parte dos 
professores e reflexão sobre sua prática 
docente de forma a garantir a aprendizagem 
significativa para os alunos. 

O trabalho com o título Equilíbrio 
Químico: concepções e distorções no ensino 
e na aprendizagem, elaborado por Andréa 
Horta Machado, em 1992, como dissertação 
de mestrado em educação versa sobre a 
investigação da construção do conhecimento 
sobre equilíbrio químico em uma sala de 2º 
ano do EM. A autora relata nos resultados 
a distorção de conceito sobre equilíbrio 
químico por parte dos alunos diante de uma 
concepção distorcida do que seja o ensino 
inovador. 

Nilma Soares da Silva publicou em 2009, 
como tese de doutorado em educação, o 
trabalho Modos de uso e o processo de 
apropriação do conceito de elemento químico 
por estudantes do ensino fundamental, onde 
investiga o uso e apropriação do conceito 
de elemento químico por estudantes do 
Ensino Fundamental, tendo como resultado 
a evidência de que a dinâmica discursiva 
contribui para a formação de conceitos 
e que a relação fenômeno, linguagem 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando a história da educação no país verifica-se 
a evolução de uma completa ausência de instrução até 
a educação com fins a redução da desigualdade social. As 
políticas públicas educacionais objetivaram a princípio o 
aspecto quantitativo, estendendo-se a todos, focando na 
proibição da reprovação com fins de redução da evasão 
escolar. Em um segundo momento, as políticas públicas 
educacionais apresentaram como foco de atenção o aspecto 
qualitativo. Deste modo, estas políticas impactam na 
qualidade do ensino e, consequentemente, influenciam a 
gestão escolar e os processos de ensino.

Considerando esta vertente qualitativa das políticas 
públicas educacionais, destaca-se a importância das pesquisas 
na área de ensino. Em relação às pesquisas apresentadas 
neste artigo, pode-se evidenciar que os experimentos podem 
ter impacto positivo na aprendizagem.

e representação de modelos de partículas melhora o 
entendimento. 

O trabalho intitulado Ensino de Química: um estudo a 
partir do relato de professores do ensino médio, publicado 
em 2005 como dissertação de mestrado em educação por 
Paula Keiko Kita, faz o diagnóstico do ensino de Química 
no ensino médio mediante relatos de professores da rede 
pública de SP avaliando as ações do professor para ensinar, 
tipos de problemas ao ensinar, suporte para ensinar, 
objetivos e estratégias. Segundo a autora, evidenciou-se 
como resultados da pesquisa que o ensino de Química não 
forma cidadão autônomo, pois dá ênfase na transmissão 
de conhecimentos além de problemas que não permitem 
diversificar o ensino como, por exemplo, o excesso de alunos 
e o número insuficiente de aulas.
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A UTILIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL: OS BENEFÍCIOS DO 
BRINCAR HEURÍSTICO
RESUMO: O processo de aprendizado voltado para a primeira infância requer do educador 
práticas e brincadeiras lúdicas estrategicamente pensadas e direcionadas para aguçar a 
curiosidade da criança e deste modo permitir que o desenvolvimento psicomotor ocorra 
de forma prazerosa e intuitiva, esta proposta faz parte do conceito do brincar heurístico, 
que considera, dentro da realidade educacional, a autonomia das crianças voltada para a 
exploração de objetos desconhecidos e com essa prática adquirir habilidades importantes 
e indispensáveis para o crescimento sociocognitivo e motor. Sabendo da importância 
da apropriação do brincar heurístico no ambiente educacional pretende-se, por meio do 
presente artigo,analisar e conceituar a proposta de aprendizagem inicialmente desenvolvida 
por Elinor Goldschmied (1987), com importantes contribuições dedicadas por Sônia Jackson 
(2006). 

Palavras-chave: Brincar Heurístico; Desenvolvimento Psicomotor.

INTRODUÇÃO

Desde o seu nascimento a criança 
passa por vários estímulos e 
processos importantes para o 
seu crescimento como indivíduo 
capaz de conviver em sociedade. 

Um dos processos mais importantes para 
o desenvolvimento infantil é o brincar, 
portanto, cabe aos indivíduos desta 
sociedade oportunizar e garantir o direito 
reservado às brincadeiras.

É brincando que a criança se expressa, se 
socializa, se comunica e se desenvolve. O 
jogo e a criança caminham juntos desde o 
momento em que se fixa a imagem da criança 
como um ser que brinca e que se expressa 
pelo ato lúdico, a infância carrega consigo as 
brincadeiras que se perpetuam e se renovam 
a cada dia. Durante o ato do brincar, muitas 
descobertas e encantamentos acontecem 
naturalmente e se torna visivelmente nítido 
a absorção do conhecimento. 

Além de ser um direito, o brincar é essencial 
para o desenvolvimento de uma criança 
saudável, sabendo da importância do ato do 
brincar para o desenvolvimento da criança, 
Goldschimied (1987) e Jackson (2006) 
desenvolveram técnicas que pudessem 
auxiliar os educadores durante o processo de 
ensino-aprendizagem, surge então o brincar 
heurístico que consiste em uma abordagem 
baseada na exploração e curiosidade das 
crianças, promovendo o desenvolvimento de 
muitas habilidades importantes para o seu 
crescimento cognitivo e motor.  

Ao longo deste artigo foievidenciado a 

importância das brincadeiras e de como 
contribuem de forma significativa para 
o desenvolvimento infantil no contexto 
escolar.É importante ressaltar a seriedade 
de um trabalho pedagógico bem elaborado 
e adequado a faixa etária do aluno, portanto, 
cabe ao educador propor dentro do Projeto 
Político Pedagógico, planos de aula que 
utilizem o brincar heurístico como meio para 
promover o desenvolvimento das habilidades 
indispensáveis para o amadurecimento 
cognitivo, motor e social da criança. 

A IMPORTANTE RELAÇÃO 
ENTRE A CRIANÇA E 
O BRINCAR PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 

Ao presenciarmos crianças brincando 
logo é possível identificar o quanto tal 
atitude impulsiona o processo natural do 
desenvolvimento infantil, a criança mantém 
uma linda capacidade de se aprofundar no 
cenário de sonhos e fantasias, onde as regras 
sociais são trabalhadas, onde há comunicação 
e movimentação. Facilmente é possível 
concordar com Friedmann (1998) que 
enxerga o ato do brincar como ferramenta 
importante para o desenvolvimento infantil 
e também como parte do património lúdico 
cultural, pois por meio das brincadeiras as 
crianças traduzem aprendizados adquiridos 
por meio do contato social, especialmente 
do contato familiar onde os valores sociais 
são adquiridos e também dentro do contexto 
escolar.
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Kishimoto (1993), ao falar sobre a 
importância do brincar diz que:

Brincando (...) as crianças aprendem 
(...) a cooperar com os companheiros (...) a 
obedecer às regras do jogo (...), a respeitar os 
direitos dos outros (...); a acatar a autoridade 
(...), a assumir responsabilidades, a aceitar 
penalidades que lhe são impostas (...) dar 
oportunidades ao demais (...), enfim, a viver 
em sociedade.

Brincar é um direito adquirido que se se 
deve respeitar, é brincando que a criança 
aprende e se desenvolve, aprende a lidar 
com adversidades e regras importantes 
que futuramente lhes servirão como base 
para lidar com conflitos da vida real. Alguns 
estudiosos defendem que a criança brinca 
simplesmente por gostar, outros atribuem 
ao brincar uma necessidade que a criança 
desenvolve para dominar conflitos da vida 
diária.

Santos (2008) alega que alguns autores 
acreditam que a criança brinca por prazer, 
outros dizem que ela brinca para dominar 
angustias ou dar vazão a agressividade. 
Portanto, é possível perceber que o 
desenvolvimento infantil encontra no 
brincar mecanismos para impulsionar este 
processo,portanto, o brincar se configura 
como atividade social e cultural da criança 
e é ação que condiciona o infantil ao mundo 
real por meio de uma experimentação 
antecipada dos fatos cotidianos.

É por meio do brincar que a criança constrói 
o seu próprio mundo, o mundo do faz-de-
conta, onde tudo pode acontecer, onde ela 
pode ser quem ela quiser ser, podendo ser 
a mãe, o pai, o médico, a professora entre 

outros, geralmente baseados em torno de 
seu convívio educacional ou familiar, ela traz 
para o seu universo, situações inusitadas 
de sua realidade. O brincar possibilita o 
desenvolvimento, não sendo somente 
um instrumento didático que facilita o 
aprendizado, mas um modo no qual contribui 
para a criança exteriorizar seu potencial 
criativo e suas habilidades.Portando, torna-
se necessário considerar o lúdico por 
todas essas vertentes, jogo, brincadeira, 
representação e brinquedo entendendo 
assim estes não como componentes distintos 
da atividade lúdica, mas sim como peças 
de um quebra-cabeça que configuram a 
ludicidade na educação.

Como mencionado anteriormente, a 
brincadeira é a chave  capaz de abrir as portas 
do mundo da imaginação onde tudo que é 
sonhado é realizado, onde os brinquedos 
ganham novas perspectivas dentro de um 
cenário pensado e renovado para atender 
as necessidades lúdicas do brincar, novos 
personagens são criados, as cores ganham 
vida e o imaginário torna o espaço em um 
ambiente onde a criança pode se conectar 
simplesmente com o seus pensamentos, 
modo de agir, de criar, de permitir desligar-se 
da realidade, das obrigações e necessidades 
sociais incompreendidas, porém necessárias 
ao longo da vida.

Ao representar imaginários, os brinquedos 
expressam, preferencialmente, personagens 
sob formas de bonecos, super-heróis, 
fantasiados de animais, máquinas e 
monstros.O que fascina as crianças, só a 
possibilidade de ser levada a outra realidade, 
onde eles acabam comparando a vida real, 

com a vida por trás dos contos, desenhos e 
outras referências.

É durante o faz-de-conta que as crianças 
desenvolvem habilidades sociais, ampliam o 
senso de compreensão determinantes para 
o seu amadurecimento. Ao adotar uma nova 
conduta, aprende que o mundo é composto 
de várias personalidades e de como uma 
complementa a outra ou apenas gera 
conflito que são minimizados por meio dos 
seus atos e por intermédio da brincadeira 
o indivíduo passa a compreender que para 
cada ação existe uma reação resultando em 
algo positivo ou não. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente 
criado em 1990, Lei nº 8069, consta noart. 
16, inciso IV, o direito resguardado à criança 
de “brincar, praticar esportes e divertir-se”. O 
direito ao brincar é puramente da criança que 
está numa fase típica de desenvolvimento 
que, se perdida, não poderá ser recuperada. 
Além do ECA a Convenção dos Direitos da 
Criança da ONU, no artigo 31, estabelece o 
direito ao brincar, ao descanso e ao lazer.

Quando a criança brinca, muitas coisas 
acontecem, pois ela imerge no mundo mágico 
da infância, onde tem o poder de revelar suas 
visões de mundo, suas descobertas, seus 
encantamentos, sua alegria, além, é claro, de 
compartilhar ideias e sentimentos.Brincando, 
as crianças recriam o mundo não para mudá-
lo, mas simplesmente para compreendê-lo.

O BRINCAR TAMBÉM ESTÁ 
PRESENTE NOS JOGOS 
LÚDICOS

“É necessário, antes de tudo, que o 
educador saiba o verdadeiro significado de 
ensino e aprendizagem, para assim, aplicar os 
jogos e o lúdico neste processo. O objetivo 
do lúdico é proporcionar uma aprendizagem 
significativa e prazerosa. A criança aprenderá 
mais facilmente se o conteúdo ou forma 
em que este será feito, for de uma maneira 
interessante, para isso, nada melhor do que 
usar algo da própria natureza da criança 
como a brincadeira.” (AGUILAR, 2004). 

Os jogos lúdicos, antes de brincadeiras, 
são atividades infantis que além de variadas, 
possuem uma grande ligação às brincadeiras 
difundidas pela família, de forma que as 
crianças antes de frequentar a escola, levam 
consigo o conhecimento prévio sobre a 
cultura familiar e do meio social onde vivem.

O surgimento dos jogos consta em 
manuscritos milenares e, segundo estudiosos, 
abordam que os jogos praticados no mundo 
inteiro sejam estes, voltados à prática 
educativa ou apenas, para a realização de 
atividades corporais.

“Dificilmente se poderá delinear 
exatamente qual foi o primeiro jogo surgido 
no mundo. Adeptos da teoria Darwiniana 
afirmam que foi um jogo chamado de Jogo 
da Evolução, praticado pelos Neanderdhal. 
Consta que era um jogo bem simples e rude, 
jogado com um grande osso. Marcava-se 
pontos destroçando a cabeça dos adversários 
e com isso conseguindo o domínio de 
territórios.” (HUIZINGA, 1971)

O lúdico desde muito tempo tem a 
finalidade de proporcionar à criança, uma 
aprendizagem rica e significativa e a cultura 
tem influência direta, pois de acordo com 
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cada cultura, os jogos, desde os primórdios, 
tinham inúmeras finalidades educativas. 
Compreender este grande avanço de cada 
sociedade, é relevante, para conhecermos 
as mudanças históricas que envolvem 
o processo educativo, bem como para 
auxiliar o professor quanto ao seu papel de 
mediador no processo de aprendizagem, por 
intermédiodo uso das brincadeiras.

 “Por meio dos jogos, as crianças não 
apenas vivenciam as situações que se 
repetem, mas aprendem a lidar com 
símbolos e a pensar por analogias (jogos 
simbólicos), os significados das coisas que 
passam a ser imaginado por elas. Ao criarem 
essas analogias, tornam-se produtoras 
de linguagem, criadoras de convenções, 
capacitando-se para submeterem as regras 
e dar explicações. Além disso, passam a 
compreender e a utilizar convenções e regras 
que serão empregadas no processo de ensino 
e aprendizagem. Essa compreensão favorece 
sua integração num mundo social bastante 
complexo e proporciona as primeiras 
aproximações com futuras teorizações”. 
(PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS MATEMÁTICA, 1997, p.36)

É muito importante nessa fase do seu 
desenvolvimento e fundamental para o 
professor realizar trabalhos que sejam 
gratificantes para a aprendizagem adequada 
com compromisso de oferecer aulas de 
qualidade, o que acontece na verdade na 
escola é que as pessoas veem a escola 
como um espaço apenas de oferecer só para 
serem cuidadas onde na verdade todos têm 
de saber que só se cuida educando e só se 
educa cuidando, é importante ressaltar que 

o espaço físico da Educação Infantil deve 
ser visto como algo que educa a criançapor 
intermédio da interação lúdica, organizado 
para ser aconchegante, acolhedor, seguro e 
prazeroso.

De acordo com Friedmann (1996) é 
situado o jogo como mais uma alternativa 
metodológica, e proponha como um 
instrumento de análise, que permite o 
aproveitamento no ambiente escolar. É claro 
que não se pode considerar as atividades 
lúdicas como único e exclusivo recurso de 
ação, o jogo é uma alternativa significativa 
e importante, mas sua utilização não exclui 
outros caminhos metodológicos.

Tomando como base a concepção da 
criança como ser integral, constata-se que as 
atividades que as crianças estão realizando 
na escola têm um tratamento compartilhado, 
podendo ser determinado atividades onde se 
trabalha a coordenação motora, expressão 
plástica, brincar heurístico, brincar sob a 
orientação do professor ou para a brincadeira 
não direcionada, e assim por diante.

Essa divisão não vai ao encontro da 
formação da personalidade integral das 
crianças nem de suas necessidades. A 
criança necessita construir, sua própria 
personalidade e inteligência de forma que 
o conhecimento e o senso moral, sejam 
elaborados por elas, em interação com o meio 
físico e social, passando por um processo de 
desenvolvimento pessoal e intelectual. 

“A brincadeira e o jogo tem função social e 
são produções elaboradas

culturalmente que só podem ser expandidas 
com a efetiva contribuiçãodeadultos, jovens 
e crianças em interação. Através dessas 

atividades manipulam-se símbolos que são 
recriados ao brincar, logo, é fatorimportante 
e indispensável ao desenvolvimento”. 
(FERNANDES, 2001)

É na brincadeira que a criança pode 
se propor desafios para além do seu 
comportamento diário, levantando hipóteses 
e saídas para situações que a realidade lhe 
impõe.De acordo com os pensamentos e 
dizeres de Antunes (2009), é impossível 
não correlacionar o brincar com o processo 
de aprendizagem, afirma que a criança 
desenvolve sua identidade por meio do 
simples ato de brincar. Jamais se brinca sem 
aprender.

Grande parte das crianças gostam 
de cantigas de roda e de brincadeiras 
cantadas, mas, infelizmente, as gerações 
atuais estão perdendo o gosto por estas, 
por isso há também uma necessidade de 
resgatá-las como forma de valorizar nossa 
cultura e proporcionar às crianças da nossa 
geração o desenvolvimento da brincadeira 
como algo prazeroso e que possibilita o 
desenvolvimento.

Deste modo o presente artigo tem como 
objetivo demonstrar que o brinquedo, a 
brincadeira e jogos na educação infantil são 
aspectos muito importantes na interação da 
criança com objetos, outras crianças, com os 
adultose com o espaço no qual esteja inserida. 
É um momento de motivação e socialização 
da criança. Elas aprendem a lidar com os 
sentimentos, interagir, resolver conflitos e 
desenvolver a imaginação e criatividade para 
resolver diversa situação.

Respeitar e compreender que a prática do 
brincar contribui de forma absoluta para o 

desenvolvimento infantil garante a criança 
o direito ao brincar e que por intermédio 
dela adquiram aprendizado necessário e 
importante para o seu desenvolvimento 
cognitivo e social. 

Ainda nesta mesma linha de  
considerações, o RCNEI (1998:27-28) 
destaca que, é no ato de brincar que a criança 
estabelece os diferentes vínculos entre as 
características do papel assumido, suas 
competências e suas relações que possuem 
com outros papéis, tomando consciência 
disso e generalizando para outras situações.

A criança se torna menos dependente 
da sua percepção e da situação que aafeta 
de imediato. Ao brincar a criança consegue 
separar pensamento de objeto, assim 
a ação surge das ideias, não das coisas, 
isso é facilmente observado quando, por 
exemplo,um pedaço de madeira vira uma 
espada, isso representa uma grandeevolução 
na maturidade da criança.

Na compreensão de Vygotsky (1998, 
p. 130), o indivíduo, principalmente a 
criança, ao se relacionar com o imaginário, 
valoriza e significa situações e objetos, o 
comportamento adotado durante o faz-de-
conta se transporta para o cenário da vida real, 
deste modo ocorrem ganhos relacionados 
a compreensão do mundo, das relações 
humanas e necessidades pessoais. As regras 
implícitas nas brincadeiras permitem que a 
criança treine sua capacidade de convívio 
social, respeito o próximo sem mesmo que 
percebem nas regras algo impossibilitante 
ou restritivo. 

Segundo Friedmann (1996, p. 70) para 
integrar a produção das brincadeiras no 
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contexto educacional se faz necessário 
que o cenário escolar seja adequado, com 
caráter lúdico apropriado para promover o 
desenvolvimento infantil.

Quando se pretende avaliar o 
comportamento do grupo em geral e dos 
alunos de maneira individual, ou saber qual 
o estágio de desenvolvimento em que se 
encontra a criança, ou avaliar os conflitos 
e problemas, é possível, por intermédio do 
jogo, ter essa base de informações.

Se o que pretende é estimular o 
desenvolvimento de determinadas áreas ou 
promover a aprendizagem específica, o jogo 
pode ser utilizado como um instrumento 
de desafios cognitivos de forma que o 
educador defina previamente, por meio das 
necessidades e dos interesses de todos,suas 
regras, espaço de tempo que o jogo irá ocupar 
em suas atividades no dia-a-dia, definindo 
também os espaços físicos aonde esses 
jogos irão se desenvolver e os brinquedos e 
materiais necessários.

É importante enfatizar que o brincar cria 
uma zona de desenvolvimento proximal 
na criança, essazona de desenvolvimento 
proximal é um domínio psicológico que está 
em constantetransformação, é o caminho 
de amadurecimento das suas funções, assim 
aquilo quehoje a criança precisa da ajuda 
de alguém para desenvolver, amanhã ela 
fará sozinha. No ato debrincar a criança se 
solta, vai além do comportamento habitual 
para a sua idade erotinas. Ela se torna maior 
do que é, dessa forma o brincar desperta 
aprendizadosque irão se desenvolver e se 
tornarão parte das funções psicológicas 
consolidadasdo indivíduo. 

Vygotsky (1998) afirma: “A essência do 
brinquedo é a criação de

uma nova relação entre o campo do 
significado e o campo da percepção visual, 
ouseja, entre situações no pensamento e 
situações reais”. Essas relações irão

atravessar toda a atividade lúdica da 
criança e serão importantes indicadores 
dodesenvolvimento, influenciando sua forma 
de encarar o mundo e as suas açõesfuturas.

Após apontar os estudiosos que existe 
uma forte relação entre os jogos e

brincadeiras como meios eficazes para 
garantir uma educação de qualidade e 
umdesenvolvimento social global, existe 
a necessidade de unir tais conceitos, ou 
seja, relacioná-los para ter o artigo como 
instrumento de pesquisa para aqueles 
queacreditam que o brincar e o aprendizado 
têm relações verdadeiras e metódicas.

Para Vygotsky o aprendizado e o 
desenvolvimento da criança estão

interagindo desde o primeiro dia de vida, 
ou seja, o aprendizado começa muito antesda 
criança ir para a escola. Todas as situações 
de aprendizado que são elucidadas pelas 
crianças na escola já têm uma história prévia, 
isto é, a criança já se defrontoucom algo 
relacionado do qual pode tirar experiências.

“Aprendizagem é o processo pelo qual o 
indivíduo adquire informações, habilidades, 
atitudes, valores, etc. a partir de seu contato 
com a realidade, no meio ambiente, as outras 
pessoas. É um processo que se diferencia 
dos fatores inatos (a capacidade de digestão, 
por exemplo, que já nasce com o indivíduo) e 
dos processos de maturação do organismo, 
independentes da informação do ambiente 

BRINCAR HEURÍSTICO, UMA 
ABORDAGEM LÚDICA PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

Em 1987, Elinor Goldschimied acreditou 
em uma nova linha de brincadeiras onde sua 
nova abordagem que intitulou de Brincar 
Heurístico foi utilizada para o processo de 
aprendizagem das crianças entre 0 a 3 anos.  
O Brincar Heurístico foi desenvolvimento 
de modo que pudesse estimular o senso da 
exploração e curiosidade das crianças, mais 
tarde, em 2006, Sônia Jackson se juntou a 
Goldschimied traçando melhorias para que 
essa nova abordagem pedagógica pudesse, 
de fato, estimular o desenvolvimento infantil.

Conforme Goldschimied e Jackson o que 
torna a brincadeira extremamente importante 
é que mediante a conduta de estimular 
a curiosidade e exploração, a criança se 
movimenta, aprende a manipular objetos e 
faz descobertas conforme necessidades de 
exploração e procura pelo desconhecido. 
Os pequenos, na faixa etária dos dois anos 
aprendem sozinhos e com isso desenvolvem 
muitas habilidades importantes para o seu 

crescimento.
As brincadeiras heurísticas ou jogos 

heurísticos buscam estimular a curiosidade 
da criança de modo que a mesma adoteuma 
conduta de explorar o ambiente, manipular 
objetos estrategicamente pensados para 
tornar a procura pelo novo atraente, o 
objetivo da brincadeira é o de estimular 
a movimentação, proporcionar novas 
descobertas sem a interferência constante 
do adulto.

No caso da família ter uma residência 
pobre, a criança que já se movimenta pode 
passar boa parte do dia presa a um carrinho ou 
confinada a um cercadinho. Mesmo quando 
a residência é de boa qualidade, poucas 
pessoas estão preparadas para reprojetar 
totalmente o espaço em que vivem para 
adequá-lo às necessidades de uma criança 
pequena. Quantas vezes em um dia temos de 
dizer: “Não, não mexa”, quando elas querem 
agarrar e manipular nossos objetos mais 
preciosos ou perigosos (para elas). O impulso 
de utilizar sua coordenação olho-mão-
objeto, cada vez mais precisa combinada com 
uma curiosidade vívida, torna-se uma fonte 
de conflitos. (GOLDSCHMIED e JACKSON, 
2006, p. 148)

Como mencionado anteriormente, o 
brincar heurístico ou “cesto dos tesouros” 
se originou a partir das ideias de Elinor 
Goldschmied (1987) que, ao longo da 
sua vida profissional, se dedicou ao 
bem-estar e desenvolvimento infantil, 
sua teoria enfatizava a importância do 
uso das brincadeiras para estimular o 
desenvolvimento natural das crianças e 
para isso desenvolveu uma nova abordagem 

(a maturação sexual, por exemplo). Em 
Vygotsky, justamente por sua ênfase nos 
processos sócio históricos, a ideia de 
aprendizado inclui a interdependência dos 
indivíduos envolvidos no processo (...) o 
conceito em Vygotsky tem um significado 
mais abrangente, sempre envolvendo 
interação social. (OLIVEIRA, 1995, p. 57).”
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chamada Cesto dos Tesouros, que considera 
a exploração de objetos não estruturados 
para promover o desenvolvimento da 
coordenação, concentração, imaginação, 
noção de espaço e de força das crianças.

Imaginem um cesto ou ambiente 
estrategicamente elaborado, cujo a 
finalidade seja a de expor objetos de vários 
tamanhos, texturas, temperaturas, sons, 
cheiros ou paladar com o objetivo de aguçar 
a curiosidade da criança?

É desta forma que o Brincar Heurístico 
se define, tem como objetivo despertar 
o interesse da criança por intermédio de 
simples objetos que não tenham a capacidade 
de proporcionar risco ou danos a criança. 

O Brincar Heurístico se conceitua na 
capacidade das criançaspequenas de explorar 
e absorver conhecimentospor meio do 
contato com um determinado objeto, nesse 
sentido o ambiente lúdico é estrategicamente 
pensado de modo que os jogos heurísticos 
possam estimular a curiosidade dos pequenos 
mediante o contato visual e sequencialmente 
do contato manual. O seu intuito requer 
do educador que promova um ambiente 
apto para proporcionar vivencias muitas 
vezes negadas para os bebes por receio e 
medo dos adultos em relação a segurança 
dos mesmos, a atividade permite que a 
criança desenvolva autonomia e com isso 
desenvolva habilidades importantes para o 
seu crescimento e percepção sensorial.

O brincar heurístico nada mais é que 
a exposição de objetos que provoquem 
estímulos dos sentidos nas crianças, 
promovendo o interesse e curiosidade e 
que deste modo possam tornar o ambiente 

num local de exploração, onde a criança seja 
capaz de se movimentar, alcançar, manipular 
e compreender o objeto da sua curiosidade. 
Em outras palavras, conforme Goldschmied e 
Jackson (2006), o brincar heurístico envolve 
oferecer a um grupo de crianças, uma grande 
quantidade de objetos para que elas possam 
brincar livremente sem a intervenção dos 
adultos.É durante a exploração desses 
objetos que a criança ganha a oportunidade 
de percepção e compreensão do novo, 
durante a brincadeira, a criança ganha 
independência para decodificar o objeto, 
sofre estímulos e desenvolve noções lógicas 
e habilidades importantes para o corpo e 
mente.

É importante que haja uma grande 
variedade de objetos com texturas e cores 
diferentes. Considera-se, dentro dessa nova 
abordagem que o papel do adulto se limite 
apenas no propósito de auxiliar as crianças 
que realmente necessitam de ajuda, pois 
dentro do brincar heurístico é de suma 
importância garantir a autonomia da criança 
para explorar objetos que lhes despertem 
curiosidade, portanto, é importante para o 
desenvolvimento e interação infantil que o 
educador, ao desenvolver atividades lúdicas 
voltadas ao brincar heurístico, considere 
dentro do seu planejamento pedagógico 
oportunizar a exploração de objetos que 
não sejam brinquedos, mas sim, artefatos 
provenientes de materiais benéficos de cores 
e formas diferenciadas.

Figura 1 Objetos utilizados no Brincar Heurístico
Fonte: http://liberdadenobrincar.blogspot.com.br/

É importante destacar que a proposta heurística se estrutura a fim de proporcionar 
vivências que muitas vezes são negadas para os bebês, tendo em vista, que os mesmos são 
protegidos de determinados objetos, ambiente e situações. Assim, as aulas de educação 
física podem vir a auxiliar nesse momento do brincar e de movimentar-se. 

Para o Cesto dos Tesouros, segue abaixo relação de materiais que podem ser utilizados durante o 
desenvolvimento da atividade heurística:

Figura 2 -Sugestão de objetos para o Brincar Heurístico.
Fonte: http://congressos.cbce.org.br/index.php/7csbce/2014/paper/viewFile/5887/3137.
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Por intermédio das brincadeiras, os pequenos desbravam 
o desconhecido, aprendem a respeito do funcionamento de 
um determinado objeto, se desenvolvem e experimentam 
novidades. Durante o brincar as crianças desenvolvem 
habilidades espaciais, produzem sons, funções relacionadas 
a fala e movimentação, portanto, ocorrem importantes 
ganhos para o desenvolvimento global. 

Cada brincadeira e sua forma aplicada sofre modificação 
conforme desenvolvimento adquirido pela criança durante 
a tarefa apresentada. No decorrerdo processo de brincar a 
criança é capaz de desenvolver senso de organização dos 
pensamentos, adquiri noção de individualidade, aumenta 
sua capacidade linguística, dentre outros. É brincando que 
a criança exprime seus anseios e desejos, portanto o direito 
e estimulo as brincadeiras devem ser preservados e jamais 
negado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo em questão nos leva a reflexão sobre a 
importância do uso das brincadeiras para o desenvolvimento 
cognitivo, sensorial e social da criança. Durante o brincar a 
criança desenvolve naturalmente habilidades importantes 
que a acompanharão ao longo da sua vida, além do prazer 
proporcionado pelas brincadeiras, ocorre um desenvolvimento 
gradual e bastante significativo para o indivíduo. 

Como mencionado anteriormente, acompanhando o ponto 
de vista de vários educadores e profissionais dedicados a 
compreensão do indivíduo ao passo que seres providos de 
habilidades cognitivas e sociais, cabe ao adulto defender o 
direito da criança ao brincar.  No contexto educacional, 
se apropriar das atividades lúdicas se torna cada vez mais 
presente nos planos de aula, não somente destinadas a 
disciplina de Artes Visuais, mas como mecanismo capaz 
de estimular o conhecimento e melhorar a capacidade de 
aprendizado do educando. 

Ao longo deste trabalho buscou-se levantar questões 
importantes sobre a prática das brincadeiras como mecanismo 
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e estimulo as brincadeiras devem ser preservados e jamais 
negado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo em questão nos leva a reflexão sobre a 
importância do uso das brincadeiras para o desenvolvimento 
cognitivo, sensorial e social da criança. Durante o brincar a 
criança desenvolve naturalmente habilidades importantes 
que a acompanharão ao longo da sua vida, além do prazer 
proporcionado pelas brincadeiras, ocorre um desenvolvimento 
gradual e bastante significativo para o indivíduo. 

Como mencionado anteriormente, acompanhando o ponto 
de vista de vários educadores e profissionais dedicados a 
compreensão do indivíduo ao passo que seres providos de 
habilidades cognitivas e sociais, cabe ao adulto defender o 
direito da criança ao brincar.  No contexto educacional, 
se apropriar das atividades lúdicas se torna cada vez mais 
presente nos planos de aula, não somente destinadas a 
disciplina de Artes Visuais, mas como mecanismo capaz 
de estimular o conhecimento e melhorar a capacidade de 
aprendizado do educando. 

Ao longo deste trabalho buscou-se levantar questões 
importantes sobre a prática das brincadeiras como mecanismo  

indispensável para o desenvolvimento 
infantil. A pesquisa realizada propiciou 
entendimento referente as atividades lúdicas 
e de como o brincar heurístico deve ser 
praticado dentro do ambiente pedagógico.

Desde muito cedo a criança descobre 
o mundo por meio das brincadeiras, 
inicialmente impulsionadas pelos familiares 
e posteriormente ocorrem de modo natural 
onde o novo desperta uma curiosidade 
genuína. A criança que brinca desenvolve 
naturalmente o senso de observação 
concentração, adquire noções espaciais 
e motoras, seu cérebro recebe uma série 
de estímulos importantes para o seu 
desenvolvimento e pleno funcionamento, 
é bombardeado de informações e com 
isso sofre modificações importantes para 
convívio em sociedade.

Cabe ao educador identificar a melhor 
abordagem considerando a ludicidade como 
uma ideia renovada com caráter de estimular 
o desenvolvimento infantil respeitando 
suas limitações à proporção que ocorre o 
desenvolvimento da criança como indivíduo 
provido de ideias e necessidades muitas 
vezes não respeitadas pela forma engessada 
de lidar com o desenvolvimento pedagógico 
educacional.

Identificamos que a atividade lúdica se 
torna um meio que renova e inova o trabalho 
do educador e que trabalhar a partir do lúdico 
requer entender o que a criança necessita 
para se desenvolver plenamente.

As atividades lúdicas promovem no 
ambiente escolar um lugar de harmonia e 
muitas vezes prazeroso onde a criança é 
estimulada a aprender brincando, desta 

forma ela se sente acolhida, amparada, 
estimulada e notadamente compreendida.

Neste sentido é possível constatar 
que o brincar é um mecanismo pelo qual 
o professorpode impulsionar a inserção 
da criança no mundo do faz-de-conta, 
analisar situações diversas, identificar 
dificuldades de integração social,promover o 
desenvolvimento psicomotor da criança, além 
de auxiliar na aquisição do conhecimento e 
despertar a curiosidade e entusiasmo nos 
alunos.

Se tratando especificamente do brincar 
heurístico, o ganho adquirido ao longo do 
processo pode ser notado por meio do 
desenvolvimento de muitas habilidades 
importantes para o desenvolvimento infantil, 
a criança ganha confiança para explorar o que 
lhe chame atenção e a proposta é exatamente 
a de promover autonomia e confiança 
durante o desenvolvimento da atividade de 
exploração dos objetos desconhecidos.

Oportunizar formas de aprendizagem, 
onde o indivíduo possa construir, por 
meio da habilidade de explorar objetos 
desconhecidos é desafiar a capacidade e 
poder do desenvolvimento da criança. 

Como citado, cabe aos educadores 
elaborar planos pedagógicos capazes de 
incentivar a importância da curiosidade 
para a capacitação da criança durante o 
processo de absorção do conhecimento, 
não basta apenas apresentar objetos que 
lhe ocupem o tempo, mas sim, promover a 
investigação, movimentação, organização 
dos pensamentos e desenvolvimento das 
habilidades como andar, falar, dentre outras.
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A VISÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E 
PRIVADAS
RESUMO: Muito se escreve e debate sobre a função do gestor escolar. Neste trabalho há 
levantamentos e pesquisas sobre as diferenças que norteiam a função do gestor sob a ótica da 
rede privada e da rede pública. Opiniões de autores e de profissionais que atuam ou atuaram 
na área da educação onde embasaram um texto que tenta demonstrar o limite da autoridade 
e do poder de decisão do gestor em ambas as esferas. Divulgar essas informações viabiliza 
uma humanização da figura do gestor perante a comunidade escolar, pois muitas vezes 
incompreendido tem sua administração comprometida por falta de apoio do corpo docente 
e da comunidade escolar em geral. Trata-se também de viabilizar um despertar para alguns 
gestores que mantém uma postura morna, sem personalidade e que estão aquém de suas 
possibilidades, o que concordam com colegiados fracos e omissos que não o impulsionam 
a uma mudança de atitude (destaque para a rede pública). Enfim, através de estudos e 
pesquisas o trabalho pretende aparelhar os futuros e atuais gestores com reflexões que os 
levem a aprimorar-se e consequentemente proceder melhoras nas relações de trabalho em 
ambientes produtivos e justos na resolução dos conflitos e no gerenciamento dos recursos.

Palavras-chave: Exigência, Compreensão, Limitações, Ação.
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INTRODUÇÃO

Diferenças e igualdades nas 
escolas públicas e particulares 
Educação e qualidade são teclas 
que batem juntas quando se 
trata das necessidades do Brasil. 

E a prioridade nesse campo é, sem dúvida, o 
Ensino Fundamental na escola pública, à qual 
a maioria dos brasileiros tem acesso. O ensino 
privado, no entanto, participa da discussão 
sobre medidas a tomar para que o sistema 
responda aos anseios dos estudantes. A 
maioria dos gestores de escolas privadas não 
enxerga competição entre escola pública e 
particular. Eles não querem receber alunos 
só porque não conseguiram vaga nas escolas 
estaduais ou municipais. Existem escolas 
públicas de altíssimo nível onde acontecem 
experiências riquíssimas. O que dificulta 
a ação da escola pública, que também tem 
docentes altamente qualificados, é a alta 
rotatividade do pessoal. O professor é da 
rede e não de uma unidade escolar. Quando 
se consegue montar um corpo docente 
eficiente, chega o fim do ano, metade 
dos professores é removido e tem-se que 
começar tudo de novo. Já na rede particular 
não existe a mesma rotatividade, porque sem 
um corpo docente estável não há definição 
do projeto pedagógico.

Há certa diferença no que se refere 
ao desempenho e qualidade de ensino 
comparando a escola pública e a particular, 
pois esta última sofre uma pressão tanto 
do mercado, quanto dos pais, pois estão 
pagando e exigem um melhor resultado, 
o que leva a escola a cobrar mais dos 

professores, melhorando assim os níveis 
dessa educação, mesmo que de forma não 
tão satisfatória, no tocante a qualidade. A 
grande novidade para muitas pessoas é que 
a escola particular não possui desempenho 
tão diferente da escola pública, pois o maior 
objetivo de ambas é deixando a desejar em 
propostas alternativas em que, de fato, o 
que se queira alcançar seja a aprendizagem 
dos educandos. Segundo pesquisa publicada 
pelo Inep (2007), ocorreu uma decadência 
nos últimos tempos, tanto na escola pública 
como na particular, mas no caso do ensino 
público a situação é ainda mais complexa, pois 
os números são mais preocupantes e pioram 
a cada ano, onde os índices de reprovação 
e evasão são muito mais críticos. Nota-
se que, na maioria dos casos, não há uma 
preocupação com a escola pública em obter 
avanços, talvez, por não ter concorrência 
significativa, e desta forma, o comodismo de 
muitos acaba impedido o progresso desta 
educação e, consequentemente, as falhas no 
processo de ensino-aprendizagem aparecem 
de forma mais visível e ampla.

DEFINIÇÃO DE COISA 
PÚBLICA E DE COISA 
PRIVADA

Transcrevi o poema para ilustrar uma 
definição poética de pública e privada:

A Coisa Pública e a Privada
Entre a coisa pública 
e a privada 
achou-se a República 
assentada. 

Uns queriam privar 
da coisa pública, 
outros queriam provar 
da privada, 
conquanto, é claro, 
que, na provação, 
a privada, publicamente, 
parecesse perfumada. 

Dessa luta intestina 
entre a gula pública e a privada 
a República 
acabou desarranjada 
e já ninguém sabia 
quando era a empresa pública 
privada pública ou 
pública privada. 

Assim ia a rês pública: avacalhada 
uma rês pública: charqueada 
uma rês pública, publicamente 
corneada, que por mais 
que lhe batessem na cangalha 
mais vivia escangalhada. 

Qual o jeito? 
Submetê-la a um jejum? 
Ou dar purgante à esganada 
que embora a prisão de ventre 
tinha a pança inflacionada? 

O que fazer? 
Privatizar a privada 
onde estão todos 
publicamente assentados? 
Ou publicar, de uma penada, 
que a coisa pública 
se deixar de ser privada 

pode ser recuperada? 

— Sim, é preciso sanear, 
desinfetar a coisa pública, 
limpar a verba malversada, 
dar descarga na privada. 

Enfim, acabar com a alquimia 
de empresas públicas-privadas 
que querem ver suas fezes 
em ouro alheio transformadas. 

(In: SANT’ANNA, Affonso Romano de. A 
poesia possível. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. 
Poema integrante da série Aprendizagem de 
História)

“Os termos público e privado surgem 
no Império Romano e se referem, 
respectivamente, ao Direito Público e 
ao Direito Privado que são as pedras 
fundamentais do Direito Romano, que é, 
por sua vez, a pedra fundamental de todo o 
Direito da civilização ocidental.

Porém, a conceituação do que seja público 
remonta à civilização grega. Na polis grega 
o espaço público é a esfera de ação do 
cidadão, é o espaço onde se compete por 
reconhecimento, precedência e aclamação 
de ideias. É nesse ambiente, com condições 
de homogeneidade moral e política e 
de ausência de anonimato, que existe a 
perseguição da excelência entre os iguais. 
Por oposição, o espaço privado é onde se dão 
as relações entre os que não são cidadãos, 
os comerciantes, as mulheres, os escravos. 
Pode-se perceber que na sua origem o termo 
público remete à esfera da coletividade e ao  
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exercício do poder, à sociedade dos iguais. 
Em contrapartida, o privado se relaciona 
com as esferas particulares, à sociedade dos 
desiguais.

Com o surgimento dos estados nacionais 
modernos no final do século XV, essas relações 
sofrem significativas transformações. O 
exercício do poder pelo chefe de Estado se 
dá através da imposição de normas (leis) que 
definem o comportamento do súdito ou do 
cidadão. Estabelecem-se, então, relações 
coercitivas entre o rei e o súdito, ou entre o 
ministro e o cidadão. Como consequência, o 
espaço público deixa de ser a arena onde se 
dão as relações entre iguais, como na polis 
grega, e passa a ser o espaço onde ocorrem 
as relações entre desiguais. O espaço onde o 
governo “impõe” regulações aos governados.

Concorrentemente à consolidação do 
Estado, ocorre o surgimento do Mercado. 
Se o que regula as relações entre o Estado 
e a sociedade são as leis, o que regula as 
relações entre os participantes do mercado é 
o contrato. Segundo Bobbio, esta é “a forma 
típica com que indivíduos singulares regulam 
suas relações no estado da natureza, isto é, 
no estado onde não existe ainda o poder 
público”. Ou seja, onde não se faz sentir a 
ação do Estado. Nesse sentido, a esfera 
onde se dão as relações entre iguais, pois um 
contrato só existe com a anuência de todos 
os participantes, é agora a sociedade dos 
iguais, a sociedade de mercado, em última 
instância, a esfera Privada. Nesse contexto 
é que se inicia a associação entre o Estado e 
o conceito de público, pois o espaço público 
agora passa a ser pensado como o espaço 
de representação política, onde se dá a 

interação entre o governante e a sociedade. 
Surge, também, nesse momento, a dicotomia 
entre bens públicos e bens privados, sendo 
estes bens rivais com alocação ótima no 
mercado e os primeiros bens não rivais que 
visam suprir as falhas do mercado e que são 
fruto da escolha pública.

Com a crise vivida pelo Capitalismo no 
final do século XIX e que culminou com a 
grande depressão econômica mundial vivida 
a partir de 1929, a atuação do Estado na 
produção de bens públicos, sejam produtos 
ou serviços, se intensificou.

Chega-se então aos nossos dias, onde o 
conceito de privado nos remete às questões 
do mercado e da privacidade do indivíduo 
e, por outro lado, o público passa a ser 
identificado com o Estado e o espaço onde 
ocorrem as relações políticas da sociedade. 
Porém, o atual estado das coisas nos 
permite perceber uma série de questões não 
resolvidas, sejam elas pertinentes à esfera 
econômica ou à esfera social. Como estão 
postas atualmente, as grandes dicotomias 
Estado e sociedade, governo e sociedade de 
mercado, lei e contrato, justiça comutativa 
(a do mercado) e justiça distributiva (a ligada 
ao Estado) e, em resumo, público e privado, 
não atendem mais às demandas de uma 
sociedade complexa como a nossa. Faz-se 
necessário, portanto, que sejam propostas 
novas formas de interação entre esses 
diversos níveis de atuação da sociedade, de 
forma que sejam atendidas as demandas e 
respondidas as grandes questões sociais, 
políticas e econômicas deste final de século.”

O SURGIMENTO HISTÓRICO 
DE AMBAS AS ESCOLAS

“Ao longo da nossa vida, temos uma rotina 
que organiza o nosso tempo e determina as 
atividades que realizamos ao longo de todo 
um dia. Para a criança, principalmente no 
Ocidente, a escola aparece desde muito cedo 
como um dos espaços que orienta as suas 
ações no dia a dia. Sendo tão acostumados 
a esse tipo de situação, podemos imaginar 
que muitas crianças encarem sua presença 
na escola como algo completamente natural, 
feito assim porque sempre foi assim. 

Contudo, devemos entender que a escola 
não é um espaço natural – o segundo lugar 
ocupado pela criança depois da casa. Afinal, 
houve um longo processo de transformações, 
escolhas e ideias responsável pelo surgimento 
da escola. Feita essa afirmação, alguns 
podem até perguntar: “Quando e como as 
escolas foram criadas?”. Para essa pergunta, 
devemos construir uma resposta mais longa, 
que abrange uma história que passa por 
diferentes povos e diferentes noções sobre 
a educação e sobre as necessidades de uma 
criança.

Já na Antiguidade, a educação infantil era 
uma preocupação presente entre as várias 
civilizações que se firmaram. Em casos 
diversos, observamos que a educação dos 
menores acontecia no espaço da casa. Os 
valores e o conhecimento eram diretamente 
transmitidos dos pais para os filhos. Já nessa 
época, percebemos que havia um universo 
de saberes considerado importante para 
criança e, ao mesmo tempo, uma divisão 

daquilo que meninos e meninas deveriam 
aprender para as suas vidas.

Com o surgimento de sociedades mais 
complexas, dotadas de instituições políticas 
e práticas econômicas sofisticadas, a noção 
de que a educação familiar era suficiente 
perde espaço. Nesse contexto, percebemos 
o surgimento dos primeiros professores, 
profissionais que se especializaram em 
repassar conhecimento. Não raro, esses 
primeiros professores eram exclusivamente 
contratados por famílias que possuíam 
melhores condições ou eles organizavam suas 
aulas em espaços improvisados, recebendo 
uma quantia de cada aluno integrante da 
turma.

Já nessa época, percebemos que a 
educação e o acesso aos professores 
estiveram estritamente ligados à condição 
econômica de uma família. Na Grécia Antiga, 
a educação era encarada como uma atividade 
para poucos, para aqueles que podiam 
consumir o seu tempo livre com o saber e 
não tinham a necessidade de trabalhar para 
garantir a própria sobrevivência. Sendo 
assim, percebemos que a educação era um 
privilégio garantido a uma parcela mínima da 
população.

No período medieval, o processo 
de ruralização da sociedade europeia 
estabeleceu um novo quadro para as escolas. 
O ensino se mostrou restrito a uma população 
mínima, geralmente ligada ao recrutamento 
dos líderes religiosos da ascendente Igreja 
Cristã. Sendo o processo de conversão uma 
árdua tarefa, os membros da igreja passavam 
por uma ordenada rotina de estudos para 
que então pudessem dominar eficazmente 
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a compreensão do texto bíblico. Enquanto 
isso, as comunidades nos feudos raramente 
tinham oportunidade de se instruir.

   Ainda nos tempos medievais, percebemos 
que essa situação muda de figura com o 
renascimento dos centros urbanos e com a 
rearticulação das atividades comerciais. A 
necessidade de controle e de organização 
dos negócios e a administração das cidades 
exigiam a formação de pessoas capacitadas 
para tais postos. Sendo assim, as instituições 
de ensino passaram a se abrir para o público 
leigo, mas com forte presença de membros 
da Igreja que lecionavam em tais instituições. 
Ainda nesse momento, o saber continuava 
restrito a uma parcela pequena da população.

    Adentrando a Idade Moderna, 
percebemos que o desenvolvimento dessas 
instituições abriu portas para novas reflexões 
sobre como as escolas deveriam funcionar e 
a qual público elas se dirigiam. A organização 
dos currículos, a divisão das fases do ensino e 
as matérias a serem estudadas começaram a 
ser discutidas. Paralelamente, a diferenciação 
entre o ensino masculino e feminino também 
surgiu nesse tempo. Até então, na grande 
maioria dos casos, o ambiente escolar ficava 
restrito às figuras masculinas da sociedade 
europeia.

    No século XVIII, o surgimento do movimento 
iluminista colocou o desenvolvimento de 
uma sociedade orientada pela razão como 
uma necessidade indispensável. Pautados 
por princípios de igualdade e liberdade, 
o discurso dos iluministas colocava o 
ambiente escolar como uma instituição de 
grande importância. No século seguinte, 
temos a expansão das instituições escolares 

na Europa, então comprometidas com um 
ensino que fosse acessível a diferentes 
parcelas da sociedade, independente da sua 
origem social ou econômica.

    No século passado, esse processo de 
expansão das escolas superou os limites do 
continente europeu. Países marcados pela 
colonização experimentaram o aparecimento 
das escolas. Apesar dos aparentes benefícios 
de tal transformação, notamos que essas 
instituições não poderiam ser uma simples 
cópia do modelo europeu. Era necessário 
repensar o lugar da educação nessas 
outras sociedades, à luz de suas demandas, 
problemas e contradições.

     Nas últimas décadas, o avanço da 
tecnologia e o crescimento acelerado dos 
meios de comunicação nos instigam a 
repensar seriamente como as escolas devem 
se organizar. O acesso às informações e 
saberes já não é um problema a ser resolvido 
exclusivamente pelo ambiente escolar. 
Mais do que simples transmissão, a escola 
do século XXI deve se encaminhar para 
a construção de um saber autônomo, em 
que o indivíduo se mostre capaz de criticar 
e organizar o conhecimento que se mostre 
relevante para si mesmo.

“O conceito de unir estudantes em um 
local separado para a aprendizagem existe 
desde a Antiguidade Clássica. O ensino 
fundamental existe provavelmente desde a 
Grécia antiga, Roma antiga, Índia antiga e 
China antiga. O Império Bizantino tinha um 
sistema de ensino criado a partir do nível 
primário. De acordo com Bentley (2006), a 
fundação do sistema de educação primária 
começou em 425 dC quando 12”... o pessoal  

militar geralmente tinha pelo menos o 
ensino primário ...”. Apesar de Bizâncio ter 
perdido muito da grandiosidade da cultura 
romana, o Império enfatizou a eficiência nos 
seus manuais de guerra. O sistema de ensino 
bizantino continuou até o colapso do império 
em 1453 AD.

O Islã foi outra cultura que desenvolveu 
um sistema escolar, no sentido moderno da 
palavra. Na Europa, foi durante os séculos 
XIV e XV que ocorreu a expansão das escolas 
devido, em grande parte, aos esforços 
catequistas da Igreja na busca de fiéis. “(...)
é preciso estudar a Bíblia para chegar a 
Deus, e as palavras da liturgia não toleram 
imprecisão. Cabe à Igreja atrair fiéis, que 
devem conhecer as preces e os preceitos.”. 
Assim, os dois últimos séculos da Idade 
Média presenciam a expansão da escrita, 
tanto em latim quanto na língua vulgar.

Destinadas as crianças entre sete e 
quatorze anos, aos poucos a escola traz 
o livro do domínio eclesiástico e político 
para o uso quotidiano. Expande-se para 
os estabelecimentos comerciais (“livros de 
contas”) e chega à zona rural nos contratos 
de venda ou locação, mesmo para posses 
pequenas. Também nas profissões, a escola 
exerce grande influência: frequentar a escola 
constitui uma prova de honradez, útil para 
conseguir um bom casamento, tornar-se 
administrador dos bens da paróquia ou 
magistrado municipal: scolae scalae (“a 
escola é uma escada”). 

Estas escolas eram presididas por um 
eclesiástico, scholasticus, subordinado ao 
bispado, daí o nome de escolástica dado à 
doutrina e à prática de ensino. Há, porém, 

uma forte demanda por elas, menos para 
moças, camponeses e pequenos vendedores, 
do que para moços, citadinos e mercadores. 
Apesar do estímulo na formação de cléricos 
por Carlos Magno (768-814), (e em 1215 o 
Concílio de Latrão fez referência a ela), não 
há uma estrutura escolar uniforme, como 
uma escola por paróquia. 

O magistério tem maior concentração nas 
regiões mais desenvolvidas. Os mosteiros 
beneditinos recebem rapazes e moças e 
os jovens pensionistas sempre se tornam 
monges. Os conventos e confrarias também 
podem manter escolas, assim como hospitais 
e orfanatos. Fundar, subvencionar e manter 
uma escola constitui um ato de misericórdia. 
A escola pode funcionar ainda, sobretudo na 
Itália, como empresa privada subvencionada 
pela comuna. Em uma escala mais reduzida, 
os mercadores ensinam a seus aprendizes as 
bases da escrita e do cálculo. 

A oferta assume várias formas, bem 
adaptada à demanda dos pais e inserida na 
continuidade da educação familiar, centrada 
na aprendizagem dos valores, na socialização 
e na aquisição de competências precisas. 
Este tipo de oferta tem seus inconvenientes: 
a flexibilidade de suas estruturas resulta em 
um funcionamento aleatório; se o pároco 
muda ou o mestre decide viajar, a escola 
para de funcionar. 

Na França, as escolas elementares só 
surgiram na segunda metade do século 
XIII, e se multiplicaram entre 1350 e 1450. 
As escolas rurais são relativamente bem 
conhecidas no norte, na Champanha e 
na Normandia, ou em toda região rica e 
urbanizada que tem muitos clérigos a formar 
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e muitos monges para formá-los. No norte, 
em 1449, das 156 aldeias de Flandres, 
152 possuem uma escola. Na zona rural, a 
escola raramente ensina a escrever: “saber 
ler é uma função intelectual valorizada, 
saber escrever é uma habilidade manual 
vagamente desprezada”. Na cidade, há todos 
os tipos de escola (cursos em latim ou em 
língua vulgar) assim como todos os níveis de 
ensino. No norte, Lille e Saint-Omer trinta 
escolas, quase uma por paróquia e Douai 
possui sete escolas. Em Valenciennes, que 
conta com vinte escolas em 1337 e quarenta 
e nove em 1388, há, nessa data, 516 crianças 
(145 meninas) escolarizadas entre sete e dez 
anos.

AMBAS ESFERAS SOB A LDB 

“Assim definiu Anísio Teixeira a Lei de 
Diretrizes e Bases: “lei federal sui generis, 
à maneira do Código Civil, do Código 
Comercial, etc. destinada a regular a ação 
dos Estados, dos Municípios, da União e da 
atividade particular no campo do ensino (...); 
a autoridade implícita na lei sujeita a todos 
quanto a seu cumprimento, sua interpretação 
e sua execução” (1976: p. 227).

ROMANELLI (1991) analisou o debate 
sobre o processo de organização da 1ª Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 
1961, processo iniciado por determinação 
da Constituição de 1946. De acordo com a 
autora, esta Constituição se assemelhava à 
de 1937, no sentido das concessões à escola 
privada, mas priorizava outros aspectos por 
sua inclinação democrática. Por exemplo, no 

que dizia respeito à exigência de concurso 
de títulos e provas para o preenchimento de 
cargo no magistério. Trazia a proposição de 
descentralizar a administração e a orientação 
pedagógica, mas não deixava de atribuir à 
União o papel de ditar as linhas gerais para 
a organização da educação nacional. Uma 
questão resolvida a contento foi a da definição 
de verbas a serem aplicadas à educação: para 
este fim, não menos de dez por cento da 
arrecadação da União, e vinte por cento da 
renda resultante dos impostos dos Estados e 
Municípios. Essas determinações criavam as 
condições, ainda que mínimas, para assegurar 
a educação. A Constituição de 1946 se 
inspirou nas doutrinas sociais do século XX. 
Com a preocupação pela formulação de uma 
Lei que amparasse os vários segmentos da 
Educação, o então Ministro da Educação 
Clemente Mariani convocou uma comissão 
de educadores, que coube ao Professor 
Lourenço Filho presidir. O objetivo foi o 
de montar um projeto de reforma geral 
da educação nacional. Elaborado por três 
subcomissões, do Ensino Primário, (Revista 
HISTEDBR On-line, Campinas, n.22, p.131 
–149, jun. 2006 - ISSN: 1676-2584 140) do 
Ensino Secundário e do Ensino Superior, o 
projeto foi apresentado à Câmara Federal, 
em 1948, para apreciação e discussão.

Duas ordens de discussão sobre o projeto 
podem ser ressaltadas. A primeira, em torno 
à interpretação do texto constitucional, 
pois se encontravam ali duas concepções: 
uma centralizadora, conforme os moldes da 
Constituição de 1937, e outra federativa, 
descentralizadora, no espírito da Constituição 
de 1946. Os estudos, que iriam perdurar de 

1948 até 1961, versavam sobre centralização 
e descentralização da educação, o ensino 
primário gratuito e obrigatório, gratuidade e 
escolas públicas nos demais níveis de ensino, 
bem como normatização e regulamentação 
desta obrigatoriedade. Esses estudos 
determinavam os fins, estipulando as 
condições que a escola deveria criar para que 
os princípios de liberdade e solidariedade 
humana fossem respeitados.

A segunda ordem de discussões se referia 
à administração. Era proposta a criação 
de um Conselho Nacional de Educação 
com a função de apoiar o Ministro da 
Educação, ao qual caberia fazer que se 
desse cumprimento às responsabilidades da 
União. Propunha-se também a criação de um 
sistema federal de educação para organizar 
e administrar supletivamente a educação 
e os sistemas estaduais de educação, 
pois que administração e organização 
se tornavam encargo especialmente dos 
Estados. As discussões sobre centralização 
e descentralização foram dirimidas por 
emendas e substitutivos. Previam-se exames 
oficiais do Estado, para conclusão dos cursos; 
eram garantidos autonomia administrativa, 
didática e financeira das Universidades e 
concursos e provas de títulos para provisão 
de cargos no magistério; as escolas privadas 
deveriam estar sob a supervisão dos poderes 
públicos e do Colégio Universitário, que 
visava a preparar os candidatos aos cursos 
superiores; era sistematizado e uniformizado 
o ensino profissional, embora com 
elasticidade e flexibilidade.

O Deputado Carlos Lacerda apresentou 
um substitutivo que assinalava a intenção 

de promover a escola privada. A proposta 
destacava os seguintes elementos:

“Art. 3° - A educação da prole é direito 
inalienável e imprescindível da família”.

“Art. 4° - A escola, fundamentalmente, é 
prolongamento e delegação da família”.

“Art. 5° - Para que a família, por si ou 
por seus mandatários, possa desobrigar-
se do encargo de educar a prole, compete 
ao Estado oferecer-lhe os suprimentos de 
(Revista HISTEDBR On-line, Campinas, 
n.22, p.131 –149, jun. 2006 - ISSN: 1676-
2584 141) recursos técnicos e financeiros 
indispensáveis, seja estimulando a iniciativa 
particular, seja proporcionando ensino oficial 
gratuito ou de contribuição reduzida”.

ROMANELLI fez observar a 
intencionalidade velada de angariar recursos 
do governo em forma de apoio à família. 
Neste substitutivo, foi possível observar o 
claro

propósito de favorecer a iniciativa privada. 
Isso ficou mais visível ainda no “Art. 7° - O 
Estado outorgará igualdade de condições às 
escolas oficiais e às particulares:

a) pela representação adequada das 
instituições educacionais nos órgãos de 
direção de ensino;

b) pela distribuição das verbas consignadas 
para a educação entre as escolas oficiais e as 
escolas particulares, proporcionalmente ao 
número de alunos atendidos;

c) pelo conhecimento, para todos os fins, 
dos estudos realizados nos estabelecimentos 
particulares (1978, p. 174).”

Essas questões causaram polêmicas entre 
os analistas do projeto e provocaram a 
insurgência de um grupo que lançou a
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Campanha em Defesa da Escola Pública, 
liderada pelos educadores da velha geração 
dos Pioneiros. Do grupo, podem-se destacar: 
Fernando de Azevedo, Almeida Junior, Carlos 
Mascaro, João Villa Lobos, Fernando Henrique 
Cardoso, Laerte Ramos de Carvalho, Roque 
Spencer Maciel de Barros, Wilson Cantoni, 
Moisés Brejon, Maria José G. Werebe, Luiz 
Carranca, Anísio Teixeira, Jayme Abreu, 
Lourenço Filho, Raul Bittencourt, Carneiro 
Leão, Abgar Renault. Esse grupo apresentou 
um substitutivo, através do Deputado Celso 
Brant, semelhante ao anteprojeto primitivo.

De acordo com Romanelli, as forças 
conservadoras se mostravam contrárias ao 
ensino público e gratuito. Este, seguindo 
o princípio da democracia, possibilitaria à 
população o acesso à participação na vida 
econômica e política do País; já bastava 
para assustar os conservadores. As lutas do 
grupo “pró-Defesa”, contra a implantação 
do projeto e para apoio à escola privada, 
foram evidenciadas. Fernando de Azevedo, 
relator do primeiro Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova (1932), também redigiu 
o segundo Manifesto dos Educadores 
(1959). Assinado por 189 pessoas – 
educadores, intelectuais e estudantes –, 
este reafirmava os princípios da Escola Nova, 
mas tratando principalmente do aspecto 
social da educação, dos deveres do Estado 
Democrático e do direito à escola para todos. 
(Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.22, 
p.131 –149, jun. 2006 - ISSN: 1676-2584 
142)

Embora Anísio Teixeira tivesse sido 
convidado para participar do grupo de debate 
sobre o anteprojeto, acabou não nomeando 

os autores dos substitutivos. Para efeitos 
de análise, ele dividiu em três segmentos o 
anteprojeto:

a) Os títulos I e II definem o direito 
à educação e os fins da educação. São 
dispositivos gerais, mais ou menos felizes, na 
sua redação, e decorrentes do

texto constitucional;
b) O título III distribuía competência de 

assegurar o direito à educação – nos termos 
também da Constituição – aos poderes 
públicos, e previa, em linhas gerais, a 
administração federal do ensino;

c) O título IV – que era a chave da lei – 
dispunha sobre os sistemas de ensino. Estes 
seriam: o sistema federal de ensino de 
caráter supletivo, os estaduais, o do Distrito 
Federal. Nem sequer se cogitava em sistemas 
municipais (1976, p. 181).

Menciona-se aqui apenas a história de 
um projeto. Exorbita das intenções deste 
trabalho tratar da questão da multiplicidade 
ou não dos projetos de Lei.

Em 20 de dezembro, o projeto foi 
transformado em Lei, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – n°. 4024 –, 
pelo Presidente João Goulart, com veto a 
25 dispositivos, que foram posteriormente 
aprovados pelo Congresso Nacional. A partir 
de 1961, com base na “velha” Lei, assim 
chamada por ter permanecido em discussão 
tão longo tempo, as escolas brasileiras 
passaram a ter maior liberdade na elaboração 
de programas e no desenvolvimento de 
conteúdos de ensino. Foi propiciada a criação 
de setores especializados nas escolas para 
coordenar suas atividades.

    No Brasil – do Império, da República 

Velha, da Era Vargas, e até 1961 –, 
persistiu a dualidade no Ensino Secundário 
de Segundo Ciclo, hoje Ensino Médio. De um 
do, ensino de caráter propedêutico, voltado 
para as minorias da elite; de outro lado, 
ensino profissional, pois o Brasil se preparava 
para acompanhar os rumos da revolução 
industrial.

     Foram definidas as “Leis Orgânicas do 
Ensino Profissional”, propiciando grandes 
eventos como a criação do SENAI – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (1942) 
–, e a (Revista HISTEDBR On-line, Campinas, 
n.22, p.131 –149, jun. 2006 - ISSN: 1676-
2584 143) criação do SENAC – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (1946). 
A partir de 1942, de acordo com ROMANELLI, 
o ensino profissional se consolidou no Brasil, 
promovido por Lei Orgânica. Nessa Lei, ficava 
claro que o objetivo do ensino secundário e 
do ensino normal seria o de formar as elites 
condutoras do País; e o objetivo do ensino 
profissional seria a formação adequada dos 
filhos dos operários, dos desvalidos da sorte 
e dos menos afortunados. Mas, o ensino se 
voltava a dar conteúdos mínimos para as 
classes populares, sem lhes permitir acesso 
ao Ensino Superior.

      Esta dualidade persistiu até a promulgação 
da LDB nº. 4024/61. A partir de então,ficou 
estabelecida a equivalência entre os cursos 
propedêutico e profissionalizante, abrindo-
se, também este, para o Ensino Superior. A 
formação do pensamento estrutural escolar 
brasileiro, porém, não se desvinculava do 
contexto social e prosseguia como reflexo de 
uma época que se estabelece como industrial, 
comercial, exportadora e desenvolvimentista. 

Também havia a diversidade cultural, os 
regionalismos, o processo de mobilidade do 
homem do campo para os centros urbanos 
como elementos que colaboravam para a 
implantação do modelo de escola então 
apresentado. Sem dúvida, existia uma escola 
para pobres e outra para a elite. 

IANNI (1994, p. 91-92) apontou as causas 
sociais que definiam tais padrões escolares:

“As crescentes diversidades sociais estão 
acompanhadas de crescentes desigualdades 
sociais. Criam-se e recriam-se as condições 
de mobilidade social horizontal e vertical(...). 
As lutas sociais polarizam-se em torno do 
acesso à terra, emprego, salário, condições 
de trabalho na fábrica e na fazenda, garantias 
trabalhistas, saúde, habitação, educação, 
direitos políticos, cidadania”.

       O dualismo ainda comportava melhores 
análises. Em educação, o dualismo entre 
elite e grupos populares já esteve presente 
nas origens do Brasil Colônia, se afirmou 
no Brasil Império e veio fortalecer-se na 
Primeira e na Segunda República. A educação 
escolar continuou associada à posição social, 
favorecendo só alguns privilegiados, que a ela 
mantiveram acesso para conservar o próprio 
status quo. Anísio Teixeira apontou o Estado 
como principal mantenedor da educação 
pública, mas foi um Estado que ofereceu um 
mínimo de treinamento indispensável para 
a vida do cidadão comum, e na medida das 
necessidades do desenvolvimento industrial.

     Anísio Teixeira descrevia essa divisão 
na escola, de forma que um sistema se 
compunha de “escola primária”, “primária 
superior”, “escolas normais” e “escolas de arte 
e ofícios”, conduzindo as classes populares 
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ao trabalho e a um ofício. Para as classes 
mais privilegiadas, o ensino previa as classes 
primárias, o liceu, as escolas profissionais 
e a universidade, todas visando à ascensão 
social do indivíduo. A posição classificatória, 
determinada na matrícula, já definia as 
condições socioeconômicas do candidato. As 
classes menos privilegiadas aprenderiam a 
trabalhar. Aos alunos das classes sociais mais 
elevadas, apenas interessava uma carreira 
brilhante; logo, nem a escola acadêmica 
buscava resultados a partir de eficiência ou 
conforme critérios de excelência.

O segundo sistema ensino, se inclinava, 
como se viu, para a escola secundária.

Como se posicionava o Estado perante 
cada um dos sistemas? O primeiro promovia 
a educação pública para as escolas populares 
e de trabalho, e o Estado se punha como o 
responsável pela legislação e não investia na 
profissionalização ou no encaminhamento 
rumo ao ensino superior. Quanto ao segundo 
sistema, o Estado legislava e generosamente 
lhe atribuía o objetivo de conduzir à 
Universidade, impingindo-lhe um caráter de 
superioridade. Assim, o Estado permitia que 
os colégios particulares se equiparassem aos 
oficiais, com prestação de exames válidos 
para a assunção de cargos públicos. A esse 
propósito, ROMANELLI (1978), discutindo 
a organização do ensino secundário em 
dois ciclos, o primeiro chamado ginasial 
e o segundo subdividido em clássico e 
científico, lembra que, no contexto histórico 
da implantação da LDB/61, a ênfase recaía 
sobre o ensino da ciência como superação 
da religião.

Pode-se examinar este conflito de 

que aqui se trata por ângulos diferentes, 
mas WANDERLEY (1989, p.33) abordou 
o conflito gerado pelo dualismo como 
conflito necessário, pois “(...) as exigências 
de novas qualificações e habilidades (...), o 
processo educativo usado como meio dos 
setores dominantes para a sua dominação 
política e controle social, entre outros 
fatores, desenvolveram as características 
fundamentais da educação nas sociedades 
modernas”. (Revista HISTEDBR On-line, 
Campinas, n.22, p.131 –149, jun. 2006 - 
ISSN: 1676-2584 145)

O debate se articulou em torno do conflito 
entre os defensores da escola particular e os 
defensores da escola pública. Os primeiros, 
em geral agrupados em torno da Igreja 
Católica, defendiam uma concepção religiosa 
e humanista do ensino, e até reclamavam 
um financiamento público para a educação 
particular, de modo a garantir a “liberdade 
de escolha” dos pais. Os outros, em seus 
movimentos progressistas e laicos, previam 
que apenas uma escola pública haveria de 
assegurar as mesmas chances educativas 
para todos os cidadãos brasileiros.

ROMANELLI, a luta pela escola pública e 
laica foi elemento importante das reformas 
educacionais. Esse tipo de escola foi defendido 
pelos educadores do movimento renovador 
da educação, movimento de caráter político e 
econômico, segundo o qual o Estado assume 
a educação. Conforme essa proposta, a Igreja 
católica perderia prerrogativas várias. Os 
intelectuais católicos, portanto, pregavam a 
religião católica como suporte para o ensino, 
no que dizia respeito à ordem e à moral e 
a princípios sedimentados nos hábitos. A 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Pedagogia da Qualidade Total vem se 
propagando em nossa sociedade, trazendo 
para a educação as normas da empresa 
capitalista. “A Escola de Qualidade Total 
começa a evidenciar-se como a tentativa mais 
séria de aplicar os princípios empresariais de 
controle de qualidade no campo pedagógico.” 
(Gentili, 1994, p. 143).  A ênfase na Qualidade 
Total tem como veio o neoliberalismo que 
promove ajustes na sociedade capitalista. Um 
dos organismos precursores de mudanças 
na educação pela ótica neoliberal é o Banco 
Mundial, que apresenta, pelo prisma da 
melhoria da qualidade na educação básica, 
um pacote de medidas. TORRES (1996) 
reforça que “ ... o Banco Mundial propõe uma 
redefinição do papel tradicional do Estado 
em relação à educação, uma redefinição dos 
parâmetros e prioridades da despesa pública, 
e uma contribuição maior das famílias e das 
comunidades nos custos da educação.” (p. 137)   
Este fato confirma estarmos vivenciando 

Igreja Católica oficial questionou a educação 
renovadora: “(...) Consistia, sobretudo, no 
risco de extensão de educação escolarizada 
a todas as camadas, com evidente ameaça 
para os privilégios até então assegurados às 
elites. Insurgindo-se contra as reivindicações 
do movimento renovador, a Igreja Católica 
tomou o partido da velha ordem e, com 
isso, da educação tradicional” (ROMANELLI, 
1978, p. 144).

Cury, analisando algumas bases da 
oposição entre católicos e reformistas, 
procurou explicitar que os que se 
manifestavam contrários ao pensamento 
científico empregavam a justificativa de 
que esse pensamento afastava de Deus e 
levava ao ateísmo. Na verdade, os chamados 
reformadores estiveram mais preocupados 
com as seguintes questões educacionais: 
expansão da escola pública; ensino gratuito; 
metodologia de ensino aprendizagem; 
desenvolvimento da ciência, móvel dos 
avanços tecnológicos propagados em 
escala mundial. Tinham uma concepção 
antropocêntrica, e, tomando o homem pelo 
homem, eram pessoas envolvidas com o 
mundo terreno e social da existência e “com 
o quadro científico e social que fundamenta 
o papel da educação numa sociedade 
industrial e democrática” (1984, p.137). 
Acirrada nos anos 50 e 60, a discussão, ainda 
se perpetua. O ensino privado não estava 
somente vinculado à escola confessional, 
mas esta foi a que (Revista HISTEDBR On-
line, Campinas, n.22, p.131 –149, jun. 2006 
- ISSN: 1676-2584 146) definiu o mercado 
universitário, os cursos de maior ou menor 
concorrência e o público que a eles teria 

acesso.
Esta pesquisa apenas resumiu algumas 

reflexões acerca do debate sobre ensino 
público e privado. Fica aberto, ainda, o 
desafio a analisar o quadro do magistério, 
especificamente, em função de outro 
dualismo: ensino técnico-profissionalizante 
e ensino propedêutico. Sem o que não se 
conseguirá aprofundar, na escola pública 
e entre seus defensores, o significado do 
domínio do capital econômico que define 
hegemonias, em especial de grupos da alta 
classe média.”
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um momento em que a palavra ‘democratização’ é muito 
empregada principalmente no espaço escolar; no entanto, 
cumpre ressaltarmos que, a participação na escola via 
“gestão democrática” está se dando de forma avessa a 
uma participação que vá ao encontro da escola realmente 
democrática, ou seja, daquela escola em que os pais têm 
participação autônoma, cobram seus direitos e acompanham 
o encaminhamento da educação como uma política pública 
de responsabilidade do Estado, que deve ser gratuita e de 
qualidade.

Neste sentido, situando a educação brasileira, chamamos 
a atenção para dois aspectos: primeiro, que a busca pela 
qualidade está sendo desenvolvida de forma contrária à 
qualidade social, segundo, que esta forma de obtenção de 
qualidade é excludente e ilusória, à medida que não mostra 
os seus reais objetivos, sendo um deles deixar às famílias e 
à iniciativa privada a tarefa de gerir a educação, o que está 
intimamente ligado à lógica de privatização e de inclusão de 
critérios de mercado na escola pública.

A “Gestão Democrática” tão enfatizada, sendo prescrita 
também pela Lei 9394/96 toma dimensões surpreendentes. 
As escolas, em decorrência da Legislação da Educação, da 
Constituição Brasileira, e de critérios de qualidade impostos 
por redes estaduais ou municipais, adaptam as atividades 
pedagógicas cotidianas. Desse modo as escolas permitem 
que a comunidade participe no levantamento de recursos 
materiais e financeiros para execução de suas atividades. 
As escolas implementam uma forma de marketing onde 
se abrem à comunidade para mostrar o produto e os 
resultados obtidos com a forma de encaminhamento dos 
processos pedagógicos. Em vista disso, tornam-se cada vez 
mais comuns atividades abertas aos pais e à comunidade 
onde a escola está inserida, como feiras de ciências, feiras 
culturais, semanas esportivas, palestras diversificadas. Este 
marketing impulsiona a competição entre as escolas. A 
partir de tais ações há o deslocamento do eixo pedagógico 
para o eixo gerencial. A preocupação com o ato educativo 
como expressão das ações que levam ao ensinar e ao 

aprender formal serão secundarizados. A 
gerência do sistema estadual de ensino, dos 
núcleos e das unidades escolares passam 
a ter prioridade na medida em que serão 
estes que apresentarão os resultados que 
deverão expressar a eficácia e a excelência 
da educação.

Apesar de ter sido requerida a “participação 
da comunidade” nas escolas desde meados 
de 80 pela politização de discursos 
democráticos, acreditamos que não foram 
viabilizadas formas que levassem a esse fim. 
Podemos fazer essa afirmação tomando como 
base dados oferecidos a partir de análises 
dos documentos da Secretaria Estadual de 
Educação. Nesse sentido não podemos dizer 
que houve participação da comunidade num 
espaço escolar ‘democratizado’. Houve sim o 
compartilhar de tarefas e responsabilidades, 
a chamada desconcentração. Pensamos 
que, para haver democratização real do 
espaço escolar, é preciso que haja tanto 
a participação efetiva da sociedade civil 
na elaboração, discussão, planejamento e 
encaminhamento de propostas, quanto a 
valorização do conhecimento científico, 
enquanto instrumento de emancipação 
humana.  Assim, entendemos que não houve 
“democratização” dos espaços escolares.

Neste sentido, percebe-se que a 
concepção política da participação tem um 
peso importante para a democratização das 
relações escolares, de forma a possibilitar a 
compreensão de como se dão as relações 
de poder no interior da escola. O outro 
sentido de participação que se apresenta no 
trabalho, a partir da análise do guia de gestão 
escolar e de algumas entrevistas, insere-

se numa perspectiva de negar o político. 
Em outras palavras isso significa que, a 
tônica da participação que se apresenta 
por exemplo, na gestão compartilhada, 
refere-se à dimensão financeira, ao fato da 
comunidade escolar transformar-se num 
suporte financeiro para a gestão da escola.  
Com relação ao aspecto gerencial aparecem 
referências às competências, qualidade na 
educação, gestão por resultados, liderança, 
entre outros.  

Em organizações democraticamente 
administradas – inclusive escolas – 
os funcionários são envolvidos no 
estabelecimento de objetivos, na solução 
de problemas, na tomada de decisões, no 
estabelecimento e manutenção de padrões 
de desempenho e na garantia de que sua 
organização está atendendo adequadamente 
às necessidades do cliente. Ao se referir 
a escolas e sistemas de ensino, o conceito 
de gestão participativa envolve, além dos 
professores e outros funcionários, os pais, 
os alunos e qualquer outro representante da 
comunidade que esteja interessado na escola 
e na melhoria do processo pedagógico. 
(LÜCK, FREITAS, GIRLING, KEITH, 1998, 
p.15) 
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INFANTIL
RESUMO: Uma escola precisa ir além de ser um lugar agradável para aprender e brincar. 
É preciso que se tenha um espaço que seja estimulante, educativo, seguro, afetivo, 
os professores devem estar preparados para acompanhar a criança nesse processo de 
descobertas e crescimento. A criança precisa antes de tudo ter uma autoestima elevada, 
precisa estar bem emocionalmente, ter segurança e autoconfiança, para poder enfrentar as 
dificuldades que o processo de alfabetização irão lhe impor, e que influenciará sem dúvida, 
todo o desenvolvimento futuro dessa criança.

Palavras-chave: Educação; Escola; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

A pessoa começa a articular suas 
primeiras falas desde pequenino, 
porém o ensino da linguagem 
escrita, oral e lida é aprendida nas 
escolas a partir do momento em 

que a criança começa a frequentar este novo 
ambiente. A função da escola é fornecer ao 
aluno desde o início da vida escolar, o acesso 
aos textos, linguagem que estão no seu 
dia-a-dia, procurando ensiná-lo a produzir, 
interpretar e escrever textos de qualidade. 

Mediante de uma prática pedagógica 
consciente e transformadora, podemos 
“transportar” o aluno para além da sala 
de aula, fazendo com que se sinta parte 
integrante da sociedade. O educador precisa 
estar atento para perceber as dificuldades, 
as frustrações, as identificações com a 
aprendizagem, perceber as características 
mais evidentes em sua turma de alunos e 
buscar sempre novos caminhos para sanar 
as dificuldades que surgem procurando, 
favorecer e reforçar a decisão de aprender. 

Diante disso a escola busca conhecer e 
desenvolver nas crianças as competências 
da leitura e da escrita e da literatura infantil 
pode influenciar de maneira positiva nesse 
processo, por isso a importância de ser 
utilizada desde os primeiros momentos 
da criança na escola, a leitura por ser um 
instrumento motivador e desafiador, ele é 
capaz de transformar o individuo que está 
em processo de alfabetização em um sujeito 
ativo, responsável pela sua aprendizagem, 
que entente o contexto e buscas entendem-
lo de acordo com sua necessidade. Partimos 

do pressuposto que a criança tem que ter a 
estimulação em todos os ambientes de sua 
vivência, sua casa e sua escola.

Existem dois fatores que contribuem para 
que a criança goste de ler e tenha gosto em 
fazê-la, são eles: a curiosidade e o exemplo, 
reforçando sempre que sem o exemplo do 
adulto que a cerca a criança não tem como 
ser despertada para a leitura e o prazer em 
fazê-la, o livro deveria ter a importância de 
uma televisão dentro do lar, ao invés dos pais 
colocarem desenhos animados na televisão 
para os filhos se distraírem, lessem livros 
com eles, mas não somente isso interagissem 
com essa leitura, fazendo com que a leitura 
torne-se um prazer e não somente uma 
obrigação, o leitor entusiasmado, estimula 
outros leitores a lerem também.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Por Educação Infantil temos a primeira 

fase escolar da criança e nela estão presentes 
momentos fundamentais para a vida 
futura. Considera-se a educação como uma 
extensão da função materna que, contribui 
para a crise educacional. Se o profissional 
não for consciente do seu papel de educador 
e agir apenas pelo senso comum, sem buscar 
um embasamento teórico e crítico para a sua 
práxis, todo o seu trabalho se dissolve.

ALFABETIZAÇÃO
O processo de alfabetização é bastante 
complexo para a criança, sendo necessário 
respeitar este período, o qual dará a criança 
o suporte fundamental para que ela siga 
sem apresentar grandes problemas.  

CONHECENDO A CRIANÇA

Uma das tarefas fundamentais de um 
professor é conhecer a criança. Todo o 
planejamento educacional passa a ter 
uma validade maior, quando é adequado 
às necessidades individuais, concretas, 
mediatas e imediatas, de cada criança em 
particular.  Um estudo voltado para o bem 
estar de cada criança que compõe o grupo, 
será sempre referência básica para se 
estabelecerem planos educacionais. 

 A observação de uma criança nas 
suas ações e reações diárias é a maneira 
mais natural de conhecer, e compreender 
essa criança.  Uma das grandes vantagens 
da observação é ter a capacidade de 

Segundo Ferreiro (1995) “numa sala de 
pré-escola deve haver coisas para ler”. Ainda 
segundo a autora (p. 103) “as professoras 
devem ter certo bom senso, ou seja, não 
poluir as salas com cartazes, mas também 
não deixá-las nua”.  Cagliari (1999, p. 113) 
afirmar que, alfabetizar é aprender a ler e 
escrever, “em outras palavras, a alfabetização 
realiza-se quando o aprendiz descobre como 
o sistema de escrita funciona, isto é, quando 
aprende a ler, a decifrar a escrita”.  

 A criança que não for bem preparada 
na fase da pré-escola, terá dificuldades de 
interpretação de texto, de compreensão, de 
raciocínio lógico e dificuldades emocionais.  
Dentre os problemas emocionais, apresentará 
complexos de inferioridade, insegurança, 
medo de situações novas, medo de ser 
repreendido, medo de errar.

autocorreção, ou seja, erros de observação. 
As primeiras impressões que aconteceram 
por acaso ou por conjunturas aleatórias 
ou incomuns, tendem a ser corrigidos e 
eliminados na medida em que a própria 
observação se acumula, ajudando a formar 
configurações maiores sobre o modo de ser 
da criança observada.

PRÉ – ESCOLA: QUE PERÍODO 
É ESSE?

A pré-escola é uma etapa extremamente 
importante na vida da criança, visto ser a 
primeira ruptura com os pais, e cada criança 
tem seu tempo para se adequar a estas 
mudanças.  O período pré-escolar é uma fase 
repleta de descobertas para a criança e de 
grande ansiedade para os pais, uma vez que, o 
desenvolvimento da linguagem, a adaptação 
escolar, adaptação social é priorizada 
frente a outras habilidades.  O ingresso na 
vida escolar deve levar em consideração o 
desempenho e desenvolvimento de zero aos 
seis anos, período esse em que, a criança 
desenvolveu suas habilidades básicas para 
a alfabetização, tornando-se assim uma fase 
de prazer para aprendê-lo a ler e escrever.

O INCENTIVO A LEITURA

As histórias podem ser contadas várias 
vezes, até que, valendo-se das perguntas 
do adulto,  a criança comece a relatá-
las.  Depois de algum tempo, a criança  se 
apropria do papel de “leitores”, olhando as 
letras e “lendo” as figuras para os colegas 
de classe. Após este primeiro momento, a 
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criança já demonstra conhecer uma história, 
dramatiza-a, escolhendo os papéis.   

Desde cedo devem ser incentivadas a 
registrar algum aspecto da história. Segundo 
Perroni (1992) “Os contos de fadas e 
histórias em geral são introduzidas desde 
que as crianças entram na pré-escola e, como 
acontece também com as crianças ouvintes.” 
De início, o registro se dá por intermédio 
de desenhos e nas classes mais avançadas, 
pela escrita.  Os desenhos da criança como 
ouvinte, são basicamente constituídos de 
garatujas sem significado algum, porém aos 
poucos vão tomando forma e significado, 
até que passam a fazer uma previsão do que 
será desenhado. Depois de algum tempo 
as formas vão se aproximando do real e 
podem até ser reconhecidas mesmo fora do 
contexto.

Para gostar de ler, é preciso ler bem. E 
para ler bem, é necessário ter diante de si 
bons materiais de leitura e situações que 
favoreçam um trabalho ativo de construção 
do sentido do texto. Isso exige oferecer 
livros variados e de qualidade, selecionados 
por educadores que planejem atividades 
que possibilitem, entre outras coisas: 
compreender o que está escrito e também 
o que não está identificando elementos 
explícitos e implícitos; estabelecer relações 
entre a obra lida e outras já conhecidas; 
descobrir os inúmeros sentidos que podem 
ser atribuídos a ela; justificar e validar 
a sua leitura com base em elementos 
encontrados no próprio texto e em seu 
contexto. Ou seja, formar leitores requer 
um investimento significativo na construção 
de uma comunidade que compartilha seus 

O BRINCAR NA PRÉ - ESCOLA

A criança brinca para conhecer-se a si 
própria e aos outros em suas relações, 
para aprender as normas sociais de 
comportamento, os hábitos determinados 
pela cultura, conhecer os objetos, ou seja, 
o uso cultural dos objetos, desenvolver a 
linguagem e a narrativa, trabalhar com o 
imaginário, conhecer os eventos e fenômenos, 
que ocorrem a sua volta.  Segundo Vygotsky, 
(1998). “As maiores aquisições de uma criança 
são conseguidas no brinquedo, aquisições 
que no futuro tornar-se-ão seu  nível básico 
de ação real  e moralidade.”

O brincar muitas vezes envolve 
somente o corpo da criança; nesse caso a 
ação é organizada por cantigas ou rimas 
(brincadeiras de roda), ou por regras internas 
de outra ordem (pega-pega).  A criança 
não depende da presença de objetos para 
brincar, podendo criar situações de faz-de-
conta a partir, da verbalização referente 
a objetos ausentes: faz de conta que está 

textos, troca impressões acerca de obras 
lidas e constrói um percurso leitor próprio, 
inicialmente mediado pelo professor e, 
posteriormente, com autonomia.

É de responsabilidade do leitor adulto, 
mostrar à criança como os escritos que 
circulam no cotidiano podem ser utilizados 
a fim de que a mesma compreenda seus 
sentidos. A criança só é capaz de compartilhar 
deste mundo quando compreende o seu 
significado. Ela descobre a diferença entre 
a fala e a escrita, ambos necessários a 
aprendizagem inicial da leitura.

no trem ou avião, serve comida etc., sem 
nenhum objeto que os represente. Segundo 
Oliveira (2000, p.10). O lúdico “não está nas 
coisas, nos brinquedos ou nas técnicas, mas 
nas crianças, ou melhor, dizendo, no homem 
que as imagina, organiza e constrói”. 

No brincar, a criança pode manifestar sua 
independência, cabe a ela escolher o jogo 
ou a brincadeira, brinquedos e/ou outros 
materiais, assim como parceiros.

As formas de atividade mais comuns 
na idade pré-escolar são as de naturezas 
estéticas, as formas de expressão artística, 
como o desenho, o teatro e o lúdico, nas 
quais, ambas se mesclam nas realizações do 
cotidiano da criança. Dentre as modalidades 
de jogos e brincadeiras encontramos, neste 
período, os jogos de ficção ou faz-de-conta, 
os de exploração e transformação dos 
objetos e materiais e os de movimento.

 O faz-de-conta é uma atividade 
que a criança pode exercer sozinha ou em 
grupos de três ou mais crianças.  Elas podem 
organizar-se por causa de brinquedos, 
objetos do cotidiano (guarda-chuva, bolsa 
etc.), objetos não estruturados (pedaços de 
madeira, sabugo, retalhos etc.), por conta de 
expressões e ações corporais.  

Nessa atividade, tida como jogo de 
construção ou de fabricação, a criança vai 
explorar, utilizando todos os seus sentidos, 
materiais industrializados ou não, inteiros 
e/ou quebrados, novos, velhos (das mais 
diversas ordens, tais como tintas, lápis, 
papéis, linhas, sucatas, embalagens, cacos 
de telha, cerâmicas etc.), elementos da 
natureza (paus, galhos, pedras, conchas etc.) 
e produtos da cultura. Esta exploração é 

acompanhada pela verbalização: a criança 
“narra” o que está fazendo. Construir, 
destruir, transformar objetos leva a criança 
a conhecer as propriedades dos materiais, 
constituindo conceitos de peso, textura e 
tamanho (altura, largura e espessura). 

O movimento tem uma função muito 
importante e predominante nos primeiros 
anos de vida. Esta predominância vai cedendo 
lugar à linguagem verbal, que passa a regular 
a ação da criança, mas o movimento não 
desaparece e se mantém por muito tempo 
ainda como função primordial no processo 
de construção do conhecimento. Entre os 
jogos de movimento que predominam na 
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ação coletiva da criança, estão às brincadeiras de roda, de 
bola, lenço-atrás, amarelinha, coelho-na-toca, pega-pega, 
competições entre dois times (queimada, barra-manteiga, 
bandeira etc.).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma criança sem que seja preparada de maneira concisa, 

pode apresentar durante a alfabetização, dificuldades 
relacionadas à coordenação motora fina e à orientação 
espacial, não sabendo como, por exemplo, segurar o lápis 
com firmeza, unir as letras ao passo de que escreve, ou como 
posicionar a escrita no papel.  Para que uma criança seja 
alfabetizada, ela precisa antes de tudo ter uma autoestima 
elevada, precisa estar bem emocionalmente, ter segurança 
e autoconfiança, para poder enfrentar as dificuldades que o 
processo de alfabetização irão lhe impor.

Alfabetização significa o domínio da leitura e da  
escrita, mas esse domínio é na verdade a finalização de um 
longo processo. Para que uma criança seja alfabetizada, é 
necessário que ela passe por uma série de etapas em seu 
desenvolvimento, tornando-se então preparada para a 
aquisição da leitura e da escrita O processo de alfabetização, 
é complexo para a criança, por isso a importância de se 
respeitar o período da pré-escola, período este que dará 
a criança o suporte necessário para que ela prossiga sem 
apresentar grandes problemas.  

Neste sentido, a presença do professor de maneira 
confiante e atenciosa, bem como uma escola que seja um 
lugar agradável, onde se brinca, tendo um espaço estimulante, 
educativo, seguro, afetivo, com professores realmente 
preparados para acompanhar a criança nesse processo 
intenso e cotidiano de descobertas e de crescimento, sem 
dúvida fará com essa criança tenha condições de um bom 
aprendizado. 

Dessa maneira, para formar uma criança saudável e 
desenvolver sua capacidade de aprender a aprender, sua 
capacidade de pensar e estabelecer bases para a formação 

de uma pessoa ética capaz de conviver num ambiente democrático há necessidade de 
atividades que desenvolvam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores adequados a 
cada faixa etária.
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de Educação Fundamental. Brasília: MEC, 1997. P.25.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL:
UM DESAFIO PARA A SOCIEDADE 
ATUAL EM RELAÇÃO AS CRIANÇAS 
E JOVENS
RESUMO: Atualmente vivemos em um mundo dominado por fast-foods, onde os alimentos 
saudáveis são geralmente deixados de lado e até mesmo considerados não tão 
apetitosos quanto a essas comidas rápidas. Esse contexto muitas vezes, ocasiona uma 
prática alimentar não balanceada e prejudicial ao organismo, podendo levar, muitas vezes, à 
diferentes tipos de distúrbios. O objetivo desse trabalho foi orientar e incentivar o consumo 
de alimentos saudáveis, e proporcionar o bem estar físico e emocional, por meio do equilíbrio 
entre alimentação e prática de atividades físicas regulares. Participaram das intervenções 
crianças inseridas em um projeto educacional do município de São Carlos, com idade entre 
8 e 12 anos. Primeiramente, foi elaborada uma pesquisa de enfoque teórico, enfatizando o 
tema em questão, seguido de uma explicação referente ao trabalho, aos pais e posteriormente 
aos alunos, por meio de uma roda de conversa, afim de despertar o interesse dos mesmos 
pelo tema, assim como, motivá-los a uma mudança no comportamento tanto com relação a 
alimentação, como também, com relação a prática de atividade física. Observou-se com as 
intervenções, que as crianças obtiveram mudanças nos hábitos alimentares, relatado pelos 
pais, pois começaram a pedir em supermercados a compra de alimentos mais saudáveis, 
assim como, percebidos durante a merenda escolar, pois houve um aumento significativo 
do consumo de verduras, legumes e frutas. Dessa forma, podemos inferir que o trabalho 
atingiu seu objetivo inicial, pois houve melhora também no interesse e participação das 
atividades físicas propostas, contribuindo assim, para uma melhora na qualidade de vida 
dessas crianças.
Palavras-chave: Alimentação Saudável. Atividades Físicas. Educação. Pesquisa.
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INTRODUÇÃO

O artigo a seguir tem por função 
referenciar um tema muito importante na 
sociedade atual, e que se faz presente em 
diversos aspectos e locais, uma vez que, a 
prática de uma alimentação saudável, assim 
como a necessidade de se fazer exercícios 
físicos deviam ser uma constante na vida das 
pessoas, mas vem se tornando, na maioria 
dos casos, uma imposição, sendo esta por 
algum problema de saúde, ou até mesmo 
outros afins que obrigam a pessoa em 
questão a alterar os seus hábitos de vida.

No entanto, desde a gravidez, deve-se 
primar para que a gestante se alimente de 
frutas, verduras, legumes, carnes, peixes, 
ovos, entre outros, além de cuidados 
referentes ao tabaco, refrigerantes, açucares 
em excesso e até mesmo bebidas alcoólicas, 
sendo que estes últimos não trazem benefício 
algum, nem para a mãe, e muito menos para 
o feto, produzindo até mesmo malefícios.

Portanto, esses hábitos devem se estender 
na primeira infância, quando a criança ainda 
é amamentada e quando são introduzidos os 
primeiros alimentos, perdurando ao longo de 
toda a sua vida.

Contudo, hoje em dia se vive em uma 
sociedade que exige muito do ser humano, 
isso porque, após a Revolução Industrial, 
que culminou com a inserção da mulher 
no mercado; a globalização mundial e 
a promulgação dos direitos femininos, 
o quadro familiar sofreu uma alteração 
marcante, no qual, a mulher não faz mais 
parte somente do lar, sendo atribuída a 
estas novas funções, cabendo a distribuição 

das tarefas que eram consideradas só dela, 
assim como a criação dos filhos, que deixou 
de ser uma responsabilidade única, passando 
a ser compartilhada com outras pessoas, 
incluindo avós, tios, creches, escolas, babás, 
entre outros.

Com estes novos fatores, fica difícil até 
mesmo elaborar um cardápio saudável 
no que tange a alimentação das crianças, 
isso porque, durante o dia, nem sempre 
essas pessoas incumbidas desta obrigação, 
oferecerão a eles os alimentos mais 
saudáveis, ficando complicado para os 
pais controlar esta situação, e no jantar, os 
mesmos sobrecarregados e cansados pelas 
funções do dia-a-dia, acabam optando pela 
praticidade e rapidez, impossibilitando que as 
crianças contemplem alimentos condizentes 
com o seu desenvolvimento.

A prática de atividades físicas também 
deveria ser uma constante na vida do ser 
humano, salientando que esta favorece 
o desenvolvimento físico e auxilia no 
estabelecimento emocional, assim como 
na vivência social, já que, não se pode 
estar atrelado ao sedentarismo e nem ao 
comodismo, que o impedem de possuir um 
corpo saudável e uma vida mais produtiva.

Entretanto, esses pontos acima 
ressaltados serão o ponto inicial do trabalho, 
assim como, a base do projeto realizado 
na escola, isso porque a intenção está em 
despertar nas crianças esses costumes, a fim 
de possuirmos uma geração menos doente, 
mais feliz e produtiva.

É importante ressaltar que, os hábitos 
cultivados na infância, são os que perdurarão 
por toda a vida, e se os mesmos forem 

saudáveis, com certeza na vida adulta serão 
pessoas sadias; de modo que, caso contrário, 
serão adultos desprovidos de saúde, sem 
energia ou até mesmo capacidade física e 
sedentários.

A pesquisa de enfoque teórico, realizado 
anteriormente da execução do projeto, 
visa destacar que, a alimentação consiste 
em ser a base da vida, e dela depende o 
estabelecimento do nosso corpo, que nem 
sempre atinge os resultados almejados, 
isso porque, os cuidados que oferecemos à 
ele, muitas vezes não são os considerados 
ideais, todavia que este é mais um ponto 
demonstrado as crianças, isto é, do mesmo 
modo que limpamos a nossa casa, cuidamos 
do nosso planeta, varremos uma calçada, por 
exemplo, temos que cuidar do nosso corpo, 
isso porque este é um dos maiores bens 
que possuímos, já que, quando estamos 
sadios, podemos executar todas as nossas 
tarefas de forma independente e eficaz, tal 
como nos locomover, comer, nos vestir; e 
quando não estamos bem, nos tornamos 
dependentes e incapazes de atingir a nossa 
própria autonomia.

Pensando nisso, um dos principais intuitos 
que tange o colhimento dos resultados 
está na alteração ou incorporação de uma 
alimentação saudável na vida dessas crianças, 
melhorando assim, sua qualidade de vida. 

A IMPORTÃNCIA DA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Cunha (2014) afirma que a qualidade de 
vida envolve inúmeros fatores, sendo que 

dentre eles estão uma boa alimentação, 
boas condições de vida, relações sociais 
harmônicas e práticas de atividades físicas.

Portanto, os hábitos alimentares saudáveis 
devem ser embutidos desde muito cedo, 
como afirma Monteiro et al (2004), a fim 
de manter o equilíbrio do nosso organismo 
e nos possibilitar a execução de inúmeras 
atividades corriqueiras do nosso dia-a-dia.

Todavia, a alimentação que proporciona 
a qualidade de vida é algo muito mais sério 
do que se pensa, isso porque, de acordo com 
Consea (2004, p. 81),

A alimentação e nutrição adequadas 
constituem direitos fundamentais do ser 
humano. São condições básicas para que 
se alcance um desenvolvimento físico, 
emocional e intelectual satisfatório, fator 
determinante para a qualidade de vida e o 
exercício da cidadania. Se for verdade que, 
muitas vezes, a falta de recursos financeiros é 
o maior obstáculo a uma alimentação correta, 
também é fato que ações de orientação e 
educativas têm um papel importante no 
combate a males como a desnutrição e a 
obesidade. Ao chamar a atenção de crianças 
e adolescentes para os benefícios de uma 
alimentação equilibrada, a escola dá a sua 
contribuição para tornar mais saudável a 
comunidade em que se insere. 

No que tange a importância do alimento, 
vale destacar que, 

Precisamos de alimentos porque neles 
encontramos tudo aquilo de que o nosso 
corpo necessita para a obtenção de energia, 
de nutrientes e de materiais de construção 
de novas células de reparo de componentes 
celulares para a regulação de funções e 
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Fig. 1 – Pirâmide Alimentar – retirado de: www.weblaranja.com – Fonte: Baseado na pirâmide alimentar da UNB- 
Universidade de Brasília -  Acesso em 14 de jan. 2018;

prevenção contra várias doenças. (GOWDAK, 2006, p.64).

Zancul (2004) afirma que uma alimentação completa e saudável consiste em ser aquela que 
inclui porções de diversos alimentos, constituindo um prato colorido, baseado na pirâmide 
alimentar, cuja esta pode ser visualizada na imagem abaixo:

Portanto, pensando em uma alimentação 
saudável, o ideal é que se siga a pirâmide 
acima, baseada na dosagem da pirâmide 

abaixo, que mostra o que deve ser ingerido 
e o que deve ser evitado. Fracionando até 
mesmo as porções.

Fig. 2 -  Pirâmide Alimentar- retirado de: www.corpoeestetica.com -  Acesso em 14 de jan. 2018;

Quanto a proliferação da obesidade 
infantil, de acordo com dados de pesquisa é 
importante dizer que esta vem ganhando cada 
vez mais espaço no que tange o contingente 
brasileiro, proliferando uma preocupação 
peculiar, já que,

O aumento na prevalência da  
obesidade na infância é preocupante 
devido ao risco maior dessas crianças 
tornarem-se adultos obesos, apresentando 
variadas condições mórbidas associadas. 
Serdula et. al. encontraram um risco no 
mínimo duas vezes maior de obesidade 
na idade adulta para as crianças obesas 
em relação às não obesas. Cerca de um 
terço dos pré-escolares e metade dos 
escolares obesos tornam-se adultos obesos 
(SILVA; BALABAN; MOTTA, 2005, p. 25). 

Outros aspectos relevantes neste 
contexto, que diz respeito ao crescimento da 
obesidade no contexto social está no ponto 
em que,

[...] o crescimento sofre maior influência do 
status socioeconômico do que de aspectos 
étnicos e geográficos. Há relatos, na América 
Latina, de que a obesidade na infância tende 
a ser mais prevalente nas áreas urbanas e 
em famílias com nível socioeconômico e 
escolaridade materna ambos mais elevados. 
O nível socioeconômico interfere na 
disponibilidade de alimentos e no acesso à 
informação, bem como pode estar associado 
a determinados padrões de atividade física, 
constituindo-se, portanto, em importante 
determinante da prevalência da obesidade. 
SILVA, BALABAN e MOTTA (2005, p. 54)
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A EXECUÇÃO DO PROJETO: 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
E PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA

O projeto realizado foi baseado na 
exploração de atividades com o intuito de 
conscientizar as crianças sobre a importância 
de uma alimentação saudável e da prática 
regular de atividades físicas.

Sendo assim, o presente trabalho foi 
elaborado e executado dentro da escola 
municipal Cônego Manoel Tobias, sendo 
voltado para crianças inseridas em um 
projeto municipal de iniciação esportiva 
no contra turno escolar, com idades 
compreendidas entre 8 e 12 anos, tendo 
como principal objetivo alterar e melhorar 
os hábitos alimentares das mesmas, com o 
intuito de que cresçam adultos saudáveis e 
livres de doenças e complicações obtidas 
pela alimentação errônea, estabelecida ao 
longo de suas vidas.

Foi interessante observar ao longo do 
desenvolvimento do projeto, que cada 
um, em sua individualidade, tinha sempre 
algo a relatar sobre a alimentação em sua 
residência, contando-nos sempre histórias 
referentes a alimentação saudável ou não, 
possibilitando-nos perceber que a minoria 
estava preocupada com a mesma em seus 
lares, já que a maioria, independentemente 
dos motivos, engrossavam a grande parte da 
sociedade, que preferem as comidas rápidas, 
práticas e de fácil preparo.

Foi enfatizado ao longo do  
desenvolvimento a importância e 

necessidade de nos alimentarmos bem e de 
forma saudável, a fim de cuidarmos da nossa 
saúde e do nosso corpo de maneira eficaz 
e ideal com a nossa constituição como ser 
humano.

As atividades foram baseadas em 
demonstrações sobre os alimentos e a sua 
importância, respectivamente; construção 
de uma pirâmide alimentar, em parceria com a 
professora de apoio pedagógico, ressaltando 
a importância e função de cada uma das bases 
para o nosso desenvolvimento; do preparo 
de uma salada de folhas, cuja intenção foi 
fazer com que todos experimentassem, a fim 
de extrair o mito de que só porque é verde 
não é gostoso, sendo que neste último caso, 
nos deparamos com muitas crianças que 
afirmavam não gostar de verdura, sendo que 
depois que ingeriram, acabaram por mudar 
de opinião, bem como do preparo de uma 
salada de frutas pelas próprias crianças, 
onde cada uma pode trazer de casa a fruta 
de sua preferência.

Em relação as atividades físicas, essas 
são trabalhadas diariamente, ao longo de 
todo ano, procurando despertar na criança 
a consciência sobre a importância da 
mesma para o seu próprio corpo, além do 
aspecto socializador que ela nos oferece e a 
compreensão sobre a existência de regras na 
vida social, destacando que devemos viver 
num sistema social compreendido e regido 
por normas, onde devemos nos adequar 
e respeitar, a fim de estabelecermos uma 
convivência harmônica entre as pessoas.

Foi muito interessante também a 
construção da pirâmide alimentar com as 
crianças, já que elas foram descobrindo e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola é espaço de excelência para o desenvolvimento 
de diferentes ações educativas, mas sozinha pode não 
alcançar todos os seus objetivos.

Nesse aspecto, todos os profissionais envolvidos nesse 
ambiente devem colaborar no desenvolvimento de ações 
que possam propiciar maior conhecimento e qualidade de 
vida para os alunos.

O professor como componente importante de toda 
engrenagem escolar, deve sempre que possível, despertar o 
interesse desses alunos na prática de atividade física, como 
também, ter bons hábitos alimentares.

Uma alimentação de boa qualidade aliada à prática de 
atividade física podem ser aspectos que definirão maior 
qualidade de vida ao longo de todo ciclo vital. Dessa forma, 
orientar e despertar o interesse dos alunos para esses 

Silvia Teresinha  Nogueira 
Gaviolli Miron
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Cursando especialização em 
Educação Empreendedora na 
Universidade Federal de São 
João Del Rey- Minas Gerais e 
Gestão Escolar na FCE.

compreendendo a utilidade e importância de cada alimento, 
fazendo sempre atribuições ao seu cotidiano, relatando algo 
sobre os pais e algum comportamento em casa, trazendo 
diariamente para a escola, recortes e folders com alimentos 
saudáveis para completarmos nossa pirâmide.

Outro momento importante do projeto, foi quando 
realizamos um piquenique na escola, durante a semana da 
criança, e pudemos observar que a grande maioria, levou 
alimentos saudáveis como frutas, lanches naturais, sucos, 
ao invés dos salgadinhos de isopor, como chamávamos, ou 
dos refrigerantes, que eram muito apreciados em lanches 
coletivos anteriores. 

Com o passar do tempo, pudermos ir verificando que os 
resultados foram surtindo os efeitos desejados, e as crianças, 
lentamente, foram mudando os hábitos e incluindo em seu 
cardápio verduras, legumes e frutas contidos na merenda 
escolar, que nem sempre eram bem vindos anteriormente, 
culminando com a constância do nosso trabalho, que com 
certeza deve perdurar por todo o tempo que estes e outro 
também, se mantiverem na escola.
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importantes aspectos, serão primordiais para 
que bons costumes se estabeleçam.

O profissional de Educação Física, 
nesse sentido, tem papel fundamental no 
convencimento e na orientação de forma 
técnica, como forma de promover debates 
temáticos e práticas voltadas para o tema. 

Nessa direção, este projeto foi elaborado 
e desenvolvido, mostrando que este tipo de 
iniciativa realmente se mostra importante, 
pois vivemos em uma sociedade onde a 
corrida contra o tempo é algo mais do 
que presente e nos faz estarmos sempre 
atribulados e cansados, devido ao excesso 
de tarefas cotidianas, sendo que, é muito 
mais fácil consumir alimentos prontos, ao 
invés de prepararmos algo saudável e que irá 
nos trazer inúmeros benefícios.

Outro ponto enfatizado foi a importância 
do cultivo e do preparo do alimento, 
ressaltando a necessidade de todos em 
casa se responsabilizarem, participando 
ativamente do processo.

Se quisermos adultos sadios, temos que 
formar crianças conscientes com relação aos 
hábitos alimentares, já que, é muito comum 
vermos no contexto atual, crianças obesas e 
portadoras de diversos tipos de doenças.

Portanto, se quisermos provocar a 
alteração de hábitos, temos que em primeira 
mão servir de exemplo, isto é, de nada 
adianta ser a propulsora de uma alimentação 
saudável, desenvolver projetos, realizar 
atividades, preparar alimentos, tais como 
salada de frutas, sucos naturais, lanches 
saudáveis, proporcionar atividades físicas, 
se nós, professores não participamos destas 
ações ativamente.

O mesmo deve acontecer no interior das 
famílias, isso porque os pais algumas vezes 
oferecem alimentos saudáveis aos filhos, 
mas quando se alimentam, optam por algo 
nada saudável, que faz cair por terra toda a 
teoria que os mesmos aplicam.

Vale dizer então que o estabelecimento 
de bons hábitos alimentares, bem como 
a conscientização sobre a importância da 
prática de atividade física, não é nem de longe 
tarefa fácil, isso porque, principalmente no 
caso das crianças, existe muita relutância em 
assumir essa postura, fator este que acaba 
sendo acentuado até mesmo pelo contato 
com a mídia televisiva, sendo um fator inimigo 
em todo esse processo, pois faz inúmeras 
propagandas chamativas que tendem a levar 
as crianças a consumir alimentos que não 
são próprios para a sua idade e nem ideal 
para o seu crescimento/desenvolvimento, 
como lanches, batatas fritas, salgadinhos, 
refrigerantes, doces, entre outros.

A batalha que se trava é árdua, o processo 
as vezes pode ser doloroso, mas os resultados 
são os mais eficazes e os melhores possíveis, 
caso o caminho traçado seja da alimentação 
saudável e da prática das atividades físicas 
regulares.

Desta forma, pais, professores e 
educadores, devem estar sempre atentos e 
serem coerentes em suas ações, uma vez que 
almejam o crescimento e desenvolvimento 
das crianças de maneira plena e saudável, 
assim como, prezar pelo seu bem estar físico, 
emocional e melhora da sua qualidade de 
vida.
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ARTE EDUCAÇÃO E ARTE 
TERAPIA NO CONTEXTO DE 
APRENDIZAGEM
RESUMO: Trata-se de uma revisão bibliográfica com o foco voltado a Arte Terapia e a Arte 
Educação. Neste sentido, este estudo busca apresentar algumas concepções que envolvem 
o termo Arte Terapia e as suas definições, além deste propósito, este estudo irá elencar 
os principais aspectos relacionados a Arte e a Educação no contexto educacional e como 
os dois termos são apresentados neste sentido. Embora a Arte terapia e Arte Educação 
sejam áreas de estudo independentes, compartilham conceitos relacionados aos processos 
criativos e cognitivos, além dessas áreas compartilharem também um processo histórico 
ligado às mudanças conceituais na arte, na psicologia, na psicanálise e na educação, ao longo 
do século XX. A Arte terapia trabalha com aspectos do inconsciente utilizando a arte, com 
imagens e movimentos que desenvolvam a potencialidade do indivíduo.  A Arte terapia não 
utiliza somente os meios, mas os processos da arte e está relacionada à saúde integral do 
sujeito, em seus aspectos psicológicos e físicos.
 

Palavras-chave: Arte Terapia; Arte Educação; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

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.

Segundo as orientações curriculares 
do MEC 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 trabalho com as Artes Visuais deve 
respeitar as peculiaridades das crianças e o 
seu nível de desenvolvimento, favorecendo o 
processo de criação das mesmas. O educador 
deve intervir proporcionando o contato 
com diferentes objetos agindo de forma 
intencional com o intuito de enriquecer a 
ação desenvolvida pela criança. 

No Brasil, o processo histórico em defesa 
do ensino de Artes teve como grande 
influência os movimentos internacionais em 
defesa da Arte Educação, esses movimentos 
direcionaram o movimento interno do país 
em favor do ensino de Artes. Mais tarde na 
Reforma de Fernando de Azevedo (1928), 

instituiu o jardim de infância e incluiu a 
musicalização para crianças e ensino de 
música nos diversos cursos. As concepções 
modernistas de ensino de Artes ainda se 
encontravam fora do espaço da escola 
regular no Brasil. 

O trabalho com Arte terapia em sala 
de aula, pode trabalhar a ansiedade 
e os desconfortos emocionais que os 
adolescentes possam apresentar, a produção 
gerada por eles constitui-se em um rico 
material a ser trabalhado em sessões de arte 
terapia em grupo, visto que a proposta é 
atender, dentro do possível, as necessidades 
culturais e emocionais dos sujeitos.

Com base nas ideias de Philippini 
(2005) temos que a Arte terapia é uma 
prática terapêutica que trabalha com a 
transdisciplinariedade de vários saberes 
como a educação, saúde e a arte, buscando 
resgatar a dimensão integral do homem, 
auxiliando o processo de autoconhecimento 
em que as imagens se transformam em 
símbolos, criando condições para estruturar 
e informar o que antes era inconsciente 
passa a integrar a consciência. 

De acordo com Alves (2016) a Arte terapia 
é uma ciência fundamentada em medicina, 
psicologia e arte que estuda e pratica os 
meios adequados para avaliar, curar ou 
contribuir para a cura dos indivíduos por 
meio das expressões artísticas em prática 
profissional, com o objetivo de utilizar a arte 
e as diversas formas de expressões artísticas 
como processo terapêutico que busca um 
caminho mais prazeroso para possíveis 
descobertas e novas possibilidades.



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

398 399

A ARTE EDUCAÇÃO E A ARTE 
TERAPIA: CONTEXTO DE 
APRENDIZAGEM

De acordo com Silva (2013) o uso 
terapêutico das artes remonta às civilizações 
mais antigas, só em meados do século XX a 
Arte terapia se delineia com um corpo próprio 
de conhecimento e atuação, motivada pela 
crise da modernidade, em meio às mudanças 
que marcaram essa época. 

Embora a Arte terapia e Arte/educação 
sejam áreas de estudo independentes, 
compartilham conceitos relacionados aos 
processos criativos e cognitivos, além dessas 
áreas compartilharem também um processo 
histórico ligado às mudanças conceituais 
na arte, na psicologia, na psicanálise e na 
educação, ao longo do século XX.

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.

Segundo Barbosa (2006) desde o início do 
século XX, havia uma preocupação central a 
respeito do ensino da arte para que houvesse 
a sua implantação nas escolas primárias 
e secundárias e a sua obrigatoriedade. A 
autora destaca a presença do desenho 
linear, geométrico, figurado, de ornato ou 
arte decorativa como conteúdos, no campo 
da arte, que dominavam no ensino da escola 

primária e secundária nas primeiras décadas 
do século. Essa influência adveio da Escola 
de Belas Artes e do Liceu de Artes e Ofícios, 
pois o domínio da técnica prevalecia nesses 
lugares.

Ainda conforme a autora a abordagem 
mais contemporânea da Arte Educação no 
Brasil está relacionada ao desenvolvimento 
cognitivo, que vem se impondo cada vez mais 
entre os arte/educadores brasileiros. Essa 
compreensão nos impõe a pensar de maneira 
diferente o ensino de arte na educação 
escolar, provocando o deslocamento das 
nossas preocupações relacionadas à questão 
de “como se ensina arte” para “como se 
aprende arte”.

A Arte terapia se propõe a lidar com aspectos 
sufocados do inconsciente, utilizando-se, 
para tal feito, materiais de arte, para que 
sejam construídas imagens, movimentos 
e ações que permitam a redescoberta 
das necessidades e potencialidades 
individuais, com isso, o cliente aprende 
e toma conhecimento da existência de 
conteúdos antes desconsiderados, podendo 
entrar em contato com eles criativamente, 
organizando-os quando expressados, 
visando um equilíbrio de sua personalidade, 
produzindo insights, integrando assim seu 
passado no presente, desejo e realidade com 
um projeto de futuro. 

 
[...] os recursos arteterapêuticos são de 

grande valia na prevenção do abuso de poder 
nas terapias, no trabalho com grupos e no 
ensino, pois na medida em que a pessoa cria, 
ela participa ativamente e com seus próprios 
recursos do seu processo de aprendizado, 

crescimento ou cura, aprendendo um caminho 
que pode seguir mesmo sozinha em outros 
momentos de sua vida, não dependendo da 
figura do professor, facilitador ou terapeuta 
para isso. (BERNARDO, 2006, p.12). 

A Arte terapia permeia os diferentes 
campos de atuação, em especial Saúde e 
Educação, mesmo sem existirem cursos de 
graduação específicos nessa área, segundo 
Valladares (2008) pode ser definida como 
uma atividade que canaliza o trabalho para 
a reordenação e reestruturação mental do 
sujeito, direcionando para os processos 
individuais, preocupando-se com as 
emoções, questões e dificuldades de cada 
pessoa.

Ainda conforme a autora a Arte 
terapia busca resgatar os processos de 
autoconhecimento e de transformação 
pessoal, por meio da produção de imagens, 
do desenvolvimento da comunicação, da 
valorização da subjetividade e da liberdade 
de expressão.

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 
a realização de leituras e estabelecimento 
dos sentidos interpretando as relações da 
mensagem artística; a Arte como expressão 
da cultura com a preocupação 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.

Ao falarmos de produções bibliográficas 

em Arte terapia no Brasil, não podemos 
deixar de comentar sobre os pioneiros dos 
estudos que discutiam sobre a interface 
entre Arte e Medicina, que são Osório 
César desenvolvendo suas pesquisas no 
Hospital do Juquery em Franco da Rocha 
na cidade de São Paulo já na década de 20 
e Nise da Silveira no Hospital Engenho de 
Dentro no Rio de janeiro na década de 40. 
(GONÇALVES, 2008, p. 18). 

Com base nas ideias de Philippini 
(2005) temos que a Arte terapia é uma 
prática terapêutica que trabalha com a 
transdisciplinariedade de vários saberes 
como a educação, saúde e a arte, buscando 
resgatar a dimensão integral do homem, 
auxiliando o processo de autoconhecimento 
em que as imagens se transformam em 
símbolos, criando condições para estruturar 
e informar o que antes era inconsciente 
passa a integrar a consciência. 

De acordo com Bernardo (2006), 
trabalhando com recursos vivenciais e 
expressivos, tais como desenho, pintura, 
modelagem, colagem, dança e expressão 
corporal, relaxamento, visualização criativa, 
dramatização, contos de fadas, entre 
outros, promove a melhoria da qualidade 
de vida ao relacionar significativamente o 
mundo interno e o externo, propiciando 
o reconhecimento e desenvolvimento de 
potencialidades.

No Brasil, o processo histórico em defesa 
do ensino de Artes teve como grande 
influência os movimentos internacionais em 
defesa da Arte Educação, esses movimentos 
direcionaram o movimento interno do país 
em favor do ensino de Artes. Mais tarde na 
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Reforma de Fernando de Azevedo (1928), 
instituiu o jardim de infância e incluiu a 
musicalização para crianças e ensino de 
música nos diversos cursos. As concepções 
modernistas de ensino de Artes ainda se 
encontravam fora do espaço da escola 
regular no Brasil. 

De acordo com Saviani (2007) resgatar o 
movimento maior o qual a educação brasileira 
estava vivendo naquele período é necessário 
para compreender como esses pressupostos 
chegaram até a escola. As primeiras décadas 
do século XX caracterizaram-se pelo debate 
das ideias liberais sobre cuja base se advogou 
a extensão universal, por meio do Estado, 
do processo de escolarização, considerado 
grande instrumento de participação política. 
Esse movimento em busca de um ensino 
universal, gratuito e laico, foi visto nos 
primeiros anos do século XX.

A Arte terapia surgiu como auxiliar de 
medidas terapêuticas no tratamento dos 
transtornos mentais, a partir de medidas 
tomadas frente a sua própria prática: 
facilitadora de catarses (expurgos de 
materiais indesejáveis à mente), como medida 
preventiva ao embotamento psíquico e de 
competências para a noção de aquisição de 
esquemas da vida diária A capacidade de fazer 
escolhas, diferente do abandono do doente à 
sua própria sorte com a deterioração de sua 
mente foram avanços efetuados pela Arte 
terapia, que anteriormente levava o nome 
de Terapia Ocupacional” (Urrutigaray, 2008, 
p.41).

Segundo a Associação Brasileira de 
Arte terapia podemos defini-la como um 
modo de trabalhar utilizando a linguagem 

artística como base da comunicação cliente-
profissional. Sua essência é a criação estética 
e a elaboração artística em prol da saúde. A 
Arte terapia não utiliza somente os meios, 
mas os processos da arte e está relacionada 
à saúde integral do sujeito, em seus aspectos 
psicológicos e físicos.

A arte/educação cada vez mais traz à sala 
de aula reflexões críticas sobre o cotidiano e 
a sociedade, o aluno é estimulado a pensar 
e refletir sua condição e não ser apenas um 
receptor passivo de informações. Por outro 
lado, a arte terapia foi traçando seu percurso 
e se firmando como saber, buscando tornar 
possível um ser humano mais consciente, 
mais livre para fazer suas escolhas e com a 
escuta e a valorização do indivíduo, fortalecer 
a autoconfiança ajudando esse indivíduo a 
se colocar e lidar com suas emoções.

A Psicanálise oferece recursos adequados 
para análise e interpretação do material 
produzido no trabalho com a Arte, fazendo 
uso da Associação Livre em que o terapeuta 
não direciona a questão a ser trabalhada, 
mas deixa com que o próprio paciente 
mergulhe em seu inconsciente e traga 
seus conteúdos. Então, é a partir destes 
conteúdos inconscientes manifestados no 
“setting” clínico que o processo terapêutico 
se configura e é estruturado” (OLIVEIRA, 
2008, p.15). 

Com base nas ideias de Alves (2016) a 
Arte terapia é uma ciência fundamentada 
em medicina, psicologia e arte que estuda 
e pratica os meios adequados para avaliar, 
curar ou contribuir para a cura dos indivíduos, 
trazendo à tona uma ideia, trauma ou fobia 
por meio de uma catarse. A arte terapia faz 

uso das expressões artísticas em prática 
profissional, com o objetivo de utilizar a arte 
e as diversas formas de expressões artísticas 
como processo terapêutico que busca um 
caminho mais prazeroso para possíveis 
descobertas e novas possibilidades. 

O processo arteterapêutico é, então, 
um trajeto, marcado por símbolos, que 
assinalam e informam estágios da jornada de 
individuação de cada um. Por individuação, 
entende-se a árdua tarefa de tornar-se um 
indivíduo (aquele que não se divide face a 
pressões externas) e que assim procura viver 
plenamente, integrando seus talentos às 
suas feridas e falhas psíquicas. (PHILIPPINI, 
2005, p. 4).

O trabalho com Arte terapia em sala 
de aula, pode trabalhar a ansiedade 
e os desconfortos emocionais que os 
adolescentes possam apresentar, a produção 
gerada por eles constitui-se em um rico 
material a ser trabalhado em sessões de arte 
terapia em grupo, visto que a proposta é 
atender, dentro do possível, as necessidades 
culturais e emocionais dos sujeitos.

O educador deve compreender o desenho 
da criança como um processo de criação e 
como uma forma de linguagem, deve deixar 
a criança livre para criar e representar aquilo 
que deseja, as marcas deixadas pelas crianças 
são únicas e valorosas quando pensamos no 
verdadeiro sentido de criação e arte.

Privilegiando as diversas formas 
expressivas, utilizando-nos de diferentes 
linguagens (fala, jogos, dramatização, música, 
dança, desenho, pintura, literatura, argila), 
ampliamos a ideia de arte para além da técnica 
– como expressividade, comunicabilidade. 

E expressar-se livremente é, antes de tudo, 
direito inalienável de crianças e adultos. 
(LEITE, 1998, p. 149).

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 terapia é uma atividade que ao lidar 
com estratégias lúdicas que irão integrar 
o homem em suas diferentes dimensões, 
pode ser vista como uma alternativa a ser 
aplicada em todos os espaços institucionais 
que tenham como objetivo a formação 
do homem. Ao participar das oficinas de 
Arte terapia, é possível o desenvolvimento 
das potencialidades criativas do aluno, 
permitindo a descoberta e o reconhecimento 
de suas habilidades.

A Arte terapia emerge como um campo 
aberto ao encontro e diálogo entre as áreas 
da Psicologia, Educação e Artes, resgatando 
o potencial terapêutico, pedagógico e de 
crescimento pessoal contido em todas as 
formas de arte, colocando a arte a serviço da 
vida e de seu florescimento, trazendo à tona 
a dimensão do sagrado, como era e ainda é 
entre os povos primitivos o papel da arte, 
para comungar com a existência humana, 
resgatando os elos com nossa ancestralidade” 
(Bernardo, 2006, p. 27). 

Segundo Alves (2016) a Arte terapia pode 
ser utilizada na psicoterapia como meio de 
linguagem a partir da pintura, escultura, 
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colagem e demais modalidades artísticas, 
como uma aliada ao processo educacional, 
visto que a Arte terapia ultrapassou as 
fronteiras dos estudos psiquiátricos e clínicos 

e passou a ser usada no contexto educacional, 
bastando pra isso, que o profissional que 
execute o trabalho seja, além de licenciado, 
arte terapeuta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o término desta pesquisa e análise dos elementos 
apresentados podemos considerar que 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 análise evidenciou 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.

Pode-se destacar que a Arte terapia permeia os diferentes 
campos de atuação, Saúde e Educação, e é capaz de reordenar 
e reestruturar a mente do indivíduo, trabalhando aspectos 
como as emoções e as questões que o indivíduo apresente 
dificuldades individuais ou coletiva. A prática arte terapêutica 
busca resgatar os processos de autoconhecimento e de 
transformação pessoal, por meio da produção de imagens, 
do desenvolvimento da comunicação, da valorização da 
subjetividade e da liberdade de expressão.

Segundo a Associação Brasileira de Arte terapia podemos 
defini-la como um modo de trabalhar utilizando a linguagem 
artística como base da comunicação cliente-profissional. Sua 
essência é a criação estética e a elaboração artística em prol 
da saúde. A Arte terapia não utiliza somente os meios, mas 
os processos da arte e está relacionada à saúde integral do 
sujeito, em seus aspectos psicológicos e físicos.

Com base nos elementos abordados nesta pesquisa a arte/
educação cada vez mais traz à sala de aula reflexões críticas 
sobre o cotidiano e a sociedade, o aluno é estimulado a 
pensar e refletir sua condição e não ser apenas um receptor 
passivo de informações. Por outro lado, a arte terapia foi 
traçando seu percurso e se firmando como saber, buscando 
tornar possível um ser humano mais consciente, mais livre 
para fazer suas escolhas e com a escuta e a valorização do 
indivíduo, fortalecer a autoconfiança ajudando esse indivíduo 
a se colocar e lidar com suas emoções.
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ARTE NA EDUCAÇÃO
RESUMO: Na construção de uma educação inclusiva, precisamos desenvolver um trabalho 
conjunto, onde as decisões precisam ser tomadas no coletivo. Com o desenvolver do trabalho 
observou-se muito sobre a metodologia de muitos professores que estão ultrapassadas. 
Com as pesquisas nas escolas ficou clara também a grande desvalorização que o professor 
de artes sofre no ambiente escolar, pois muitas vezes é visto apenas como um decorador 
de escola. A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico 
e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido á 
experiência humana, o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto 
ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por 
ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. Trabalhar na busca da libertação 
do homem, da injustiça social com uma proposta de um projeto de arte na construção da 
dignidade na vida coletiva, assumidas com alunos com o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e da autodisciplina passou a ser o foco do nosso projeto mediado pela arte, 
sendo que esta tem uma influência transformadora na vida de um indivíduo, trabalhando 
o desenvolvimento intelectual, afetivo e social.  A arte é uma necessidade inerente ao ser 
humano, e seu desenvolvimento ocorre no âmbito social ela possibilita entrar em contato 
com o sentimento, o pensamento e o modo de ser de grupos humanos. Revelador e criador 
que a arte promove o homem, tornando-o capaz de conhecer e transformar o mundo, 
desenvolvimento intelectual, afetivo e social do indivíduo, estimulando a capacidade de 
perceber e significar o mundo que o rodeia, ao ampliar suas possibilidades de expressão e a 
convicção.
Palavras-Chave: Arte;Criatividade;Cultura;Sociedade;Renovação.

Revista Educar FCE

INTRODUÇÃO

O objetivo é desenvolver 
um projeto de arte com 
proposta em auxiliar os alunos 
no desenvolvimento da 
autodisciplina. A arte educação 

tem um papel importante na educação, por 
isso o trabalho está embasado numa proposta 
de buscar um melhor comportamento e um 
melhor desenvolvimento em sala de aula 
tanto para alunos como para professores 
usando as novas mídias, para obter em aula 
um melhor desenvolvimento das habilidades 
humanas dos alunos. É extremamente 
importante rever alguns conceitos sobre 
a indisciplina, e destacar as qualidades da 
arte educação como ponte para permitir 
que os alunos tenham por meio da arte, a 
oportunidade de expressão, pois depois 
de analisarmos o tema da pesquisa, nos 
livros, na internet, e na pesquisa de campo 
entende-se que as escolas vivem os fracassos 
escolares, onde a indisciplina dos alunos é 
apontada pelos professores como o principal 
fator, atrapalhando a aprendizagem em sala 
de aula e até mesmo o desenvolvimento do 
corpo discente. “(...) os professores apontam 
os alunos como o único responsável pelo 
fracasso escolar (...)” (REBELO 2010 p. 12) 
A preocupação justifica-se por ser professor 
de arte, e por algumas experiências do 
cotidiano verifica-se a necessidade em 
enfatizar esse assunto, e entendê-lo melhor, 
para desenvolver uma proposta e assim 
buscar um melhor resultado em sala de aula. 
Vivenciando uma sala de aula em ano letivo, 
comprova-se que a indisciplina dos alunos é 

real e preocupante sendo necessário ajuda-
los principalmente os professores, pois 
segundo Freire: “Um educador a serviço da 
libertação do homem” (FREIRE, 1989 p. 25). 
Observamos que a arte educação reduzida 
a uma disciplina decorativa. Mediante tais 
informações o foco do projeto de arte, 
foi auxiliar os alunos a desenvolver sua 
autodisciplina, com proposta que mostram 
como a arte educação é útil para o currículo 
escolar. Para isto foi necessário antes estudar 
a causa de tais comportamentos antes de 
elencar as melhores linguagens artísticas 
para desenvolver o projeto. 

Baseado nas teorias de Rebelo, uma 
coordenadora pedagógica de uma escola 
estadual de São Paulo, descobri que para a 
escola só há indisciplina por parte dos alunos 
por haver fatores inspiradores que seguem 
o modelo educacional bancário. “Todos 
esses fatores, a nosso ver, são reflexos dos 
interesses ideológicos da classe dominante, 
que valoriza um único modelo educacional: 
o bancário.” (REBELO, 2010 p.13). Neste 
modelo onde em sala de aula o professor é o 
centro, a autoridade, outro fator que contribui 
para a indisciplina escolar segundo Silva, a 
perda de alguns valores moral no decorrer 
dos anos, alguns valores que contribua para 
disciplina dos adolescentes foram abolidos e 
não substituídos sem orientação, e os alunos 
desenvolvem esse tipo de comportamento. 

É necessário valorizar o aluno e ajudar 
no desenvolvimento intelectual e na 
autodisciplina, entende-se que os alunos 
precisam aprender a viver em grupo, 
aprender autocontrole sobre sentimentos, 
pensamentos e através do desenvolvimento 
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intelectual lutar pelas injustiças sociais. 
(REBELO, 2010 p. 78) Trabalhar na busca 
da libertação do homem, da injustiça 
social com uma proposta de um projeto 
de arte na construção da dignidade na 
vida coletiva, assumidas com alunos com o 
desenvolvimento da autonomia intelectual 
e da autodisciplina passou a ser o foco do 
nosso projeto mediado pela arte. A arte tem 
uma influência transformadora na vida de um 
indivíduo, trabalhando o desenvolvimento 
intelectual, afetivo e social. 

Hoje as outras disciplinas podem se 
desenvolver melhor utilizando-se da arte, 
pois a encontramos em todos os lugares, 
e em uma sala de aula é imprescindível 
que como professores envolvam os alunos 
nas aulas, mesmo que elas sejam teóricas, 
uma música pode ser usada numa aula de 
literatura assim como uma pintura artística 
de um movimento artístico pode ser usado 
numa aula de história, ou até mesmo um 
filme pode ser usado numa aula de geografia 
e assim por diante, o aluno assiste a aula 
fazendo o que ele gosta de fazer. E assim, 
mais uma vez podemos dizer que ele terá 
mais chances de se expressar de uma forma 
disciplinada, ele pode até conversar, pois ele 
estará envolvido no contexto da aula.

PARADOXOS ENTRE A ARTE E 
A INDISCIPLINA

No curso de licenciatura em artes visuais, 
fala-se muito sobre os artistas, sobre a 
história do ensino, sobre o ato do ensino, 
sobre técnicas e formalismos em relação 
à arte. No entanto, enquanto refletimos a 

prática como docente e no confronto do dia 
a dia da sala de aula, uma questão anterior 
se colocou: como poderemos atingir nossos 
preciosos alunos com conteúdo da educação 
artística, se mal conseguimos nos comunicar 
com os alunos? Deparei-me com uma 
questão de indisciplina do trabalho docente. 
Assim, acabamos por centrar o problema 
do trabalho numa problemática que pode 
atingir o cerne da questão, ao mesmo tempo 
em que se ensina a matéria. Entendemos 
que a arte pode ser um caminho frutífero 
para outra aproximação do aluno, para que 
ele entenda a escola e chegue à escola com 
outra postura e interesses diversificados.

O primeiro desafio seria sensibilizar 
os alunos e conquistá-los por meio dos 
mecanismos que a arte fornece: permitindo 
que se expressem desenhando, pintando, 
dançando, ou como se sentirem a vontade, 
o que interessa é que demonstrem sua 
inteligência e criatividade de uma forma 
mais intensa, e não despejando conteúdos 
desinteressantes.

Para resolver o problema, devemos 
primeiro compreender a ação de cada um, 
observar para depois propor soluções. Hoje 
vivemos uma realidade intensa, no que diz 
respeito à falta de controle nas salas de 
aula. Como podemos caracterizar o aluno 
desse século? Os alunos de escola pública, 
de forma abrangente não mantêm uma 
postura agradável aos olhos dos educadores, 
eles chegam à escola pensando na hora do 
intervalo, e fazem suas atividades (quando 
fazem) apenas pela nota mínima a ser obtida. 
A mídia por sua vez, colabora com o grande 
índice de imediatismo, assim como vídeo 

games, filmes, internet, aceleram o ritmo de 
vida dos adolescentes. 

Tudo isso os fazem crescer de forma 
acelerada, atropelando o ciclo natural da 
vida. Professores caracterizam alguns de 
seus alunos como sendo seus pesadelos. É 
extremamente necessária uma escapatória 
para esses alunos, que cheios de energia, 
agridem-se verbalmente, fisicamente e já 
não veem a escola como um espaço de 
respeito e sim um lugar que os aprisionam 
e os fazem de soldados que se preparam 
para um emprego. São alunos muitas vezes 
inteligentes, esperando uma oportunidade 
para desenvolverem suas habilidades, e 
sem chances acabam se expondo de forma 
exagerada, resultando assim no que os 
educadores chamam de indisciplina.

 Mediante a esses fatos fica difícil para 
aluno sentar-se em uma sala de aula e ficar 
em média de 30 a 40 minutos, ouvindo 
teorias e muitas vezes regras e comandos. 
Nesse contexto como desenvolver um 
diagnóstico para a indisciplina escolar? A 
escola precisa mais do que professores para 
o bom desenvolvimento dos alunos em sala, 
precisa também de valores sociais.

Com base nesses fatores podemos dizer 
que o que a prioridade não é o aluno e sim as 
ideias dos docentes, onde o professor é centro, 
o único sujeito que detém conhecimento na 
sala de aula e o aluno é cesto depositante de 
conhecimento, como disse o educador Paulo 
Freire: “Desta maneira, a educação se torna 
um ato de depositar, em que os educandos 
são os depositários e o educador é o 
depositante. ” (1998, p. 58). Apesar de ser um 
educador que atuou há muito tempo atrás, 

Freire nessa afirmação expressa claramente 
a realidade vivida hoje pelos professores. 
A escola passou a ser a única responsável 
pela educação das crianças e adolescentes, 
pois com a mudança da estrutura familiar, 
os pais pouco participam da educação dos 
filhos, quando não satisfazem suas vontades 
usando estes argumentos como moeda de 
troca, na luta pelo amor do filho. Resta a 
escola o papel de dar limites às crianças.

COMO A ARTE ESTÁ INSERIDA 
NA EDUCAÇÃO

Como professora de artes, não precisa 
ser artista, cabe ao professor ter conceitos 
de arte, ou seja, ele precisa fazer arte, 
desenvolver suas próprias experiências, 
sentir, pensar e gostar de arte, assim o 
educador terá bagagem para desenvolver 
uma aula prazerosa. Observe alguns 
exemplos: O professor que leva seus alunos 
a uma exposição de arte em um museu e em 
outros espaços de exposição sem ao menos 
falar das obras que estarão expostas... 
como será esse passeio? Imagine que esse 
professor estivesse preparado uma aula com 
antecedência, falando do espaço visitado e 
das obras que estarão expostas, com certeza 
esse passeio teria mais sentido para os 
alunos e seria muito mais proveitoso para os 
professores e alunos, haveria uma interação 
entre ambos. 

Em uma visita ao museu de uma cidade 
pequena da região sul de São Paulo, 
aconteceu um fato interessante, um grupo 
de alunos ao chegar ao local se deparou 
com uma biblioteca, e esta parecia muito 
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mais atrativa, os próprios alunos decidiram 
“visitar” a biblioteca ao invés dos museus. Os 
alunos entravam na biblioteca com grande 
interesse, ao contrário da visita ao museu, 
mesmo com monitores extremamente 
divertido. O que ocasionou o fato foi à 
ausência do hábito de visitar museus e quase 
nenhum interesse. Como professora de arte 
qual a postura que devo ter para conduzir 
as aulas de arte? Muitas vezes é necessário 
um pouco mais de envolvimento no estudo 
profundo da arte.

Professor deve atuar por meio de uma 
pedagogia mais realista e mais progressista, 
que aproxime os estudantes do legado cultural 
e artístico da humanidade, permitindo, 
assim, que tenham conhecimento dos 
aspectos mais significativos da cultura, em 
suas diversas manifestações. E, para que isso 
ocorra efetivamente, é preciso aprofundar 
os estudos e evoluir no saber estético e 
artístico. Os estudantes têm direito de contar 
com professores que estudem e saibam arte 
vinculada á vida pessoal, regional, nacional e 
internacional. Ao mesmo tempo o professor 
de arte precisa saber ao alcance de sua 
ação profissional, ou seja, sabe que pode 
concorrer para que seus alunos também 
elaborem uma cultura estética e artística 
que expressem com clareza a sua vida na 
sociedade. (FUSARI, 2008 p. 53) Com esses 
exemplos pode-se examinar como a arte 
educação ainda não está inserida na escola, 
principalmente por parte do corpo docente, 
que sem muito interesse acaba deixando de 
lado a empolgação de viver o que lecionam.

Não se pode dizer que já não houve 
avanço no que diz respeito à arte, mas há 

muito que fazer, alunos de arte precisam 
aprender a gostar da arte avançou-se muito 
como diz Elliot Eisner no livro de Ana Mae 
Barbosa: Arte-Educação Leitura no subsolo. 
Acredito que os tempos tenham mudado. 
As pessoas estão acreditando cada vez mais 
que uma boa educação significa bem mais do 
que simplesmente aprender a ler, escrever e 
trabalhar com computadores. À medida que 
a reforma curricular se consolida, as artes 
conquistam seu lugar nas escolas. Em 1979, 
apenas um Estado em nosso país exigia curso 
de artes como pré-requisito para se obter um 
diploma do 2º grau. 

A arte educação, em desenvolvimento. 
Assim como a indisciplina escolar, a arte 
tem muitos conceitos, cada aluno tem suas 
características, uns são violentos, outros são 
inquietos, chorões, intolerantes e assim por 
diante. No geral são caracterizados pelos 
professores como indisciplinados. A arte 
por sua vez também é abrangente, como 
base na teoria de Herbert Read, em sua 
biografia “A educação pela vida”, pode-se 
dizer que a arte ajuda a equilibrar as tensões 
internas (musculares, nervosas ou psíquicas), 
e consequentemente melhorar a sociedade. 
De certa forma, a arte sempre serviu de 
mecanismo de equilíbrio social. Read não 
está se referindo só a arte dos museus e 
galerias. 

A arte está presente em tudo que se faz 
para a satisfação dos próprios sentidos. 
Existe uma qualidade na arte, de ordem 
estrutural, formal, que atrai os sentidos 
das pessoas. Mediante a esses conceitos, a 
arte educação pode ser um caminho para 
a busca de um melhor desenvolvimento do 

aluno em sala de aula. Entender o motivo da 
indisciplina dos alunos como os professores 
procuram entender os alunos, agindo assim, 
eles  entenderão o que o professor quer 
compartilhar, pois a sala de é aula nada mais 
que um lugar para compartilhar experiências, 
seguido de uma avaliação do professor ao 
aluno. 

A arte permite que o aluno se expresse, 
é a disciplina que proporciona maior 
abrangência da expressão. Quando 
permitem que o aluno se expresse através 
de criações artísticas o aluno deixa de se 
expressar de forma indisciplinada, e passa a 
se sentir compreendido, George Santana no 
livro: A educação pela arte de Herbert Read 
disse “trabalho livre ou arte é simplesmente 
a natureza libertando suas potencialidades, 
tanto no mundo quanto na mente, e 
libertando-as conjuntamente, na medida em 
que são harmoniosas nas duas esferas”. Esse 
trabalho é, portanto, um grande corretivo 
para a distração, pois concentra a atenção 
no possível e treina a vontade a discriminar e 
organizar suas verdadeiras intenções.

As pessoas agem como se estivesse 
introduzindo o que o mercado de trabalho 
impõe pela mídia, ou seja, o consumo das 
datas comemorativas acaba por deixar esses 
eventos para o professor de arte desenvolver, 
sem contar na decoração durante o ano letivo, 
que se torna dever de todos os professores 
de arte, já se sabe que arte educação tem 
muitos mais fundamentos a serem explorados 
do que o simples fato de decorar ou colorir. 
Esses tipos de trabalhos citados limitam 
o aluno em seu desenvolvimento criativo 
segundo João Francisco Duarte Jr, não se 

deve de maneira nenhuma limitar os alunos 
de arte, por exemplo, entregar desenhos já 
prontos para o aluno colorir, ele acredita 
que por traz dessa atividade esconde-se 
uma sutil imposição de valores e sentidos. 
A mensagem subliminar que ela encerra, e 
que é transmitida ao aluno é “você é incapaz 
de desenhar por si próprio, de criar qualquer 
coisa, você deve se restringir aos limites 
imposto pelos mais capazes. (DUARTE, 
1991, p.82/83) 

Para que haja uma mudança na postura 
dos alunos é necessário que o professor 
quebre alguns paradigmas e passe a ver e 
a compreender que as aulas de artes vão 
muito além do lápis de cor, do papel sulfite, 
das copias, dos desenhos prontos somente 
para os alunos colorirem para que muitas 
vezes esses desenhos acabarem ficando 
em um varal pendurado. Pelo contrário, os 
professores não quebram suas rotinas e por 
falta de incentivo os alunos não exploram 
e nem se envolvem completamente nos 
trabalhos artísticos, nem ao menos tem a 
oportunidade de se expressarem naquilo 
que estão trabalhando pelo fato de estarem 
acostumados com as copias e a trabalhos 
prontos para que eles pitem, recortem ou 
colem. Nesse contexto é possível observar a 
ação transformadora da arte.

Alguns estudos conduzidos  
anteriormente, (JUSTO, 2000/2003), 
realizados por Abramovay (2001), Castro 
(2001), tem demonstrado que atividades 
“além da lousa” realizadas na escola, como 
por exemplo, oficinas de grafite e fotografias, 
discussão de filmes ou de contos literários, 
entre outras, são importantes para dar 
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visibilidade aos interesses expressivos do 
jovem, mantê-lo afastado de situações de 
risco, ou até mesmo para resgatá-lo de uma 
condição violenta para outra, em que possa 
dar novo sentido as suas experiências de 
vida, afirmando sua identidade e avançando 
na compreensão de si mesmo, dos outros e 
da cultura. Pela arte somos ainda levados a 
conhecer aquilo que não temos oportunidade 
de experiência em nossa vida cotidiana. E 
isto é básico para que possam compreender 
as experiências vividas por outros homens.

Quando, no cinema, sinto as emoções 
alpinista, quando, no teatro, sinto o drama 
do preso político, quando diante das telas 
de Portinari, sinto, a tragédia dos retirantes, 
descubro meus sentimentos perante a 
situações (ainda) não vividas por mim, que 
não me são acessíveis em meu dia-a-dia. 
Assim, a arte pode possibilitar o acesso dos 
sentimentos a situações distantes do nosso 
cotidiano, forjando em nós as bases para 
que se possa compreendê-las. (DUARTE, 
1991, p. 68/69) Duarte Junior queria dizer 
que é pela arte no geral pode-se conhecer 
muito mais do que a teoria pode nos ensinar, 
lidar com alunos indisciplinados não é uma 
tarefa simples, mas Duarte Junior mostra 
que se aprende muito assistindo um filme, 
uma apresentação teatral analisando uma 
obra, cabe aos professores aproveitar esses 
elementos e introduzi-los ao contexto arte 
e indisciplina, ou seja, preparar uma aula 
onde o aluno desperte curiosidades sobre o 
seu comportamento em questão oferecendo 
oportunidade para o aluno se envolver 
refletir e sentir a aula, compartilhar o que 
está sendo desenvolvido, consequentemente 

de forma indireta o professor vai ter bons 
resultados no desenvolvimento da aula sem 
necessidade de impor regras, costumeiras do 
dia-dia. 

Trata-se de oferecer aos jovens algumas 
atividades de cunho artístico que preencham 
o vazio de oportunidades lúdicas e 
educativas, sobretudo para os confinados na 
periferia da cidade, e os aproxime do cinema, 
da literatura e etc., ativando seu imaginário, 
provocando um campo múltiplos de deveres 
humanos e possibilidades de invenção da 
vida. A narrativa fílmica, ao contrário dos 
textos didáticos ou teóricos, não tem a 
pretensão de trabalhar com uma suposta 
verdade, favorecendo a interlocução livre 
do rigor ideológico ou científico. A literatura, 
como bem diz um dos ensaios de Antonio 
Cândido (1992), e o mesmo poderia ser 
dito em relação às demais manifestações 
artísticas, “desenvolve em nós a quota de 
humanidade necessária, na medida em que 
nos torna mais compreensíveis e abertos 
para a natureza, a sociedade, o semelhante” 
(p.19).   

Dentro dessa narrativa das qualidades da 
arte-educação, já é possível identificar que 
não é fácil encontrar solução para indisciplina 
escolar, mais é essencial trabalhar com 
conteúdo de ensino mais apropriado para 
matéria, dividi-los com os alunos de forma 
dinâmicas com estratégias para entender os 
motivos e causas da indisciplina.

A visão muitas vezes do aluno não é a 
mesma do professor, e nem tão pouco a 
visão dos responsáveis por esses alunos. Por 
esse motivo há uma enorme necessidade de 
ouvir, formar indivíduos (como alunos) com a 

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Sabe-se que o cinema tem um papel 
valoroso na mudança de comportamento do 
ser humano. “Mediar o contato do aluno com 
conteúdos diversos é tão necessário quanto 
o texto é apresentado por via escrita quanto 
por via cinematográfica. ” (REILY, 2006, p. 
42).

O uso de recursos áudio visuais como 
internet, aparelho de som e TV e o cinema 
cria a oportunidade de o professor ter nas 
mãos soluções no momento exato da aula 

ou quando surgem dúvidas. Isso estimulará 
o aluno a pesquisar e o adaptará à realidade 
atual e à globalização.

O cinema, no contexto da arte-
educação como mídia educativa, pode ser 
compreendido a partir de diversas dimensões 
estéticas, a educação pode abordar o cinema 
como instrumento objeto de conhecimento, 
meio de comunicação e meio de expressão 
de pensamentos, arte e sentimentos.

Tomemos como exemplo o tema cinema 
na escola considerando que a realização 
cinematográfica é por essência artesanal 
e quando aplicado no âmbito escolar 
tem força suficiente para transformar 
socialmente o indivíduo, em sua maneira 
de pensar e de agir, porque oferece a 
oportunidade para comunicar e expressar 
os sentimentos através de mostra de filmes 
e do fazer cinematográfico, integrando, 
informando, educando, divertindo, gerando 
conhecimento e envolvendo professores, 
alunos e a comunidade escolar num trabalho 
coletivo e segmentado na Arte-educação, 
de forma bastante criativa, promovendo 
inclusive o estímulo da arte como sistema 
cultural.

Trabalhar com o cinema em sala de aula 
é ajudar a escola a reencontrar a cultura 
ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois 
o cinema é o campo do qual a estética, o 
lazer, a ideologia e os sócios mais amplos 
são sintetizados numa mesma obra de 
arte. (MARCOS, 2008, p. 11) Na busca de 
envolver o aluno no ensino em sala de aula, 
esse projeto envolverá o aluno na atualidade, 
na democracia do conhecimento e da 
cultura, tornando a sala de aula um canal de 

liberdade de expressão, para que possa ouvi-
lo e compreendê-lo. 

“Vejo como uma matéria capaz de levar 
o indivíduo a manifestar sentimentos, 
conhecimentos os quais algumas vezes não 
conseguimos entender o que o artista quer 
nos transmitir, outros até nos indicamos 
como a arte foi realizada”. (Rita De Cássia 
Jesus C. Schneider) É grande o desafio que 
os educadores têm encontrado em relação à 
indisciplina em sala de aula e na escola, tanto 
na pública como na particular, todavia com 
manifestações diversas. 

No contexto atual é muito importante 
utilizar-se das novas mídias para elaboração 
de aulas mais participativas aonde o aluno 
entenda o que o professor quer dividir e 
o professor entenda o que o aluno quer 
aprender. Assim, chegamos a mídia, mas 
apropriada ao nosso projeto. O cinema 
hoje é uma escolha bem favorável para 
trabalhar com alunos denominados como 
indisciplinados
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos visualizar uma projeção de futuro bem melhor e 

resolvido no que diz respeito à arte na escola. Possibilidades 
e ideias aqui apresentadas, mostrando quanto podemos 
melhorar com a Arte-Educação.

A indisciplina por sua vez pode ser entendida como 
uma reação muitas vezes a um modelo de ensino ao 
comportamento dos professores em sala de aula é óbvio 
que entendemos que atualmente a sociedade tem um papel 
muito importante na formação do indivíduo. Pode-se notar 
que é na escola e com o auxílio do educador que o aluno 
precisa e deve ser capaz de desenvolver sua autodisciplina 
encontrando a sua capacidade de pensar, criar, argumentar 
e amadurecer. 

Um aluno que tem a oportunidade de se expressar, 
consequentemente terá um bom desempenho, pois se 
sentirá parcialmente responsável pelo seu desenvolvimento. 
Para tal informação, precisamos buscar através de estudos 
e pesquisas, a causa do comportamento indisciplinado dos 
alunos para chegarmos as melhores linguagens artísticas 
para o desenvolvimento desse projeto. Evidentemente 
não se pode pretender que o projeto de arte- educação na 
discussão de um problema de tamanha magnitude como 
a indisciplina escolar venha resolver na sua totalidade e 
problemática que aqui foi redigida.

 Bem sabemos que a arte tem uma grande influência 

comunicação onde interagem “aluno x professor” e “aluno x 
mundo”, tal a diversidade de acessos e comunicações. 

O mais importante no ensino da arte é colocar o aluno 
com diferentes maneiras de expressar suas ideias, para que 
amplie sua capacidade comunicativa e descubra sua própria 
forma de utilizar os recursos existentes. Será no diálogo 
entre as linguagens, que cada um irá se aprofundar no 
funcionamento das dinâmicas de composição da imagem a 
partir de suas próprias necessidades expressivas.

transformação na vida de um indivíduo, todavia a partir de uma delimitação inicial, tentamos 
de forma teórica e pratica alguns conceitos sobre a indisciplina, assim também como conceitos 
de Arte e Educação caracterizando um resultado aceitável na fusão da arte com indisciplina. 
Afinal procuramos estabelecer alguns elos do ensino de arte busca da libertação do homem 
da injustiça social com a proposta de um projeto de arte com atuais modelos dominantes 
para a formação de educadores na perspectiva exclusivista das novas tecnologias, utilizando-
se dos meios mais acessíveis aos alunos chegando a um melhor relacionamento em sala de 
aula, construindo assim a Escola Feliz.
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ASTEROIDES 
RESUMO: Objetos rochosos e metálicos que giram em torno do Sol, sobejos da formação 
do sistema solar. Os asteroides são classificados por sua composição química e devido à 
abundância de minerais que há infinitamente no espaço tornou-se foco de pesquisas e das 
explorações. A ideia seria atrair pequenos asteroides que estão mais próximos da orbita 
terrestre, visando baratear e facilitar a missão, por outro lado temos a preocupação de uma 
exploração de forma desordenada, esgotando os recursos dos asteroides ou extinguindo 
os mesmos. Refletindo sob o ponto de vista histórico o homem desde os primórdios busca 
recursos visando saciar sua ganância, como: ouro, petróleo, terra, madeira, etc. Ainda há 
muitas dúvidas sobre o assunto, contudo é necessário estudos e discussões, além do que 
estas explorações podem levar novas perspectivas à astronáutica e a engenharia, mas também 
pode levar o planeta ao caos. Pensando nisso o Brasil faz parte ativamente do Comitê das 
Nações Unidas para Uso Pacífico do Espaço Exterior e um dos temas é a construção de 
capacidade em direito e política espacial, à medida que a comercialização do espaço se 
tornar mais efetiva, aumenta o cuidado com a ética e o bem comum de todos os povos. Para 
finalizar serão apresentadas de forma resumida algumas pesquisas, discussões e o quanto 
ainda são insuficientes.  Contudo, a motivação para a realização deste trabalho veio como 
mecanismo para valorizar a Astronomia, seu desenvolvimento e o quanto pode contribuir 
com a Terra e com a humanidade. 
Palavras-chave: Exploração. Recursos. Ética. Humanidade. Pesquisas.
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INTRODUÇÃO

“O Universo não passa de um grande 
vazio povoado de estrelas aqui e ali, em geral 
agrupadas em miríades. Povoada também 
por nuvens de gás e poeira. Há mais de cinco 
bilhões de anos, uma dessas grandes nuvens 
cósmicas começava a implodir e dava origem 
ao Sol e a seu cortejo de planetas”. (VERDET, 
1987, p.1).

O céu sempre foi e será motivo para 
aguçar a curiosidade do homem. O mundo 
é um lugar grandioso, infinitamente lindo e 
sem fim, entretanto conseguimos mesmo 
com toda magnificência enxergar corpos 
inacreditavelmente fantásticos, isso levou o 
homem a necessidade de investigar o espaço 
para compreender o que acontece, tentando 
de todas as formas ultrapassar os limites da 
razão. 

Tema para filmes, músicas e poesias, o 
Universo ao mesmo tempo em que encanta, 
nos aflige, ainda mais quando falamos sobre 
os asteroides, restos de planetas soltos no 
espaço durante a formação do sistema solar, 
que aconteceu há 4,5 bilhões de anos com o 
surgimento do Sol, dos Planetas, dos Planetas 
Anões, dos dois Cinturões de Asteroides, das 
Estrelas, enfim, todos os corpos encontrados 
no espaço conhecidos e desconhecidos.

O começo das pesquisas sobre esses 
corpos ocorreu por volta de 1772, com a 
elaboração de uma sequência matemática 
que antevia a existência de um planeta entre 
as orbitas de Marte e Júpiter, estudo realizado 
pelo matemático Johann Titus e o astrônomo 
Johann Bode. Em 1801, Giuseppe Piazzi, 
descobriu um corpo e o chamou de Ceres. 

Em 2006, após muitos estudos chegaram à 
conclusão que não era um asteroide, mas 
sim um planeta anão.

Segundo pesquisadores da Universidade 
de Berkeley, nos Estados Unidos, os 
dinossauros foram extintos pelas erupções 
vulcânicas e pelo impacto de asteroides. 
Descobriram evidências de que as erupções 
vulcânicas foram provocadas por um 
asteroide que atingiu a Terra há 66 milhões 
de anos e teve um efeito devastador não só 
para esses animais, mas para toda a Terra.

Com o impacto houve um gigantesco 
aumento da temperatura, a atmosfera foi 
totalmente modificada formando sobre ela 
uma grossa camada de poeira e gases nocivos 
aos seres vivos, que impediu o processo de 
fotossíntese, logo, cerca de 60% a 80% das 
espécies desapareceram completamente e as 
que sobreviveram tiveram papel fundamental 
na reestruturação do planeta. Podemos 
comparar essa destruição com mais de um 
bilhão de bombas de Hiroshima explodindo 
ao mesmo tempo e assim como dizia a canção 
na bela voz de Ney Matogrosso e escrita por 
Vinicius de Moraes, sem cor, sem perfume, 
sem rosa, sem nada.

MEDO DO IGNOTO

O temor de um asteroide colidir com 
a Terra está intrínseco na humanidade, 
apesar de ser uma probabilidade remota. 
Entretanto, não sabemos o que poderia 
acontecer. A ideia de um asteroide colidir 
com a terra e atingi-la a ponto de afetá-la e 
consequentemente atingir os seres humanos 
é simplesmente aterrorizadora. Todavia, as 

pesquisas permitem o conhecimento desses 
corpos rochosos e seus elementos e o quanto 
isso pode ser útil principalmente para um 
planeta preocupado com o esgotamento 
dos recursos naturais como o nosso. Hoje, a 
grande busca é preservar os recursos e viver 
sustentavelmente pensando e deixando 
para as gerações vindouras recursos naturais 
necessários para a sobrevivência.

A NASA possui grande interesse na 
pesquisa dos asteroides, pois além de ricos em 
minerais, esses corpos são menores e estão 
mais próximos da Terra, consequentemente 
mais fáceis de alcançar do que os planetas. 
Analisando tanto pelo lado científico 
quanto econômico essa exploração só 
beneficiará o homem e o planeta Terra. 
Outro crescente interesse nos estudos 
brotou com o surgimento da espectroscopia 
no fim do século XIX, tanto que em 1952 foi 
publicada uma edição anual de elementos 
orbitais e efemérides de todos os asteroides 
conhecidos. Em 1983, o lançamento 
do satélite IRAS (Infrared Astronomical 
Satellite), impulsionou esses estudos 
que proporcionaram várias descobertas, 
inclusive as bandas de poeira no cinturão 
dos asteroides, formadas por colisões e 
poeira zodiacal, (pequenas partículas de 
matéria que interagem com a luz, absorve 
ou reflete), e juntamente com o gás contido 
no interior das galáxias, esta poeira que não 
é uniforme, forma nuvens mais ou menos 
densas e compostas de silicatos, grafite e 
outros alótropos do carbono. A técnica de 
radar através da fotometria nos permite 
conhecer a forma e a rotação dos asteroides. 
Enquanto que, a espectroscopia nos revela 

características superficiais, minerais e 
permite fazer a taxonomia (classificação 
dos organismos vivos). A interferometria 
possibilita localizar os polos dos asteroides e 
suas formas e a espectrofotometria mostra as 
características físicas. Com essas tecnologias 
é possível escolher qual asteroide é mais 
viável para exploração.

ALTERNATIVA DE 
ENCONTRAR O QUE FINDA 
NA TERRA

Cientistas de todo o mundo tem estudado 
os asteroides para compreender o quanto 
esses corpos podem ser perigosos ou 
benéficos à humanidade. 

Os asteroides estão catalogados em uma 
tabela especial que avalia a probabilidade 
de eles atingirem a terra e muitos outros 
ainda não foram nem descobertos. Até hoje 
conhecemos aproximadamente cinco mil 
asteroides com diâmetro de uma centena 
de metros e estima-se que existam dezenas 
de milhares, porém pensando em corpos 
menores dentro do cinturão de asteroides 
pode-se chegar a um milhão. Cometas e 
asteroides são monitorados e acompanhados 
constantemente por grupos como PDCO 
(Escritório de Coordenação de Defesa 
Planetária), da NASA e União Astronômica 
Internacional que trabalham auxiliando na 
prevenção aos acontecimentos espaciais, 
como formas de minimizar a possibilidade de 
ataques e colisões.

A partir de 1990 tem início os estudos 
com o telescópio Hubble e as sondas 
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Galileo e Near- shoemaker que permitiram a 
descoberta de satélites de asteroides.

Segundo David Baker, editor chefe da 
revista cientifica Spaceflight Magazine “em 
termos de avanços tecnológicos, dispomos 
de meios suficientes para redirecionar 
asteroides da trajetória da Terra, não estando 
relacionados às tentativas de lançar foguete 
e fazer explodir asteroide”. Essa tecnologia 
prevê com uma antecedência de até 15 anos 
um possível ataque ou qualquer tipo de perigo 
contra a Terra, por isso a troca de opiniões 
entre cientistas é tão importante e também 
valoriza cada vez mais o conhecimento 
cientifico.

Mediante a grande quantidade de 
asteroides há um projeto extremamente 
ambicioso para explorar recursos minerais 
em asteroides. A empresa norte-americana 
Deep Space Industries espera em 2017 
lançar o satélite Prospector-X e aterrá-lo em 
um asteroide para avaliar os recursos. Com 
propulsão a base de água, o que permite ao 
satélite operar utilizando o gelo contido no 
asteroide sem retornar para abastecimento 
e o Harvestor-X é um recurso para coletar a 
extração de minerais. Os cientistas afirmam 
que os asteroides contêm mais recursos 
naturais do que já fora obtido na Terra.

O espaço tornou-se o Santo Graal nessa 
incessante busca de minerais. Governos 
do mundo inteiro querem participar e 
ganhar com a exploração dos mesmos é o 
início de uma nova era. No fim de 2016 o 
presidente Barack Obama sancionou uma 
lei que reconhece o direito dos americanos 
sobre qualquer recurso natural obtido de 
asteroides.  Foi lançada a corrida ao ouro!

A partir daí o governo de Luxemburgo e 
do Reino Unido declararam suas intenções 
em investir na mineração espacial, criar 
leis e proteger os direitos do que pode vir 
e tornar-se economicamente viável.  Ao 
mesmo tempo temos o Tratado do Espaço, 
que foi aprovado em 1966, aceito por mais 
de cento e vinte países e diz que o espaço 
e seus corpos celestes não podem ser 
apropriados por um único país. Pelo tratado 
qualquer corpo celeste é um bem comum 
de toda a humanidade. Em 1979 foi lançada 
outra ideia, o Acordo da lua, que entrou em 
vigor em 1984. Nesse acordo que é mais 
amplo que o tratado do espaço somente 
vinte países assinaram. Ele determina que 
os benefícios da exploração devam servir 
para toda humanidade e também determina 
que essas atividades não possam causar 
desequilíbrio à Lua ou à Terra. 

De acordo com um estudo elaborado em 
2009, o asteroide Apophis poderá atingir a 
Terra em 2036, suas chances serão de 1 em 
250 mil. Ele poderá em 2029 se aproximar 
bastante da Terra, com uma distância menor 
que dos satélites geoestacionários, aqueles 
que giram com a mesma velocidade da 
rotação da Terra e acompanha a órbita do 
equador, ou seja, 29 mil quilômetros, mesmo 
com risco de impacto descartado, essa 
aproximação será um verdadeiro show.

O alto custo das missões brecou na década 
de 80 qualquer iniciativa de exploração, como 
foi dito anteriormente depois de ascensão da 
sustentabilidade aliada à preocupação com a 
sobrevivência dos homens, existem projetos 
para iniciar a mineração tanto para sustentar 
outras missões como para o próprio sustento 

da Terra.
Vislumbrar o espaço não é algo novo, e 

mesmo que esse futuro já está entre nós, não 
podemos esquecer que muito do que temos 
é especulação, antes de tudo, é importante 
ressaltar que o controle das missões espaciais 
está sob os cuidados da NASA, contudo a 
grande novidade é que, nos últimos anos, há 
o envolvimento de companhias comerciais 
na busca de minerais raros para mineração. 
Além disso, há uma série de lacunas na 
legislação que rege as atividades espaciais, 
a qual fora pensada mais para atender uma 
demanda de segurança internacional do que 
regulamenta as atividades econômicas fora 
do planeta.

DESCOBERTAS
São desvendados cerca de 900 asteroides 

por ano e até o momento foram descobertos 
8800 asteroides, destes 1500 estão 
relativamente próximos a Terra, ou seja, mais 
fáceis de alcançar que a Lua.

Em 2001 a NASA conseguiu pousar 
uma sonda em Eros que está a 313 mil 
quilômetros da Terra. Esta sonda foi enviada 
ao asteroide, sem tripulação, e ao pousar 
ela suga os minérios que são processados, 
colocados em cápsulas e lançados de volta 
a Terra. Os minérios encontrados podem ser 
comercializados ou usados na construção de 
bases espaciais, desde ferro, níquel, cobalto, 
ouro, platina, paládio e o gelo. Por exemplo, o 
asteroide 241 Germânia que está localizado 
no cinturão de asteroides, bem distante da 
Terra, é rico em metais preciosos, (estima 
que seu valor supere 100 trilhões de dólares), 
mas para executar esta exploração a NASA 

precisaria investir 5 trilhões de dólares, o que 
seria quase 300 vezes o orçamento anual da 
NASA.

Devido aos custos o que parece mais 
prudente é explorar primeiramente os 
asteroides mais próximos, realizar o 
reconhecimento com sondas de baixo custo e 
uma vez escolhido enviariam uma espaçonave 
para colher amostras, o que é mais difícil 
do que se imagina. Em 2010 uma sonda 
japonesa Hayabusa fez uma missão e teve 
seus equipamentos danificados após uma 
tempestade solar. Depois desta experiência 
outras questões foram surgindo, como a 
possibilidade de rebocar um asteroide. 

Desde a formação do Sistema Solar, os 
asteroides sofreram mudança, calor interno 
excessivo, derretimento da superfície devido 
ao impacto de micrometeoritos, o vento e a 
erosão. Hoje o cinturão de asteroides contém 
uma pequena massa que continha no início, 
com isso nos deparamos com a preocupação 
dos cientistas em explorá-los, mas, acima de 
tudo preservá-los.    

Outro ponto é a transação financeira dos 
materiais encontrados, a platina e o ouro, 
visto que a falta de planejamento poderia 
elevar demasiadamente os preços, além 
disso, levaria anos ou talvez décadas para 
recuperar os investimentos até que esse 
comércio vire algo lucrativo.  Infelizmente o 
conhecimento sobre asteroides mesmo que 
avançado ainda é limitado.

Podemos imaginar a complexidade, 
diversidade e o quanto tudo isso pode ser 
promissor, desde que coerente e consciente, 
zelando pelas riquezas, pelo planeta, pela 
humanidade e em detrimento da paridade 
social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

"Duas coisas sempre me enchem a alma de crescente 
admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente 
o pensamento delas se ocupa: o céu estrelado acima de mim 
e a lei moral dentro de mim". (IMMANUEL KANT, 2002)

Além do que podemos ter com estas explorações, 
observamos a importância de refletir sobre os caminhos, as 
escolhas que a humanidade faz para si e consequentemente 
para o outro e ao planeta. Desbravar o universo é lutar 
pela própria sobrevivência e busca de conhecimento. 
Implementar esta prática pode ser muito mais prazeroso que 
cientifico. A poesia deste assunto lança uma ideia poética 
sobre o tema, que não o deixa maçante e assim entrelaça 
conhecimento, desenvolvimento, sustentabilidade e poesia, 
conscientizando para todas as formas de vida e arte. 

Mesmo com tantas provas oriundas de pesquisas e 
estudos, há os que creem que o espaço é ilusório, um imenso 
vácuo, que a matéria depende do ar e da força gravitacional, 
transcendendo o tempo, silencioso e inexorável, dando a 
impressão que os corpos bailam em um belo movimento 
tangenciado pela velocidade da luz. Galáxias, dimensões, 
surpresas inimagináveis, uma cena, um sentimento, um 
buraco negro ou talvez a beleza de uma estrela morrendo, 
todavia o que seduz é a esperança, planetas habitáveis, vidas 
distantes, riquezas, sustentabilidade ou simplesmente a 
união, o enlace da humanidade entre devaneios de esperança 
e consciência, compilados em uma perfeita energia que 
avulta, crispa e conduz.     

“O céu é um espetáculo sem concorrência. É possível 
contemplar todas as maravilhas do nosso planeta, palmilhar 
os desertos, atravessar os oceanos e visitar todas as suas 
cidades; mas o Cosmo permanecerá sempre para ser 
descoberto”. (RONALDO ROGÉRIO DE FREITAS MOURÃO, 
2009)
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ATUAÇÃO PEDAGÓGICA NO 
TERCEIRO SETOR 
RESUMO: Nas duas últimas décadas houve uma crescente atuação do Terceiro Setor na 
formação de cidadãos para uma sociedade menos restritiva e sedimentada, com especial 
atenção ao público jovem e recentemente com ênfase na Educação Profissional. A partir da 
década de 1990 novas propostas institucionais tem proporcionado novas oportunidades de 
trabalho, incentivo educacional e até atendimentos culturais. No entanto, esses profissionais 
também necessitam de formação, esta constituindo elemento fundamental para se 
atingir objetivos visados pela educação, uma vez que é o professor que, em sua prática, 
operacionaliza as grandes linhas propostas pelas reformas educacionais. Estas, por sua vez, 
devem estar adaptadas à realidade presente na sociedade em que se inserem. No Brasil, 
porém, nem sempre se respeitou essa vinculação da escola à sociedade. Assim, a presente 
pesquisa parte de uma metodologia bibliográfica, tendo como abordagem uma metodologia 
qualitativa, tem por objetivo analisar o perfil necessário para um educador social ante as 
adversidades socioculturais da atualidade, como objetivo principal o profissional de educação 
com formação pedagógica. Por problema destacou-se observar quais as características 
necessárias para o bom funcionamento de uma Organização Não-governamental, no que se 
refere a postura e formação do educador social.
Palavras-chave: Terceiro Setor; Educação Social; Organização Não-Governamental. 

INTRODUÇÃO

Nas duas últimas décadas houve 
uma crescente atuação do 
Terceiro Setor na formação de 
cidadãos para uma sociedade 
menos restritiva e sedimentada, 

com especial atenção ao público jovem e 
recentemente com ênfase na Educação 
Profissional. A partir da década de 90 no Brasil 
o Terceiro Setor crescendo e gradativamente 
conquistando papel considerável ante as 
novas oportunidades de trabalho, incentivo 
educacional e até atendimentos culturais, 
como profissionalização musical, muitas 
vezes insuficiente nos órgãos estatais. 

A política educacional desenvolvida pelo 
Estado possibilita a atuação do Terceiro Setor, 
ou seja, para a inserção das organizações sem 
fins lucrativos, de diversas naturezas (desde 
as tradicionais religiosas e filantrópicas até 
as mais recentes de origem empresarial), que 
possuem como parte de seus programas, 
cursos profissionalizantes.

Na verdade, o espaço aberto pelo Estado 
não ocorre somente na área Educacional, 
mas caracteriza as relações entre Estado 
e Sociedade Civil nos anos de 1990. As 
organizações Não-Governamentais (ONGs), 
surgidas originalmente durante o período 
militar, cresceram na década de 1980 
e, passaram a se expandir ao longo do 
tempo, tornando-se cada vez mais visíveis, 
principalmente a partir dos anos 90. Junto 
com esta grande expansão, no início dos 
anos 2000, surgiram os questionamentos a 
respeito da natureza e significado das ONGs, 
debate em pauta até os dias de hoje. Discute-

se ainda se as ONGs constituem motores de 
transformação social, uma nova forma de 
fazer política, ou se são um campo propício às 
ações do neoliberalismo, buscando repassar 
as responsabilidades sociais do Estado para o 
campo da sociedade civil (HADDAD, 2000).

Ao pensar-se em Instituições Sociais 
visa-se compreender que o foco destas 
está intrinsecamente relacionado não 
somente a questões socioeconômicas, mas 
também educativas e culturais, buscando 
oferecer novas oportunidades a crianças, 
adolescentes e adultos, frente a realidade do 
século XXI (PEREIRA, 2006). 

Ciente desta situação, a presente pesquisa 
parte de uma metodologia bibliográfica, 
tendo como abordagem uma metodologia 
qualitativa, tem por objetivo analisar o perfil 
necessário para um educador social ante as 
adversidades socioculturais da atualidade, 
como objetivo principal o profissional de 
educação com formação pedagógica. Por 
problema destacou-se observar quais as 
características necessárias para o bom 
funcionamento de uma Organização Não-
governamental, no que se refere a postura e 
formação do educador social.

A FORMAÇÃO DO 
PROFISSIONAL EM 
EDUCAÇÃO

A formação de professores constitui 
elemento fundamental para se atingir aos 
objetivos visados pela educação, uma vez 
que é o professor que, em sua prática, 
operacionaliza as grandes linhas propostas 
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pelas reformas educacionais. Estas, por 
sua vez, devem estar adaptadas à realidade 
presente na sociedade em que se inserem. No 
Brasil, porém, nem sempre se respeitou essa 
vinculação da escola à sociedade (VIEIRA e 
GOMIDE, 2017).

O ensino e aprendizagem no Brasil 
teve grande influência das tendências e 
concepções de ensino presentes na trajetória 
histórica da educação brasileira. 

Segundo Ana Mae Barbosa (1989), a 
dependência de modelos educacionais 
importados tiveram consequências 
marcantes na educação brasileira, a qual foi 
replicando experiências vindas de realidades 
divergentes da cultura nacional. Baseada na 
experiência histórica do Brasil, o sistema 
educacional despontava como reflexo de 
um período pós II Guerra Mundial, com 
consequência de uma sociedade sobrepujada 
por “novos” métodos de ensino em Arte-
educação (BARBOSA, 1989). 

Submisso, enquanto consequência da 
dependência geral da sociedade a que 
serve, o Sistema educacional torna-se um 
instrumento de manutenção da situação 
de dependência. De modo que, através da 
educação, as predisposições já alcançadas 
por limitadas sociedades independentes são 
transmitidas as sociedades dependentes, 
impedindo-se com isso que se criem seus 
próprios valores (BARBOSA, 1985). 

Os desdobramentos advindos de uma 
educação onde eram oferecidos pacotes 
“e serviços previamente embalados 
e ideologicamente acondicionados” 
(BARBOSA, 1985, p. 34), gerava a formação 
de hábitos e predisposição social escravizada 

por modelos educacionais estrangeiros 
condicionando seus sujeitos a uma pragmática 
“amnésia crítica”. A Ana A. Barbosa (1989) 
aponta que, no âmbito da Arte-educação, 
por exemplo, há indubitavelmente uma 
valorização demasiada ao “novo”, porém, 
considera que, sem a necessária renovação, 
utilizando-se irrefletidamente métodos 
relacionados (como objetivos) em períodos 
culturais anteriores, e vice-versa, converter-
se-ia num movimento oscilante entre 
“desenvolver habilidades e o Laissez faire ” 
(BARBOSA, 1989, p.9-10). 

Sob uma repaginação moderna, métodos 
antigos e tradicionais continuavam a 
ser utilizados, visto que, isto acontecia 
“devido à falta de conhecimento sobre o 
passado e a ignorância teórica” (BARBOSA, 
1985, p.39). Portanto, o condicionamento 
social à consciência crítica e a busca por 
uma identidade só ocorreria pela análise 
epistemológica, histórica e social do 
sistema educacional, o que tornaria capaz 
mudar o curso do ensino, e, “no Brasil, uma 
compreensão histórica da educação seria 
instrumento valioso no despertar para o 
entendimento do status de dependência 
cultural e para a luta contra a cultura do 
silêncio” (BARBOSA, 1985, p.39). 

Por mais severas que sejam as críticas 
que Ana Barbosa (1885) aponta sobre este 
período, e o qual refere-se como “colagem”, 
a autora dá destaque e reconhecimento 
a indelével contribuição de Jhon Dewey , 
com propostas que mudaram o mundo da 
educação, mesmo com seus estudos em 
recessão por décadas nos Estados Unidos 
e sendo considerado como velharia no 

Brasil, ao ponto de ser banido dos estudos 
educacionais pelos anti “escola nova”.

Ante a tensão entre aceitação e repelir e 
o estrangeirismo, como modelo autóctone, 
uma hibrida distorção a respeito da 
concepção sobre a educação foi assimilada 
inclusive sobre as influências do pensamento 
de Dewey. Daí a indubitável importância de 
conhecer as tendências que influenciaram o 
ensino e a aprendizagem ao longo da história. 

Entre as tendências pedagógicas que 
foram marcando os períodos da educação, 
pode-se considerar seus resquícios até 
os dias atuais, conforme esclarece Rosa 
Iavelberg (IAVELBERG, 2003). 

A começar pelo Brasil Colonial, com a 
educação jesuítica estimulando a sedução 
dos sentidos e das cópias (mimese) e, com o 
passar do tempo, com a ascensão da escola 
tradicional, surgida a partir da República, 
em que utilizavam-se, como práticas 
educacionais, cópias de modelos estrangeiros 
desprezando-se, e pode-se considerar que 
estigmatizando-se, a cultura nativa. Neste 
período a arte era vista com o sentido 
utilitário, focando-se sua preocupação na 
reprodução mecânica, ensino de conteúdos, 
exercício, memória e senso moral. 

O aparecimento da escola nova, em 
oposição ao modelo tradicional, vinha-
se mostrando como defensora da livre 
expressão, despontando neste período 
influências marcantes de John Dewey, Victor 
Lowenfeld e Herbert Read, priorizando uma 
educação com ênfase nas necessidades do 
aprendiz (IAVELBERG, 2003). 

Logo, outra tendência forte foi apontando 
por volta dos anos 60 e 70, à educação 

tecnicista, que visava seu interesse maior 
em uma sociedade industrial capitalista, 
de vertigens Neoliberais, a qual visava 
à preparação do aluno para o mercado 
de trabalho. A educação com proposta 
filosófica e libertadora de Paulo Freire, as 
quais buscavam compreender como ponto 
de partida as tendências brasileiras, surgiu 
no final da década de 70, propondo uma 
educação para a conscientização do povo, 
uma educação que validasse a participação e 
o exercício à cidadania. 

A concepção de escola crítico social, 
que valida a experiência do aluno, não é 
nem reprodutivista e nem idealista liberal, 
o professor mediador do conhecimento 
direciona o processo de ensino-aprendizagem, 
onde o ensino passa a considerar o educando 
como sujeito ativo no processo de ensino-
aprendizagem. 

Ainda que as tendências da educação 
sejam fruto de práticas e conceitos 
construídos num período temporal anterior, 
é imprescindível salientar que o surgimento 
de uma nova corrente teórica não significa o 
desaparecimento de outra, uma concepção 
não descarta a possibilidade de outras formas 
de manifestação que ainda consideram pouco 
relevante o ensino da arte (IAVELBERG, 
2003). 

A falta de aprofundamento e conhecimento 
sobre uma aprendizagem significativa 
conduziu reestruturou a prática pedagógica, 
com um adorno na grade curricular, no qual 
até bem pouco tempo o aspecto cognitivo 
empírico não era nem considerado. 

Contudo, no Brasil, verifica-se um grande 
esforço para a reorganização curricular 
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e elaboração de projetos pedagógicos 
condizentes com os tempos atuais. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, 
promulgada em 1996, surgiu como um 
aparato visando garantir este espaço, 
bem como, no seu art. 26, § 2º, afirma: o 
ensino de arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis 
da educação básica, de forma a promover 
o desenvolvimento cultural dos alunos 
(BRASIL, 1996). Congruente aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998 C) que 
vieram a reforçar este direito para todas as 
disciplinas escolares, proporcionando um 
avanço considerável no cenário educacional. 
As escolas brasileiras têm integrado às suas 
práticas as tendências ocorridas ao longo da 
história do ensino. Entre as várias propostas 
disseminadas no Brasil, na transição para o 
século XXI, destacam-se aquelas que se têm 
afirmado pela abrangência e por envolver 
ações que, sem dúvida, estão interferindo 
na melhoria da educação nacional. Porém, 
Mirian Celeste Martins (MARTINS, 2002) 
considera que é preciso ainda uma reflexão 
sobre atitudes e valores propostos pela lei 
e suas ressonâncias nas instituições para 
que o desenvolvimento educacional seja 
significativo.

Ante essa realidade, a possibilidade de 
instituições que visem o desenvolvimento 
educacional especializado, com profissionais 
qualificados são de extrema importância 
para a sociedade atual. 

Entendendo que os serviços oferecidos 
pelo Estado, por vezes deixam lacunas 
em seu fornecimento educacional, para a 
estruturação de cidadãos conscientes e 

atuantes profissionalmente e socialmente, 
órgãos não governamentais cresceram muito 
nas ultimas décadas, preenchendo essas 
lacunas e propondo novas oportunidades 
para a sociedade. 

O EXERCÍCIO DO 
PROFISSIONAL EM 
EDUCAÇÃO NAS ONGs

Paulo Freire (1989) relata que a leitura 
do mundo, conhecimento construído 
gradativamente no dia a dia, em meio a um 
ambiente sociocultural determinante, não 
num sentido restritivo, mas em aspecto no 
que Pierre Bourdieu denominou habitus , 
composto ainda da curiosidade de menino 
não o impediu de ser mais ajudado pelos pais 
do que desajudado. E foi com os próprios 
pais que introduziu-se no mundo da leitura 
de palavras. Paulo Freire foi alfabetizado no 
quintal de sua casa, o chão foi o seu quadro-
negro e os gravetos o giz. 

A articulação entre profissionais da 
Educação, compartilhando experiências 
e saberes nas ONGs é indubitavelmente 
imprescindível para que o processo de 
desenvolvimento educativo seja significativo 
para os educandos, buscando contemplar 
seus objetivos e finalidades, mesmo tendo 
diferentes necessidades e diversidades em 
público alvo (GOHN, 2010). Nesta percepção, 
a postura e profissionalidade do educador são 
imprescindíveis, ao estabelecer diretrizes na 
atuação pedagógica visando uma produção 
intencional, sistemática e consciente para 
atender a comunidade (LIBÂNEO, 2008).

Atualmente no contexto social do Sec XXI 
no Brasil, o Terceiro setor surge como um 
facilitador que, embora repleto de debilidades, 
devido as necessidades nacionais passou a 
ser um dos responsáveis pela promoção do 
desenvolvimento e profissionalização das 
ONGs.

Apesar da problemática que envolve 
a estruturação das ONGs, sua utilidade 
social possibilita novas áreas de atuação, as 
quais dão margem para o desenvolvimento, 
estruturação e constituição de uma sociedade 
mais democrática e não enquanto um 
modelo padrão a ser seguido, com nítido viés 
baseado na racionalidade mercadológica.

Para Demerval Saviani (SAVIANI, 2004) 
a prática pedagógica, ação educadora, 
deve portar das necessidades da realidade 
educacional, entendendo que a singularidade, 
estabelecida geográfica e socioculturalmente, 
entendendo-se que a principal função a ser 
cumprida pela Educação é quando se realiza 
efetivamente a prática pedagógica, onde 
não basta o domínio do saber pedagógico, 
mas em que a teoria deve caminhar junto 
a prática docente. A Pedagogia, deve estar 
correlacionada continuamente em teoria 
e prática e, somente assim, a praticidade e 
longevidade do ensino-aprendizagem se 
concretizam (LIBÂNEO, 2008). 

Neste viés, a Pedagogia é ‘práxis 
educativa’, isto é, prática social intencionada 
(FRANCO, 2008), a qual se prevalece a partir 
dos processos educativos, num campo de 
conhecimentos sobre um objeto problema 
em sua totalidade e historicidade, o qual 
deve estar devidamente organizado pelo 
educador, a fim de favorecer a compreensão 

e entendimento de seu educando (LIBÂNEO, 
2008).

Sendo assim, é imprescindível que em sua 
formação, enquanto educador, não somente 
tenha consciência de sua posição como um 
“influenciador de saberes”, mas um Educador, 
como profissional capacitado polivalente, 
capaz de confrontar-se com os desafios 
impostos pela realidade educacional e social 
contemporâneas, e habilidoso para mediar 
os saberes necessários para determinada 
situação. Assim os profissionais da educação 
tem a possibilidade de atuação na educação 
formal e não formal, favorecendo o combate 
às desigualdades sociais (SAVIANI, 2004). 

Paulo Freire (1989) afirma que uma das 
qualidades mais importantes do homem 
novo e da mulher nova é a certeza que têm 
de que não podem parar de caminhar no 
que se diz respeito ao processo do ensino 
aprendizagem e a certeza de que cedo o novo 
fica velho se não se renovar a respeito dos 
conceitos e teorias já conhecidas. O processo 
de educação das crianças, dos jovens e 
dos adultos tem grande contribuição na 
formação do novo homem e da nova mulher, 
é necessária que seja uma educação de nova 
abordagem e colocada em prática de acordo 
com as possibilidades. Deve o educador 
educar para o trabalho, estimulando a 
colaboração e não a competição, numa 
educação que valorize a ajuda ao próximo e 
não ao individualismo, onde se desenvolva 
o espírito crítico e a criatividade, e não a 
passividade. 

Essa concepção de educação deve estar 
fundamentada na unidade entre a prática e a 
teoria, entre o trabalho manual e o trabalho 
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intelectual e que, por isso, é necessário 
incentivar os educandos a “pensar certo”, 
subsidiados por questões éticas e morais 
num exercício de autorreflexão sobre as 
próprias predisposições. Jamais a educação 
deve favorecer às ideias falsas, construídas 
por ideologias categóricas e inflexíveis. Uma 
educação política, tão política quanto a outra 
educação, mas que não tenta passar neutra, 
pois quando assume que não é neutra, 
porque a neutralidade é impossível, como 
afirma Freire (1989). 

Partindo do mesmo princípio, Maria 
Glória Gohn (2010) e Marcos Francisco 
Martins (MARTINS, 2010) destacam que o 
‘educador’, no sentido amplo, é aquele que 
educa, realiza e desenvolve determinada 
ação educativa e luta por uma educação 
justa e igualitária para todos independente 
de seu capital social ou status, possibilitando 
equidade social. O educador social necessita 
almejar a construção de um trabalho 
que vise a cidadania em amplos espaços 
sociais (GOHN, 2010). Na modalidade não 
formal os profissionais que desenvolvem 
atividades pedagógicas em ONGs, apesar da 
intencionalidade pedagógica ser a mesma, 
passam a  ser denominados “formadores, 
animadores”, (GOHN, 2010), “educadores 
sociais” (ROMANS, 2003), “agentes 
educativos, multiplicadores” (ALMEIDA, 
2006), entre outros.

Durante as ultimas décadas diversos 
debates relacionados a Educação brasileira 
passaram a ser presentes, entre eles o 
da formação de profissionais que visam 
a promoção da aprendizagem, devendo 
estimular a aprendizagem para a construção 

de um cidadão critico e reflexivo (ALMEIDA, 
2006). Paulo Freire (FREIRE, 1987) destaca 
que o educador social traz em sua prática 
pedagógica e política significativa e não 
pode sustentar-se na neutralidade, a decisão 
e a responsabilidade em desvelar o que está 
oculto nas relações de poder fazem parte do 
fazer pedagógico e são imprescindíveis na 
eficiência pedagógica.

José Carlos Libâneo (LIBÂNEO, 2008), 
comenta que considerando a diversidade 
do campo pedagógico de atuação que 
agrega o educador social, é necessário e 
de extrema importância analisar as tensões 
e desafios que cada área demanda. Os 
exercícios profissionais estão submetidos as 
singularidades presentes em seu cotidiano, 
distintas por público, geografia, cultura 
entre outros atenuantes, mesmo que o 
comprometimento com a aprendizagem 
e com o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas seja semelhante, necessitando 
de uma adequação à realidade em que se 
atua. 

Como propõe Paulo Freire (1989), não é 
possível aprender sem exercitar o conteúdo a 
ser aprendido, sem explorar e reestruturar o 
saber. Ao desenvolver uma ação pedagógica, 
faz-se necessário ao educador que se 
respeite a cultura do momento, estimulando 
a oralidade dos educandos, através dos 
debates, nos relatos de histórias, nas análises 
dos fatos, desafiando-os a que comecem 
também a explorar a aprendizagem como 
momentos indissociáveis de um mesmo 
processo, como da compreensão e o do 
domínio de seu saber. 

Ainda que as pesquisas realizadas por 

Paulo Freire (1989) tenham se focado na 
alfabetização de jovens e adultos, a concepção 
de aprendizagem é passível para todos os 
segmentos de ensino, dentre eles o ensino 
fundamental de nove anos, pois as crianças, 
quando chegam às Unidades de Ensino 
trazem uma “leitura de mundo”, além disso, 
também possuem uma bagagem no que se 
diz respeito ao mundo letrado grafocêntrico 
e, mesmo à própria alfabetização. Desta 
forma, é imprescindível que o educador 
reconheça e respeite o momento em que 
o aluno se apresenta e também trabalhe 
com eles palavras significativas, que façam 
parte do seu contexto/repertório social 
e, gradativamente, vá ampliando num 
repertório vocabulário maior para os seus 
educandos. 

Desde muito pequenos aprendemos a 
entender o mundo que nos rodeia. Por isso, 
antes mesmo de aprender a ler e a escrever 
palavras e frases, já estamos “lendo”, bem 
ou mal, o mundo que nos cerca. Mas este 
conhecimento que ganhamos de nossa 
prática não basta. Precisamos ir além dele. 
Precisamos de conhecer melhor as coisas 
que já conhecemos e conhecer outras que 
ainda não conhecemos (FREIRE, 1989, p. 71) 

A dificuldade de aprendizagem perturba 
profundamente o indivíduo, prenunciando 
um possível insucesso na vida escolar. 
Tendo a linguagem o papel de codificar os 
pré-construtos históricos, e de organizar e 
orientar as ações e interações humanas, cabe 
ao educador assumir-se enquanto mediador 
social de intervenção direta ao processo de 
ensino e aprendizagem para proporcionar 
ao aprendiz condições favoráveis para 

que domine o desenvolvimento de sua 
aprendizagem com vistas a sua inserção 
social.

As Organizações Não Governamentais 
(ONGs), buscam parcerias por meio de 
projetos sociais, prestando atendimento a 
públicos os quais o governo não consegue 
suprir devidamente, não atendendo as 
reais necessidades da comunidade, assim, 
as ONGs possibilitam o suporte para uma 
proximidade na igualdade social (GOHN, 
2010).

Segundo a autora, numa visão ampliada 
sobre a importância das instituições não-
governamentais frente à atual sociedade 
brasileira não apresenta motivações para 
competição com o serviço oferecido pelos 
órgãos públicos. A principal funcionalidade 
existe na promoção de parcerias, almejando 
desta forma recursos para desempenhar com 
autonomia, para que assim consiga propiciar 
a recuperação de valores e mudanças 
comportamentais capazes de promover 
o desenvolvimento de habilidades para 
interagir com situações da vida cotidiana. 

Assim, a abordagem das ONGs no 
ambiente sociocultural abre espaço para 
atuação do profissional pedagógico, o qual 
tem por principal função o desenvolvimento 
e elaboração de projetos educacionais, 
planejamento e suporte pedagógico, além 
da possibilidade de desempenho como 
educador social.

Na atual sociedade, os projetos sociais 
devem estar relacionados ao campo de 
atuação do profissional em educação. 

As adversidades existentes são vastas, 
assim como as encontradas no ambiente 
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de educação formal, o público existente 
nos ambientes de educação social, talvez 
mais do que a educação formal, possui 
uma diversidade incalculável, no entanto, 
os profissionais atuantes em ONGs atuam 
em associações estritamente estruturadas, 
regidas por normas, regras e recebem salário 
fixo como em qualquer outra empresa, ao 
mesmo tempo em que existem profissionais 
que atuam como voluntários. 

Para a atuação das ONGs, visando 
a formação e desenvolvimento da 
aprendizagem, seria importante a valorização 
e investimento na formação de todos os 
profissionais atuantes, a fim de que juntos 
trilhassem um caminho em direção ao papel 
que desempenham e ao ideal da instituição, 
alem da valorização destes profissionais, 
incentivando um profissional com formação 
pedagógica a liderar as necessidades 
especificas da Instituição (GOHN, 2010).

O mundo social humano está em 
constante mudança. Gradualmente, dia a 
dia, novas propostas de interação humana 
são reformuladas e reprogramadas nas 
vivencias cotidianas, seja na vida privada ou 
pública. Nas organizações, há constantes 
situações em que novos conhecimentos 
sejam explorados e apreendidos e, 
as pessoas sentem a necessidade de 
encontrar novos conhecimentos. Espaços 
de aprendizagem podem ser significativos, 
desde que possibilitem constante reflexão 
sobre o exercício de trabalho. A interação 
nos ambientes de trabalho passam a 
buscar constantemente novas propostas de 
abordagem empresa-colaborador de modo 
a otimizar a qualidade de vida no trabalho 

e na vida pessoal de todos os envolvidos 
(RAMOS, 2002).

Outra alternativa seria a utilização de 
educação corporativa uma deve ser entendida 
como uma escola de trabalho, um conjunto 
de práticas educacionais devidamente 
planejadas, a fim de proporcionar ao 
colaborador um desenvolvimento positivo, 
dando-lhe a possibilidade de atuar mais 
eficazmente em sua rotina/vida profissional 
(SILVA e PINTO, 2005).

Esta poderia ser trabalhada por meio de 
formações a distância, com cursos Ead, os 
quais vem crescendo gradativamente no 
ultimo século.

Para Leni Hidalgo Nunes (2010), a 
abordagem de formação passa a ser vista 
como um meio de estruturar a organização 
para uma nova proposta onde não apenas 
há formação, mas que ainda oportunizar 
momentos de compartilhamento, 
questionamentos, opiniões e busca de 
melhores práticas.

Quando as ações, práticas e tarefas num 
ambiente profissional são refletidas, novas 
oportunidades de aprendizagem tornam-se 
visíveis. Desta forma, torna-se imprescindível 
que empresas oportunizem uma nova 
estruturação para toda uma gama de 
conhecimentos, estimulando o investimento 
em novos educadores sociais, propiciando 
um melhor atendimento ao publico e 
efetivando a finalidade das Organizações 
Não-Governamentais, que é a de diminuição 
das desigualdades em oportunidades sociais.
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Pinto 
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e Sociais- Universidade de 
Guarulhos (1988); Pós graduação 
em Psicopedagogia UNASP 
(1999); Licenciatura em Pedagogia 
Ulbra (2013); Professora de 
Educação Infantil PMSP – na 
Creche  prof Maria Margarida 
Rodrigues de Oliveira

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comumente, o exercício profissional do educador social 
é preenchido por atividades mecânicas, monopolizadas pelo 
cotidiano nas organizações. Usufruir de momentos em que 
se possa refletir passa a ser um diferencial para transformar 
os conhecimentos e as aprendizagens dos colaboradores e, 
consequentemente da empresa.

A educação corporativa busca desenvolver as pessoas 
e as empresas, aliando, em harmonia, os seus objetivos 
e as suas estratégias, de modo que o desenvolvimento 
pessoal estimula os colaboradores a uma participação mais 
competitiva e criativa, possibilitando melhores contribuições 
para os objetivos organizacionais (SILVA e PINTO, 2005).

O investimento numa Educação Corporativa, de formação 
dos educadores atuantes em ONGs, durante todo o percurso 
de atividade do profissional em sua organização, nisto, 
proporciona a possibilidade de um retorno mais do que 
econômico para a organização, mas ainda capitais sociais, 
os quais tendem a ser estendidas a toda comunidade, 
desenvolvendo as potenciais capacidades dos colaboradores, 
da organização e do contexto socioambiental do seu 
entorno, na medida em que tenciona e evidencia todas as 
competências, individuais e organizacionais.

O profissional em educação junto às ONGs precisa 
desenvolver e elaborar projetos educativos, propondo a 
contemplação da diversidade de seu público, estimulando 
a permanência e interesse de seus educandos, por meio 
da busca por parcerias, entre outras ações, etc. O trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido visa oportunizar novas 
experiências educativas a crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, buscando estimular a atuação e cidadania, auxiliando 
no fortalecimento do vínculo familiar e comunitário, 
viabilizando a descoberta de novas potencialidades e 
fortalecer a autoestima dos sujeitos.

Percebe-se também que no século XXI, surgem mudanças 
na organização do trabalho pedagógico na educação não 
formal, para um cenário em que a aprendizagem possa ser 
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explorada em diversos ambientes, onde o 
educador e o educando, participam juntos, 
e tornam-se parceiros e coparticipantes no 
processo. Assim, como propõe Paulo Freire 
(FREIRE, 2011), ensinar é mais do que 
proporcionar novas experiências e saberes 
aos educandos, mas propiciar e estimular 
o educando a novas possibilidades para a 
produção e construção de novos saberes 
dentro e fora do espaço escolar.

Comumente, o exercício profissional 
é preenchido por atividades mecânicas, 
monopolizadas pelo cotidiano nas 
organizações. Usufruir de momentos em que 
se possa refletir passa a ser um diferencial 
para transformar os conhecimentos e 
as aprendizagens dos colaboradores e, 
consequentemente da empresa. A Educação 
Corporativa responde diretamente às 
demandas dos empreendimentos do mercado 
profissional, que mudam rapidamente. “[...] 
a educação corporativa não cumpre apenas 
seu papel de capacitar pessoas, mas também 

de acelerar as mudanças do interesse e 
necessidade das organizações nas quais irá 
atuar” (MORAES e EBOLI, 2010, p. 296).

De modo que, segundo Ramos (RAMOS, 
2002, p. 99) aponta que a Educação 
corporativa busca trabalhar sobre as 
expectativas do colaborador, considerando 
suas afinidades, sentimentos e aspirações, 
unindo-as aos interesses e metas da 
organização.

Com a presente pesquisa pode-se observar 
que é imprescindível a conscientização dos 
profissionais atuantes em Organizações 
não-governamentais, é preciso incentivar 
e investir na formação de educadores, 
estimulando-os a novas abordagens, que 
considerem a diversidade sócio-cultural e as 
necessidades sociais de seus ambientes de 
atuação, possibilitando uma aprendizagem 
mais significativa, atendendo ao objetivo 
principal das ONGs, que é o combate a 
desigualdade nacional.
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BRINCANDEIRA NA INFÂNCIA COM 
SUCATAS
RESUMO: O presente artigo tem a finalidade de apresentar como a brincadeira e a construção 
de brinquedos com sucata, pode influenciar no desenvolvimento infantil sob o prisma do fazer, 
desenvolver, criar e recriar seus próprios brinquedos e brincadeiras. A infância, a criança, o 
brinquedo e o produzir se relacionam constantemente na fase em que a criança está inserida 
na educação infantil e que é uma fase primordial no desenvolvimento infantil, é preciso 
garantir que o desenvolvimento, a criação e a imaginação do brincar e criar com materiais 
não estruturados (sucata), sejam prazerosas a criança, toda criança brinca. O ato de brincar 
e se divertir são natos da criança. Ao brincar e construir não está apenas passando o tempo, 
está desenvolvendo os sentidos, a autoestima, interage socialmente com outras crianças 
e com adultos, sem contar a estimulação que as brincadeiras trazem ao desenvolvimento 
físico e emocional. Desta forma este trabalho apresenta questões especificas da criança 
pequena, da infância, do ato de brincar, imaginar e cria com sucatas e a importância sobre 
o meio ambiente, a importância sobre a fauna e flora, sobre como trabalhar o tema com 
crianças pequenas. De como apresentar questões ambientais e mostrar e ensinar as crianças 
como viver em um mundo sustentável.
Palavras-chave: Criança; Desenvolvimento; Sucatas; Brincar; Construir.
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INTRODUÇÃO

Das variadas áreas do 
conhecimento, a arte do brincar 
é um grande instrumento 
colaborativo para o sucesso no 
desenvolvimento infantil.

A educação infantil em nosso pais, 
apresenta ao longo de nossa história, a 
valorização da infância apresentando a 
criança como um ser de direitos, um cidadão 
com direitos garantidos na constituição 
federal, assim como em legislação específicas 
para a infância, como por exemplo, a garantia 
à educação institucionalizada para a criança.

Desta forma, é correto afirmar que o 
direito universal da criança à educação 
especifica e de qualidade, assim como acesso 
e permanência da criança na escola deve 
ser garantida e respeitada a todos que lhe 
cabem este dever. Neste sentido, as escolas 
de educação infantil tem como função 
essencial, acolher toda e qual quer criança 
sem distinção alguma.

Toda criança tem o direito de um 
aprendizado concreto.

De tornar suas primeiras descobertas 
em algo prazeroso que lhe traga inúmeras 
sensações e alimentar seu aprendizado e sua 
imaginação.

É justamente refletindo e pesquisando 
este direito das crianças que surge deste 
artigo a vontade de sistematizar a questão 
do direito de brincar atrelado a construção 
de brinquedos  e  imaginação do mundo 
com  as sucatas ou simulações do ato de 
brincar através da imaginação, onde uma 
tampa vira um volante ,embalagens diversas 

vazias viram supermercados, tecidos velhos 
viram capas de SUPER heróis, caixas de 
papelão viram carros , esconderijo ,trens , 
avião ,neste artigo vamos refletir sobre os 
impactos das ações do direito de brincar com 
sucata, na dinâmica da criação , da motivação 
e na capacidade motora de construir e 
fazer sem compromisso, a importância da 
conscientização da reutilização de materiais 
recicláveis para o meio ambiente e a reflexão 
do impacto da reutilização desses matérias 
para o mundo pelo meio da ludicidade, 
garantindo que a criança tenha aprendizagens 
significativas de diferenciadas vivencias .Isso 
significa proporcionar o caráter exploratório 
do brincar de modo geral envolvendo sempre 
o cotidiano e bagagem cultural da criança e 
a preocupação com um mundo sustentável e 
melhor.

BRINCANDO E CRIANDO

A brincadeira faz com que a criança 
interaja sinta prazer, solte sua imaginação e 
se sinta livre ,tenha o habito de criar, e esses 
elementos conquistados no ato de brincar, 
é muito importante para construção do 
desenvolvimento da criança e do ser humano 
no contexto geral, ao brincar com sucatas 
surge um amplo leque de projetos em que 
a criança pode ser inserida , importância de 
reciclar ,diminuir o lixo , sustentabilidade  
,cuidado com a fauna e a flora, criar seus 
próprios  brinquedos e brincadeiras sem 
consumismo e sem agressões ao meio 
ambiente ,termos que devem fazer parte das 
novas gerações e projetos desenvolvidos nas 
unidades de educação infantil. Neste 

sentido a criança trabalha com materiais 
concretos e não estruturados fazendo fluir 
sua imaginação,

Ao fazer esse tipo de atividade, o professor 
da educação infantil está proporcionando 
a criança a oportunidade de criar, e desta 
forma está auxiliando o desenvolvimento da 
criança.

A expectativa que a criança tem de saber 
se conseguirá atingir o resultado do que 
ela própria propôs é muito saudável para 
seu desenvolvimento. Quando apenas só 
orientamos a criança ele passa a ser tão 
somente reprodutora e não criadora de 
seus conhecimentos, e deixa de ser criança. 
É importante também que o adulto de voz 
a criança e mais importante ainda que ele 
ouça o que a criança tem a dizer. Saber ouvir 
a criança é tão importante quanto dar a ela a 
possibilidade de criar.

EXPLORAR
Brincando e explorando o mundo através 

de materiais que ele ofereça, materiais do 
cotidiano a criança utiliza sua imaginação 
e fantasia, a sucata aparece como suporte 
essencial na educação infantil por ser 
capaz de proporcionar inúmeras atividades 
criadas e recriadas pelas crianças e faz 
parte de sua aprendizagem  auxiliando 
no desenvolvimento motor, cognitivo, 
emocional, social e da linguagem elementos 
importantes na fase da educação infantil, a 
criança adquiri gradativamente sua aquisição 
do brincar e do ato de construir que por si só 
já é uma brincadeira, ao ver a transformação 
de materiais descartáveis a criança se sente 

parte integrante do processo.
A criança se sente livre e parte total do 

processo quando ela tem a autonomia de 
criar e explorar com ou sem a orientação de 
um adulto.

Segundo MACHADO (1995, P.42):
Para brincar de maneira espontânea e 

criativa, a sucata, os restos, os refugos, a 
matéria antes de ser elaborada e depois de 
haver sido usada, é um material muito rico, 
que não custa nada e que muitas vezes 
estaria poluindo o meio ambiente, por não 
ser biodegradável.
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Segundo Pierre; Kudo; (1997; p. 197) 
é através do brinquedo que a criança 
estabelece contato com o mundo externo, 
recria situações de desafios satisfaz sua 
curiosidade e desenvolve um modo de vida 
pessoal que ajuda a converter-se num modo 
de vida pessoal que a ajuda a converter-se 
num ser humano integral.

INFÂNCIA DA CRIANÇA

A infância é objeto de estudo de tempos 
considerados na educação como tempos 
atuais, visto que durante o renascimento, 
idade média e outros períodos históricos 
a criança não tinha a importância que hoje 
tem dentro da sociedade moderna.

Em tempos antigos a criança e infância não 
tinham relações, na verdade ainda nem se 
pensava em infância ou em brincar as sucatas 
eram consideradas lixo sem reutilização 
alguma, não havia preocupação com o meio 
ambiente como não havia preocupação com 
o protagonismo infantil.

Toda a educação de uma criança era 
feita através de estímulos para que essa 
respondessem como adulto, pensava-se que 
criança e adultos eram iguais, e que quando 
ela respondesse aos estímulos como adulto 
já havia deixado de ser criança.

Sarmento (2007) em suas obras afirma 
que o olhar do adulto influencia na maneira 
em que se formaram as concepções sobre 
a infância construídas durante a história, e 
que tal perspectiva muitas vezes é obscura 
e oculta a realidade social ou cultural 
vivenciadas pela criança, assim a criança era 
criada para comportar-se, agir e pensar como 

um adulto.
A educação escolar também seguia estes 

passos, passando muita lição no quadro 
negro para a criança copiar e memorizar 
sem dar a ela chance de produzir e pensar, 
copiava sempre a fala da professor(a).

A infância não era vista como esta fase 
de descobrimento e criação que temos 
hoje em dia, e sim uma fase de reprodução. 
E infelizmente hoje em dia ainda vemos 
alguns modelos com essa visão reprodutora 
de informação até mesmo com crianças 
pequenas.na atualidade um novo formato de 
família é agregada ao contexto social e está 
família está mais participativa e mais ouvida 
pelas instituições de ensino e passou a ser a 
extensão da escola e vice versa

Novas propostas pedagógicas envolvem 
o conhecimento e novos tipos de 
materiais como mostrado neste artigo, o 
conhecimento da infância nos faz exercitar 
a pratica da criatividade já que as crianças 
geralmente são muito ativas e dinâmicas. 
Entretendo posturas crítica e reflexiva sobre 
novas práticas de trabalho e a utilização de 
sucatas, junto a uma pratica de consciência 
ecológica se faz necessária através de busca 
pela pesquisa e formação de profissionais 
comprometidos e envolvidos na área e na 
suas práticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do conteúdo apresentado nesta pesquisa podemos 
concluir que a brincadeira é algo essencial na vida de qualquer 
criança, ainda mais quando a sucata é agregada a conteúdos 
e projetos somando na diversão no aprendizado e na prática.

A utilização de materiais recicláveis a educação mostra 
na prática que cada ser humano sendo criança ou a adulto 
tem como contribuir para conservação ambiental, podendo 
diminuir o acúmulo de lixo e de materiais que levariam muito 
tempo para se decompor no meio ambiente e também a 
diminuição desses materiais em meios urbanos.

A ação de brincar, criar, construir e aprender contribui 
para o desenvolvimento integral da criança, pois estimula 
habilidades físicas e psíquicas das crianças auxiliando na sua 
maturidade.

A brincadeira, a criação, não é um tempo perdido, nela 
a criança vai amadurecendo, compartilhando suas dúvidas, 
expressando suas emoções falando de suas descobertas 
sobre o próprio brincar ou sobre seus aprendizados ao 
manipular sucatas despertando consciência com um meio 
ambiente melhor, que é fundamental para a criança se 
preparar para o amanhã

Segundo Souza de vargas,2002; gilles birougére,1994
“Quando partilhamos com a criança a reinvenção de um 

brinquedo, estamos também levando-a descobrir o encanto 
nas coisas simples e recicláveis. Isso é muito mais que uma 
nova forma de brincar: a criação de brinquedos com sucata 
é uma proposta de mudança na forma de ver as coisas, é um 
convite para uma pequena aventura. Aventura que expõe as 
potencialidades da criança, afeta suas emoções, põe à prova 
suas aptidões e testa seus limites. O ato de criar brinquedos 
com materiais recicláveis de diferentes naturezas permite à 
criança descobrir as diferentes propriedades e características 
do lixo. E aqui o erro é parte importante do processo de 
descoberta. O brinquedo, em especial é concebido como 
suporte da brincadeira o objeto torna-se brinquedo quando 
assume uma função lúdica, ou seja, quando a criança reveste 
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esse objeto de um significado que é sempre 
social, podendo agregar arte, educação, 
cultura e cidadania.”

(SOUZA DE VARGAS, 2002; GILLES 
BIROUGÉRE, 1994)

Podemos desenvolver atividades que 
incluam o conhecimento sobre a fauna e flora 
local, e também de várias outras regiões do 
pais e de outros lugares e outros países 

Com revistas velhas podemos fazer cartões 
usando imagens de bichos e paisagens 
explorando o sentido da criança deixando 
que se manifeste e apresente sua bagagem 
e seu conhecimento e comum no mundo da 
criança existir macacos vermelhos, cobras 
coloridas e muitas outras imaginações que 
toda criança tem.

A imaginação está ligada ao 
desenvolvimento e a criatividade da criança.

Todo professor ou profissional da 
educação deve estimular a imaginação 
dos pequeninos, as crianças é capaz de 
criar contam e recontar historias utilizando 
simples cartões produzidos por elas com os 
materiais reutilizáveis e recicláveis.

Nessa fase a criança desenvolve suas 
habilidades, sensibilidades e personalidades 
e todas essas passam para todas as fases da 
vida, quando objetos criam vida a criança 
acredita fielmente nisso e quando ela dá 
vida a objetos que seriam descartados na 
natureza o sentido é maior ainda.

Quando a criança desenvolve suas próprias 
brincadeira explorando seu imaginário ela é 
desafiada e isso dá base para vários quesitos 
no desenvolvimento, inclusive na formação 
de sua personalidade, o companheirismo, o 
ato de compartilhar e de tomar decisões são 

sempre requisitados nas brincadeira isso faz 
com que ela tenha laços com outras crianças 
e com os adultos, e mesmo quando brinca 
sozinha a criança observa tudo que está a 
sua volta o meio social e físico

Ela é capaz de se atentar as mínimas coisas 
que a cerca.

Aliar as brincadeiras com sucatas, portanto 
é uma receita ideal para a educação infantil, 
colabora enfaticamente para o despertar 
de uma consciência ecológica mesmo em 
crianças pequenas.

Outro material simples e fácil de trabalhar 
como tampinhas de garrafas pets que no 
geral é uma ótima opção de matéria prima, 
é possível desenvolver jogos com comando 
dirigido ou não, englobando outras áreas do 
conhecimento, é possível trabalhar formas, 
cores, tamanho, quantidade, agrupamentos, 
etc...

É enorme a quantidade de brinquedos 
e brincadeiras que simples tampinhas que 
demorariam anos para se decompor no meio 
ambiente pode ser utilizada na educação 
infantil, quando o professor se propõem 
a fazer as atividades as mesmas se tornam 
simples, práticas e prazerosas e a participação 
das crianças no processo de construção dá 
a ela a oportunidade de aprender , nesse 
processo de construção, o professor trabalha 
a produção do brinquedo dando total apoio 
e  contribuindo para o desenvolvimento da 
criança planejando atividades que englobe o 
mundo infantil fazendo com que a atividade 
tenha sentido para a criança. Como jogos da 
velha, jogos de memorias, carimbos etc..

Junto com os pequenos enfatizando a 
importância de não descartar esse tipo de 

material em lugar inadequados despertando 
o interesse para seu aprendizado.

A criança passa a ter um pensamento 
crítico e consciente sobre o meio que o cerca, 
observa mais a natureza, as árvores, a terra, a 
água, o lixo e tudo que podemos reciclar dele, 
os benefícios da conservação da mesma, e 
o melhor aprende, sobre o lixo descartável, 
o que é sucata e o que é reutilizável. E as 

inúmeras brincadeiras e brinquedos que 
podemos transformar esses materiais que 
seria descartado, se apropria de valores e 
se faz parte integrante do meio ambiente 
e brincando se apropria de conhecimento 
aprende, a reciclar e reaproveitar matérias 
primas e materiais simples que seriam 
descartadas, elas solta sua imaginação 
criando sentido e prazer em seu aprendizado. 
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CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA
RESUMO: O presente artigo apresenta uma breve contextualização do conceito de defi-
ciência e inclusão, considerando os aspectos históricos, sociais e culturais que influenciam o 
uso de terminologias, revelando a maneira como a sociedade enxerga a deficiência. Aborda 
a urgência de refletir, repensar, mudar e romper com paradigmas que causam preconceitos, 
estigmas e estereótipos. Para tanto, esclarece algumas peculiaridades das deficiências, suas 
causas e consequências. Destaca a perspectiva inclusiva, como essencial para desencora-
jar práticas discriminatórias, fundamentando-se em autores renomados como Carmo que 
esclarece as três formas históricas de entendimento da diferença, cujo pressuposto funda-
mental é considerar antes do predicado de deficiente, as pessoas enquanto seres humanos. 
Apresenta os desafios e erros das políticas públicas de inclusão, defendendo um trabalho 
inclusivo, embasado na metodologia dialética e lúdica, visando à formação de uma cidadania 
múltipla. 

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Deficiência; Diferença; Formação.
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 CONTEXTUALIZANDO O 
CONCEITO DE DEFICIÊNCIA E 
INCLUSÃO 

Considerando o contexto histórico 
cultural, é possível afirmar 
que as terminologias sofrem 
modificações e alterações nos 
seus significados, conforme a 

época e os valores construídos socialmente.
As terminologias revelam a maneira como 

a sociedade enxerga a deficiência, numa 
determinada época, conforme seu contexto 
social. É necessário refletir, repensar, mudar 
e romper com paradigmas. Sendo assim, é 
preciso compreender o significado de cada 
termo, considerando sua conjuntura histórica 
e cultural.

Sassaki (2003) frisa que o maior problema 
do uso de terminologias incorretas são 
as ideias equivocadas e as informações 
inexatas, causando preconceitos, estigmas e 
estereótipos.

A utilização da terminologia correta para 
se referir as pessoas com deficiência precisou 
de uma mudança significativa de paradigmas, 
até que a sociedade contemporânea 
reconheceu que a condição de ter uma 
deficiência faz parte da pessoa, uma pessoa 
que é digna de direitos.

O uso correto de termos técnicos é 
imprescindível na perspectiva inclusiva, a fim 
de desencorajar práticas discriminatórias, 
conforme destaca Sassaki (2003), bem 
como contribuir para a construção de uma 
verdadeira sociedade inclusiva.

Houve uma estreita relação entre 

deficiência e incapacidade que permeou no 
século 20 até meados de 1960, uma época 
em que o conceito de incapacidade era 
utilizado, inicialmente, para se designar os 
“indivíduos sem capacidade”. Porém, evoluiu 
e passou a referir-se aos “indivíduos com 
capacidade residual”, representando um 
grande avanço da sociedade ao reconhecer 
que a pessoa com deficiência poderia ter 
capacidade, mesmo que reduzida.

Ainda neste contexto, surgiu a mudança 
do termo incapacidade para “incapazes”, 
cujo significado era “indivíduos que não são 
capazes” de realizar algumas ações, devido 
sua deficiência.

Contudo, Sassaki (2003) afirma que 
a deficiência, qualquer que fosse o tipo, 
eliminava ou reduzia a capacidade da pessoa 
em todos os aspectos, seja físico, social, 
psicológico e profissional, revelando o valor 
atribuído à pessoa com deficiência. No 
entanto, as deficiências devem ser mostradas 
com dignidade, valorizando as diferenças e 
as necessidades decorrentes.

Sassaki (2003) menciona que os 
movimentos mundiais de pessoas com 
deficiência lutam pela defesa dos princípios 
essenciais, destacando que é imprescindível 
identificar nas diferenças todos os direitos 
que lhes cabem, servindo de parâmetro para 
que medidas específicas sejam tomadas pelo 
Estado e pela sociedade, visando à diminuição 
ou eliminação das restrições de participação, 
ocasionadas pela dificuldade arquitetônica 
ou de comunicação, por exemplo.

Nesta perspectiva, é fundamental romper 
com a ideia de incapacidade vinculada 
automaticamente quando se refere às 

pessoas com deficiências, bem como o 
sentimento de piedade. Ao contrário, a luta 
por direitos iguais e pelo reconhecimento da 
dignidade é de suma importância, almejando 
a equiparação de oportunidades para todas 
as pessoas, independente de sua condição. 

TRÊS FORMAS HISTÓRICAS 
DE ENTENDIMENTO DA 
DIFERENÇA

Segundo Carmo (2003), no contexto 
histórico e cultural, as formas de entendimento 
da diferença e anormalidade são entendidas 
de maneiras variadas, prejudicando ações 
políticas que almejam reparar desigualdades 
e injustiças sociais no decorrer das épocas.

O corpo é o grande objeto de estudo 
na educação de maneira geral, sendo que 
historicamente o dualismo corpo e mente 
instigou a formação de comportamentos e 
preconceitos.

Para Carmo (2003) o primeiro 
entendimento de diferença refere-se ao 
critério de natureza humana, pautado na 
diferença entre os seres, fruto do dualismo 
psicofísico do corpo. 

Na Idade Média, o corpo não tinha 
valor e era visto de forma separada da 
alma e, por isso, considerado pecaminoso, 
gerando penitências corporais como no 
caso de mutilações em ladrões, marcações 
em escravos ou peregrinações religiosas, 
objetivando punir ou marcar o corpo em 
beneficio da alma. Essa ideia é antiga, porém 
ainda há encontramos na atualidade em 
muitos lugares do Brasil e do mundo.

No Iluminismo, o corpo passa a ter valor, 
não somente a alma, buscando-se então a 
realização de atividades físicas para obter 
benefício corporal, surgindo uma máxima 
preocupante “Corpo sã e mente sã”, conforme 
enfatiza Carmo (2003), defendendo que 
precisamos romper com a comparação, 
bem como com o dualismo corpo e mente, 
pois isto gera problemas na relação com 
deficientes físicos e mentais, por exemplo.

O conceito de perfeição produz estigmas 
que constituem marcas históricas perigosas, 
revelando que temos que trabalhar com a 
contradição, ou seja, com diferentes pontos 
de vistas, rompendo com ideias binárias e 
dualistas.

Para Carmo (2003), na concepção 
idealista, o conteúdo do pensamento  
é feito a partir da ideia e não da 
realidade propriamente dita, criando 
um relacionamento imaginário, devido à 
dificuldade de reconhecer o outro como ele 
é e de mostrar a realidade da sua essência, 
ocorrendo à idealização do outro.

É preciso romper com o preconceito e 
olhar verdadeiramente para a pessoa com 
deficiência. Neste sentido, Carmo (2003) 
destaca a concepção materialista pautada 
na ação-reflexão-ação, na qual a pessoa com 
deficiência é vista como um ser histórico 
completo e concreto, pois não há separação 
entre corpo e mente, visto que a construção 
da consciência se dá por meio da realidade.

Para conhecermos uma pessoa temos que 
nos relacionar com ela, sem pré-julgamentos, 
contaminados pelos olhares dos outros, isto 
instiga consequências positivas, eliminando 
sentimentos de piedade.
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O segundo entendimento de diferença 
surge com o nascimento da ciência moderna, 
centralizado na essência do ser. Contudo, 
a discussão entre as visões teocêntrica, 
na qual Deus no centro do conhecimento, 
e a antropocêntrica, em que o homem é o 
centro, gera divisões entre as pessoas.

Carmo (2003) enfatiza que a ciência, 
apoiando-se principalmente na biologia e 
psicologia, reforça a ideia de diferença ao 
torná-las cientificamente comprovadas, por 
meio de testes de inteligência, da análise 
de características físicas, das habilidades 
motoras, por exemplo, ao invés de considerar 
o status social da pessoa. 

 Entretanto, adverte que os testes serviram 
para discriminar, sustentando preconceitos, 
estigmas e rótulos, estremecendo a relação 
entre Eu e o Outro e estabelecendo com 
vigor o tipo de normalidade e de diferença.

O terceiro entendimento da deficiência 
surgiu do questionamento da razão como 
única forma de chegar à verdade, ocorrendo 
o estremecimento da ideia de neutralidade 
científica por meio da força da subjetividade 
humana.

Carmo (2003) defende que a diferença, 
nessa nova perspectiva, modifica de 
forma significativa a relação Eu com o 
Outro, tornando-a dialética, quando nos 
identificamos com a pessoa deficiente como 
ser humano, ou seja, uma pessoa com história, 
individualidade, sentimentos, complexidade 
e especificidades.

 É pressuposto fundamental considerar 
antes do predicado de deficiente, as pessoas 
enquanto seres humanos. Para tanto, a 
“primeira coisa é deixar o outro ser o que ele 

é e não fazer com que ele seja aquilo que 
eu penso que ele deve ser”, conforme frisa 
Carmo (2003).

ESCREVENDO SOBRE 
DEFICIÊNCIAS

Durante muito tempo, o desconhecimento 
e a ignorância sobre suas origens da 
deficiência fizeram com que fosse considerada 
um castigo divino. Contudo, atualmente 
outras definições surgiram, rompendo 
com paradigmas e esclarecendo conceitos, 
contribuindo para uma compreensão melhor 
sobre as causas e características da pessoa 
com deficiência.

Vieira apud Maciel (2003, p. 70) salienta 
que “a deficiência física é definida, atualmente, 
como uma desvantagem, resultante de um 
comprometimento ou de uma incapacidade, 
que limita ou impede o desempenho motor 
de determinada pessoa”.

As deficiências físicas foram divididas 
em dois grupos, devido às causas do seu 
surgimento, podendo ser deficiências físicas 
adquiridas ou deficiências físicas congênitas.

Existem variados tipos de deficiências 
físicas, porém algumas ocorrem com maior 
frequência e serão destacadas a seguir.

A lesão medular é fruto de uma lesão 
parcial ou total da vértebra e/ou nervos 
da coluna vertebral, cujas causas podem 
ser traumáticas, geralmente causadas por 
acidentes automobilísticos, quedas, violência 
urbana com ferimentos por arma de fogo ou 
objeto perfurante. Portanto, poderiam ser 
evitadas, com ações preventivas que 

necessitam da conscientização da população.
As lesões traumáticas na coluna podem ser 

completas, prejudicando as funções motoras 
e a sensibilidade abaixo do nível da lesão, 
caracterizando as plegias, cujas mais comuns 
são a PARAPLEGIA e a TETRAPLEGIA, ou 
incompletas, quando existe alguma função 
motora e sensitiva abaixo do nível da lesão, 
no caso das paresias. 

Mas, a lesão medular também pode ser 
desencadeada por causas não traumáticas 
fruto de doenças congênitas e degenerativas, 
tumores, infecções, doenças neurológicas e 
sistêmicas ou vasculares, independente da 
intervenção humana.

As lesões congênitas mais comuns 
podem ser do tipo ABERTAS (Espinha 
Bífida) ou FECHADAS. No entanto, a mais 
grave e mais comum é a Espinha bífida 
do tipo Mielomeningocele que causa 
malformação da coluna cervical durante o 
seu desenvolvimento, devido o revestimento 
da medula espinhal (meninges), líquor e 
parte da medula avançam pela abertura, 
formando um saco visível nas costas da 
criança, comprometendo o sistema motor 
do paciente de forma significativa, gerando 
certo grau de dano neurológico e perda de 
função.

A poliomielite, também conhecida como 
paralisia infantil, é causada por uma infecção 
viral que prejudica as cédulas motoras 
da medula espinhal, causando variadas 
sequelas, conforme a quantidade e o local 
das cédulas afetadas. Portanto, a pessoa 
infectada poderá desenvolver uma paralisia 
de membros, causando complicações 
sérias para a sua mobilidade, contudo a 

sensibilidade não é afetada.
A minoria das pessoas com sequelas 

da poliomielite precisa se locomover com 
auxílio de cadeiras de rodas, enquanto 
outras necessitam do uso de órteses 
compensatórias, ou seja, talas e suportes 
para dar apoio, melhorar o posicionamento, 
corrigir ou evitar deformidades, bem como 
diminuir ou aliviar a dor, além de evitar 
complicações como escoliose grave, isto é, o 
encurvamento anormal da coluna vertebral, 
que provoca dor lombar e nas costas. 

O trauma crânio-encefálico (TCE) é 
uma lesão cerebral que pode reduzir 
ou alterar o estado de consciência da 
pessoa, comprometendo suas funções 
física, cognitiva, social, comportamental 
e emocional. As principais causas são: 
acidentes com veículos motorizados, em 
esportes ou recreação, além de maus-tratos 
na infância, agressões, violência e quedas. O 
TCE também pode ser causado por anóxia, 
ou seja, ausência de oxigênio, além de ataque 
cardíaco ou quase afogamento.

A pessoa que sofreu TCE pode ter 
comprometimentos físicos referentes à falta 
de coordenação, dificuldade para planejar 
e estabelecer a sequência de movimentos, 
espasticidade muscular, dores de cabeça, 
distúrbios de fala, paralisia e crises 
convulsivas, além de uma série de problemas 
relacionados à visão e audição.

A paralisia cerebral (PC) é uma deficiência 
não progressiva, podendo ocorrer antes, 
durante e após o nascimento, se manifestando 
na perda ou no comprometimento do 
controle sobre a musculatura voluntária.  
Seus sintomas são incapacitantes e 
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permanentes, frutos do dano às áreas do 
cérebro responsáveis pelo controle motor.

As causas pós-natais que ocorrem em 
10% a 15% dos casos da paralisia cerebral 
são geradas por sequelas da meningite, 
traumas e intoxicações gasosas, enquanto 
que os outros 80% a 85% são de causa pré ou 
perinatal, devido infecções maternas como 
rubéola, uso de drogas, incompatibilidade 
de Rh, traumas no parto, anóxia e parto 
prematuro.

Segundo Vieira apud Gomendio (2003), 
é importante ressaltar que nem sempre a 
paralisia cerebral está acompanhada de 
retardo mental, pois a pessoa com PC pode 
ter um desenvolvimento cognitivo normal. 
Os sintomas variam desde os severos, 
referentes à incapacidade total de controlar 
os movimentos corporais, até os muito leves 
quando a pessoa com PC apresenta apenas 
uma pequena deficiência na fala.

O acidente vascular encefálico (AVE) ou 
acidente vascular cerebral (AVC) pode ser 
hemorrágico ou isquêmico, ocorrendo devido 
à interrupção da circulação sanguínea de uma 
área cerebral, gerando danos severos a áreas 
que controlam funções vitais, prejudicando 
a capacidade motora, controle motor, 
sensibilidade e percepção, comunicação, 
emoções e consciência.

As amputações são caracterizadas 
pela perda de um membro inteiro ou de 
um segmento específico do membro. As 
amputações podem ser adquiridas cujas 
causas principais são: traumatismos por 
acidentes, diabetes, doenças vasculares, 
tumores e em função de queimaduras. Existem 
também as amputações congênitas quando 

o feto não se desenvolve corretamente nos 
três primeiros meses de gestação.

A Distrofia muscular é caracterizada 
por um grupo de doenças hereditárias que 
causam fraqueza progressiva nos vários 
músculos, comprometendo a autonomia 
motora, cujos sintomas podem surgir a 
qualquer momento, desde o nascimento até 
a meia-idade, mas a maioria dos casos ocorre 
em crianças e jovens.

A Distrofia muscular Duchenne é a 
forma mais comum e grave da doença 
na infância, com a incidência maior em 
meninos, sendo que os sintomas ocorrem 

entre os 2 e os 6 anos de idade. As pessoas 
com este tipo de distrofia não possuem uma 
proteína chamada distrofia, prejudicando o 
funcionamento adequado e a sobrevivência 
das células musculares. As características 
dessa deficiência são marcha arrastada, 
dificuldade em subir degraus, tendência a 
quedas e dificuldade de se levantar.

No âmbito das deficiências, temos outras 
especificidades como a deficiência visual 
(DV) que é se caracteriza pela perda parcial ou 
total da capacidade de visão de uma pessoa, 
gerando limitações em seu comportamento 
no cotidiano, circunstância que não pode 
ser corrigida por lentes ou cirurgia óptica. A 
deficiência visual pode ser distinguida entre 
cegueira e a baixa visão, de acordo com suas 
características.

A cegueira é caracterizada pela 
impossibilidade ou dificuldade de definir 
objetos colocados à distância de um palmo 
à frente dos olhos, com acuidade visual 
menor que 3/60 metros. Enquanto que 
a baixa visão corresponde a uma visão 
parcial, em que a pessoa pode distinguir 
objetos conforme sua distância e posição no 
ambiente, considerando de suma importância 
à presença de luz, sendo que acuidade visual 
varia entre 6/18m e 3/60m, cuja limitação 
permanece mesmo com o uso de lentes 
corretivas.

Segundo Anjos (2013, p. 123) “pode-se 
dizer que a pessoa sem deficiência visual 
percebe algo a 60m e a pessoa cega só 
percebe se estiver a 3m”.

A deficiência visual pode ter causas 
congênitas ou adquiridas. As causas 
congênitas ocorrem no período pré-natal 

e são frutos de hereditariedade, doenças 
infectocontagiosas, como a rubéola e 
toxoplasmose, além da sífilis materna, 
consanguinidade, glaucoma e catarata. As 
causas adquiridas ocorrem no período natal 
e pós-natal, sendo sequelas de doenças 
infectocontagiosas, traumas durante e após o 
parto, glaucoma e catarata, diabetes melitus, 
tumores e retinopatia da prematuridade.

Anjos (2013, p. 127) destaca a importância 
dos estímulos, ao salientar que,

As pessoas com cegueira ou com DV 
poderão apresentar defasagens no que diz 
respeito ao desenvolvimento social, afetivo, 
cognitivo e psicomotor, quando comparadas 
a indivíduos sem deficiências visuais da 
mesma faixa etária. Geralmente, essas 
defasagens ocorrem devido à diminuição 
nas experimentações dos objetos concretos 
e também devido a relacionamentos 
inadequados, sejam familiares ou sociais, 
bem como às intervenções educacionais 
pouco apropriadas a cada criança.

Filha (2013, p. 90) esclarece que toda 
alteração no processo normal de audição 
caracteriza-se como deficiência auditiva, 
visto que,

Qualquer distúrbio anatômico ou 
funcional, em qualquer das estruturas do 
aparelho auditivo, implica uma diminuição 
da capacidade de ouvir. O grau de 
comprometimento da audição pode variar 
bastante, mas, de uma maneira geral, os casos 
em que há uma diminuição da capacidade de 
ouvir, mas a audição ainda é funcional, são 
classificados como deficiência auditiva. Os 
casos mais graves, em que a audição fica tão 
reduzida que compromete a capacidade de 
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se compreender e de fazer uso da fala, são 
classificados de surdez.

Os problemas de audição estão ligados 
a quatro fatores que, combinados entre si, 
irão determinar se a pessoa tem deficiência 
auditiva ou surdez, delimitando também as 
possibilidades de sucesso no que se refere 
ao desenvolvimento da fala.

As causas da deficiência auditiva 
podem ocorrer antes, durante ou depois 
do nascimento da pessoa. As causas que 
provocam perda auditiva ainda na fase 
pré-natal estão relacionadas aos fatores 
genéticos, bem como as doenças maternas 
durante a gravidez, como a rubéola, 
toxoplasmose e citomegalovírus, além do 
uso de drogas tóxicas pela gestante, que 
poderia ser evitado. 

 Na hora do nascimento a perda auditiva 
adquirida é causada, geralmente, pelo parto 
prematuro, anóxia cerebral ou trauma de 
parto. A perda auditiva adquirida após o 
nascimento é resultado de sequelas de 
doenças como a meningite, caxumba ou 
sarampo, bem como o uso de medicamentos 
ototóxicos, além de acidentes e do 
envelhecimento das células, que pode ter 
origem pela excessiva exposição ao ruído ou 
pelo avanço da idade.

É importante salientar que os fatores 
genéticos ou hereditários são de difícil 
controle, entretanto as demais causas da 
deficiência auditiva poderiam ser evitadas 
a partir do acompanhamento regular da 
gestante na fase pré-natal do bebê, bem 
como assistência médica adequada na 
hora do parto, a vacinação das crianças, o 
cuidado para evitar a exposição a ruídos por 

períodos prolongados, além do controle dos 
riscos de acidentes, que necessita de uma 
conscientização da sociedade. 

Filha (2013) afirma há graus que classificam 
as deficiências auditivas entre leve, 
moderada, acentuada, severa ou profunda, 
conforme a faixa de intensidade de som que 
a pessoa não é capaz de ouvir. 

A deficiência leve ocorre quando a perda 
está entre 26 e 40 decibéis, não permitindo 
que a pessoa ouça o som do tic-tac de um 
relógio ou de um cochicho, por exemplo.

A deficiência moderada corresponde 
à perda que varia de 41 a 55 decibéis, 
impedindo que a pessoa consiga ouvir, 
por exemplo, uma voz fraca ou o canto de 
pássaros. 

A deficiência acentuada surge quando 
a perda auditiva aumenta para 56 a 70 
decibéis, causando sérias dificuldades para 
que a pessoa consiga ouvir uma conversa 
normal ou a campainha do telefone. 

A deficiência severa ocorre quando a 
perda aumenta entre 71 e 90 decibéis, sendo 
caracterizada como surdez, isto porque a 
pessoa só consegue ouvir sons fortes, como 
o motor de caminhão ou de serra elétrica.

A surdez profunda corresponde à perda 
auditiva acima de 90 decibéis e só permite 
que a pessoa perceba sons muito intensos e 
que produzam vibração, uma vez que os sons 
se propagam nos ossos, que são um meio 
sólido, como, por exemplo, o de um trovão 
ou de um avião.

Segundo Filha (2013) as deficiências 
auditivas podem ocorrem em dois 
períodos: pré-lingual ou pós-lingual, ou 
seja, antes ou depois da aquisição da 

língua, concomitantemente. A surdez que 
ocorre antes da aquisição da língua tem sua 
origem congênita ou adquirida logo após o 
nascimento, limitando em poucas chances 
a possibilidade do surdo aprender a usar a 
língua oral, isto porque,

Quando a surdez ocorre após a aquisição 
da língua (surdez pós-lingual), a possibilidade 
de manutenção da fala e do uso adequado 
da língua oral vai depender da idade do 
indivíduo. Uma criança que perde a audição 
logo após aprender a falar tende a esquecer-
se rapidamente do que aprendeu e a parar 
de tentar se comunicar através da voz.

É possível afirmar que existe uma grande 
dificuldade em conceituar a deficiência 
intelectual, cujos termos utilizados vem 
sofrendo diversas alterações no decorrer do 
processo histórico, refletindo gradativamente 
ações de compreensão e aceitação das 
verdadeiras condições dessas pessoas, 
rompendo com estigmas e preconceitos 
antes vinculados a doença mental.

Campeão, Habib e Felberg (2013, p. 21) 
destacam que o Instituto Municipal Helena 
Antipoff, órgão da Secretaria Municipal 
de Educação e centro de referência em 
Educação Especial, do Rio de Janeiro, por 
meio do grupo de estudos de Deficiência 
Mental, em 2004, propôs uma definição 
de deficiência mental, que diminui a 
discriminação ao considerar outros aspectos 
além do intelectual, bem como o contexto 
sociocultural, o desenvolvimento motor e 
afetivo ao salientar que,

O indivíduo com deficiência mental é 
visto como uma pessoa que apresenta um 
padrão diferenciado de desenvolvimento 

afetivo, cognitivo e motor. Necessita de 
interferência planejada que auxilie em seus 
processos evolutivos, na capacidade de 
aprender, na constituição de sua autonomia, 
nos processos de relação com o mundo, 
apresentando uma forma de organização 
qualitativamente diferente de seus pares da 
mesma idade.

Campeão, Habib e Felberg (2013, p. 29) 
comentam sobre a importância do Teste 
do Pezinho, um grande aliado para evitar a 
deficiência intelectual, esclarecendo que,

A partir do nascimento até os 3 meses, 
é aconselhável submeter a criança ao Teste 
do Pezinho. O objetivo deste exame, que 
é feito a partir de uma amostra de sangue 
coletada do pezinho do bebê, é detectar 
precocemente distúrbios metabólicos 
para ser inserida uma dieta, o que evitará 
sequelas irreversíveis. O sangue coletado 
é encaminhado posteriormente para o 
laboratório especializado da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Este 
é um caso de deficiência mental “possível 
de se evitar”, quando seu diagnóstico é 
feito precocemente. Cabe ressaltar que os 
sintomas somente aparecem por volta do 6º 
ao 8º mês de vida.

As pessoas com deficiência intelectual 
possuem um ritmo mais lento de 
aprendizagem, portanto, é nesta área 
que mais se diferenciam das outras, uma 
vez que seu desenvolvimento cognitivo 
não acompanha sua idade cronológica, 
destacando-se que quanto maior o retardo 
mais baixo será o nível cognitivo. 

Neste contexto, os profissionais da 
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educação precisam rever seus conceitos, 
compreender as definições, as principais 
causas e características das pessoas com as 
mais variadas formas de deficiência.

É urgente o estabelecimento de uma 
parceria entre família, escola, sociedade e 
o governo na garantia políticas públicas, 
buscando encontrar soluções que melhorem 
a qualidade de vida das pessoas com 
deficiência, em prol da concretização de uma 
educação realmente inclusiva, dividindo a 
corresponsabilidade no processo educativo.

O DESAFIO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE INCLUSÃO

Segundo Carmo (2003) o grande problema 
nas ações propostas pelo governo em prol 
da inclusão é que adotou o princípio de 
que “todos nós somos iguais” e, portanto, 
podemos estar todos no mesmo lugar, ou 
seja, salas regulares, sem promover nenhuma 
mudança na organização das escolas para 
acolher a inclusão, permanecendo a mesma 
forma de trabalho, as classes, as estruturas, 
desconsiderando a importância da lógica 
interna.

 Carmo (2003) faz criticas enfáticas 
salientando que nunca podemos igualar 
os seres humanos, utilizando o discurso 
equivocado “Todos somos deficientes em 
alguma coisa”, isto porque nem todos são 
deficientes. No entanto, os seres humanos 
são diferentes e, portanto, tem que ser 
tratados de forma diferente em todo o 
percurso educativo.

O renomado autor Carmo (2003) afirma 
que é pior para as pessoas com deficiência 

não se reconhecerem como deficiente, 
portanto, a escola precisa urgentemente 
de mudanças e a diferença precisa ser vista 
concretamente, pois “O outro é o outro. Eu 
sou eu”. Sendo assim, o trabalho deve ser 
vinculado à realidade objetiva.

A escola, diante das incompatibilidades 
que tem enfrentado face à política de 
inclusão, e concluindo que se todos os 
alunos são diferentes, podem perfeitamente 
ocupar o mesmo espaço e tempo para a 
aprendizagem, nega o estatuto histórico dos 
alunos em nome da normalização. 

Carmo (2003) ressalta que esta situação se 
constitui como uma perversa jogada política, 
porque se somos diferentes, todo o processo 
educativo deve ser diferente, caso contrário, 
os índices de repetência, abandono e poucos 
progressos serão alarmantes.

Segundo Carmo (2003) os planejamentos 
realizados conforme a idealização dos alunos 
que os professores não conhecem, produz 
atividades e turmas imaginárias, ocasionando 
um caos no sistema educativo, pois não há 
uma base concreta que fundamente as ações 
pedagógicas.

 Nesta perspectiva, o planejamento 
escolar deveria ser realizado, pelo menos 
após dois dias de aulas, nas quais os 
professores poderiam fazer diagnósticos 
dos conhecimentos que os alunos possuem, 
bem como fazer um levantamento de suas 
necessidades de aprendizagem a partir das 
quais seriam feitos planos contextualizados 
e significativos, valorizando a diversidade 
humana.

Carmo (2003) esclarece que existem 
três perspectivas de entendimento da 

inclusão: moralismo abstrato, moralismo 
pseudoconcreto e moralismo concreto.

A primeira perspectiva de entendimento 
da inclusão, segundo o autor, é o moralismo 
abstrato, que busca a normalização pela 
igualdade a partir de um forte apelo 
sentimental, dizendo que todos são iguais.

A segunda perspectiva é denominada de 
moralismo pseudoconcreto, que considera 
a educação como direito de todos e dever 
do Estado, trabalhando com o princípio das 
diferenças e na possibilidade da normalização 
pelas diferenças, ocorrendo à negação das 
identidades.

A terceira perspectiva é o moralismo 
concreto que utiliza a dialética como 
método em todas as situações, pautando-
se na unidade na diversidade, a igualdade 
na diferença e o específico no geral, 
compreendendo o processo histórico do 
sujeito e denunciando as contradições 
sociais.

O grande desafio mundial versa em 
combinar princípios universais com 
diferenças culturais, necessitando de uma 
mudança nos valores dominantes, através 
de um código moral capaz de nortear a 
economia, a política e a prática educacional, 
cuja relação é pautada no respeito.

 Neste contexto, a escola formal trabalharia 
com uma concepção de educação capaz de 
promover a “cidadania múltipla”, somente 
possível na ótica da unidade na diversidade.

TRABALHO PEDAGÓGICO 
INCLUSIVO

A garantia de acesso e permanência de 

crianças com deficiência no cotidiano escolar 
regular é algo desafiador e exige investimento 
no processo de formação inicial e continuada 
dos profissionais da educação, diante das 
mais diversificadas situações que revelam a 
urgência da ampliação dos conhecimentos 
para qualificação da prática pedagógica, 
pautada no respeito à diversidade humana, 
numa perspectiva inclusiva.

Os desafios que as atividades físicas 
adaptadas para as pessoas com deficiência 
física trazem para a nossa sociedade pauta-
se na compreensão da urgência de abordar 
o tema saúde nas aulas, destacando sua 
importância para a construção de hábitos 
saudáveis desde a mais tenra idade.

Conforme afirma Barroso (2005) a escola 
tem o papel de transmitir valores, auxiliando na 
construção de conhecimentos, estimulando 
o desenvolvimento de competências que 
são essenciais para a formação da pessoa 
enquanto ser humano, nos seus aspectos 
pessoais, profissionais e sociais.

É fundamental planejar intencionalmente 
as ações, atividades e intervenções 
pedagógicas, pois elas revelam as concepções 
de educação, assim como os valores e 
princípios que as norteiam.

Souza (2013, p. 18) salienta a importância 
das atividades físicas no ambiente escolar, 
de modo amplo, destacando que devemos 
objetivar a melhoria da qualidade de vida e a 
inclusão social: 

No âmbito escolar, compete à Educação 
Física, entre outras, a nobre missão de resgatar 
o direito à infância, à saúde, à educação, ao 
lazer e à convivência comunitária. As ações 
nesse sentido consolidam-se não só na 
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inclusão de crianças e jovens nas aulas de 
Educação Física e no ambiente escolar, mas 
também na preparação desses alunos para 
um lazer ativo, a ser praticado nos momentos 
livres, no recinto escolar, com a família, ou 
no ambiente social em que vivem.

Neste contexto, é de suma importância 
propiciar momentos que instigam o 
desenvolvimento de hábitos saudáveis, 
mediados por atividades físicas lúdicas 
referentes às percepções, orientações 
espaciais, lateralidade, sequências motoras, 
percepções espaço-temporal, bem como o 
incentivo para a construção da capacidade 
de atenção, concentração e memorização 
que são alicerces para um processo de 
aprendizagem eficiente, conforme salienta 
Souza (2013).

De forma lúdica, as crianças com e sem 
deficiência precisam ter a possibilidade de 
conhecer as potencialidades do seu próprio 
corpo. 

Para Resende e Rosas (2013, p. 116-117),
(...) A ação do professor tem que ser 

intencional criticamente elaborada e dirigida, 
no sentido de mostrar as relações entre 
valores, conhecimentos e habilidades (social 
e historicamente construídos, bem como 
científica e pedagogicamente tratados) e 
as necessidades de emancipação cultural e 
político-social.

É essencial refletir criticamente sobre 
as finalidades educacionais, selecionando 
conteúdos e propostas pertinentes 
que possibilitem a socialização dos 
conhecimentos, a troca de informações e 
a participação ativa dos educandos com 
e sem deficiência no seu processo de 

aprendizagem, numa perspectiva dialética, 
capaz de contribuir para a formação cidadã.

Segundo Resende e Rosas (2013, p. 112),
A formação do indivíduo, portanto, deve 

ser concebida num sentido mais amplo e 
numa perspectiva crítico superadora. Amplo 
porque deve considerar não só o processo de 
apreensão dos conhecimentos, habilidades e 
atitudes, mas também suas possibilidades de 
aplicação concreta, no sentido de resolver 
os problemas do cotidiano imediato dos 
indivíduos, sem perder de vista a necessidade 
de democratização da sociedade.

Aprender novas atividades referentes 
à cultura do movimento é um “divisor de 
águas” na carreira docente contemporânea, 
destacando a flexibilidade que um 
planejamento deve ter para revelar o 
protagonismo dos educandos e o papel 
decisivo da mediação pedagógica, numa 
perspectiva crítica e reflexiva, norteando a 
conquista da autonomia e o desenvolvimento 
humano no processo de construção dos 
conhecimentos e na interação social.

Para que o desenvolvimento seja mais 
eficiente é essencial propiciar experiências 
significativas que impulsionem aprendizagens 
e interações relevantes. Contudo, neste 
aspecto encontra-se o grande desafio da 
prática pedagógica.

Ser professora na perspectiva inclusiva 
pressupõe respeitar as singularidades de 
cada pessoa. Portanto, uma aula com pessoas 
com e sem deficiências ao mesmo tempo, 
exige um olhar diferenciado, sensível e 
atento para estabelecer desafios adequados 
que motivem a participação ativa de todos. 

Ferreira e Barreto (2013, p. 54) defendem 

a inclusão social ao afirmarem que,  
(...) é direito das pessoas com deficiência 

desfrutarem das atividades de recreação, 
artísticas e esportivas como parte do seu 
desenvolvimento e bem-estar, mas não mais 
separadamente da população em geral, já 
que, hoje, priorizam-se práticas corporais 
junto com pessoas sem deficiência.

É desafiador trabalhar no mesmo tempo 
e espaço com possibilidades tão variadas, 
porém é possível quando se acredita que 
cada pessoa possui um ritmo peculiar, bem 
como vivências, necessidades específicas e 
estilos diferentes de aprendizagem.

Existem estratégias inovadoras de ensino 
e aprendizagem que precisam ser colocadas 
em prática, rompendo com paradigmas e 
modelos tradicionais de educação. Para tanto, 
faz-se necessário à formação de profissionais 
de educação críticos, reflexivos, criativos, 
atentos e sensíveis as reais necessidades dos 
educandos com e sem deficiência.

O maior benefício que as crianças podem 
ter nas atividades físicas é a descoberta do 
seu potencial, fato que eleva a autoestima e a 
autonomia, instigando novas aprendizagens. 

Sassaki (p. 154) cita as dimensões da 
acessibilidade nas escolas, da qual cabe 
destacar a dimensão atitudinal, visto que a, 

Realização de atividades de sensibilização 
e conscientização, promovidas dentro e fora 
da escola, a fim de eliminar preconceitos, 
estigmas e estereótipos e estimular a 
convivência com alunos que tenham as mais 
diversas características atípicas (deficiência, 
síndrome, etnia, condição social, etc.), 
possibilitando a que todos aprendam a 
evitar comportamentos discriminatórios. 

Um ambiente escolar (e também familiar, 
comunitário, etc.) que não seja preconceituoso 
melhora a autoestima dos alunos e isso 
contribui para que eles realmente aprendam 
em menos tempo e com mais alegria, mais 
motivação, mais cooperação, mais amizade e 
mais felicidade.

Vieira (2013, p. 82-83) enfatiza a 
importância do lúdico como facilitador da 
inclusão, afirmando que,

Está comprovado que o jogo é fundamental 
na formação do ser humano. Além de ser 
um componente importante no processo de 
aprendizagem, induz à fantasia e exercita a 
autonomia. Nessa linha, Friedmam (1996) 
evidencia que o jogo aprimora algumas 
dimensões, como o de desenvolvimento 
da linguagem, do cognitivo, do afetivo, do 
físico-motor e da moral.

Portanto, partindo dos pressupostos da 
educação inclusiva, pautada na metodologia 
lúdica e dialética, faz-se necessário valorizar 
a diversidade, instigando o desenvolvimento 
da capacidade motora, melhoria da qualidade 
de vida e autoestima, almejando como cita 
Vieira (2013, p.63) que estas estratégias 
“poderão revelar que o fato mais importante 
e valoroso da natureza humana é a “unidade 
do ser” e a sua “exclusividade””.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há uma grave insuficiência de informações sobre 
as deficiências e suas características, bem como 
uma notória ignorância relacionada às inter-
venções mais pertinentes, conforme as necessi-
dades de cada educando, principalmente daque-

les que têm alguma deficiência.
Neste contexto, é preciso rever os conceitos, compreender 

as definições, as principais causas e características das pes-
soas com as mais variadas formas de deficiência física, bus-
cando encontrar soluções que melhorem sua qualidade de 
vida e instigue seu processo de ensino e aprendizagem.

É de suma importância que os profissionais da educação 
invistam na formação permanente, por toda a vida, para am-
pliar o olhar sobre as deficiências, suas causas e modelos 
inclusivos de Educação, inspirando possíveis adequações, 
conforme as necessidades e interesses de cada educando 
com e sem deficiências.

A formação continuada promove a aproximação entre o 
conhecimento científico e a prática pedagógica, utilizando 
recursos didáticos variados, conforme os diferentes estilos 
de ensino e aprendizagem.

O desenvolvimento humano deve ser compreendido de 
forma ampla, devido à complexidade do processo, consid-
erando as características específicas de cada pessoa, de 
acordo com seus componentes cognitivos, afetivos, sociais 
e motores, bem como o contexto em que estão inseridas, 
para que se possam oportunizar estímulos adequados que 
instiguem novos avanços.

Nieto e Vicente (2013) destacam que todos os alunos são 
objeto de um processo de inclusão e não apenas os educan-
dos que têm deficiência. 

Portanto, aprender a conviver com a diferença é essen-
cial para a construção de uma sociedade realmente inclusiva, 
pautada nos princípios de igualdade de tratamento das pes-
soas com e sem deficiência. Neste contexto, nos deparamos 
com o desafio de adaptar as atividades em prol da igualdade 
de direitos para que todos alcancem êxito.

Luize Castello Branco

Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade Unimes (2017); 
Professora de Educação 
Infantil.
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CARÊNCIA AFETIVA E 
INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 
NO PROBLEMA EMOCIONAL NO 
PROCESSO DE  
ENSINO-APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente trabalho pretendeu compreender a relação entre o emocional 
e o ensino-aprendizagem, buscando entender se as falhas decorrentes de problemas 
inconscientes, principalmente da carência afetiva, acabam interferindo no processo de 
ensino-aprendizagem. A carência afetiva foi analisada na relação entre aluno/escola, 
família e o aprender. O trabalho da psicopedagogia entra nesse processo como um agente 
transformador, que através de seu estudo e práticas, procura identificar a origem do problema, 
cujas causas estão localizadas no inconsciente, ajudando a criança, a família e o professor 
a compreender o quanto os fatores do passado podem interferir no seu comportamento 
presente. Pode-se concluir que a família e o professor são importantes para a aprendizagem 
e adaptação ao mundo. É necessário promover um clima pedagógico facilitador do processo 
de aprendizagem. O melhor clima é aquele que propõe tarefas complexas e desafios quem 
incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos. A relação entre professor e aluno se dá 
num clima de confiança, amizade e segurança. Quando há afeto, há pessoas comprometidas 
com a formação total do ser humano.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Afeto, Família, Professor, Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Este estudo pretende compreender 
a relação entre o emocional e o 
processo de ensino-aprendizagem.

O tema surgiu da minha vivência 
em escolas particulares e públicas, 

centralizadas e de periferia e crianças em 
diferentes faixas etárias, observando as mais 
variadas atitudes dos alunos: recusa em não 
querer aprender, agitação constante, distrair-
se facilmente, tendência à solidão, não tomar 
parte nos jogos, incapaz de opinião própria, 
chorar querendo a proteção da mãe, corar ao 
ponto de perder a voz quando solicitado, fazer 
caretas, agredir o colega. E, surpresa fiquei 
ao saber que em muitos desses sintomas 
citados, fui a primeira a perceber que havia 
alguma coisa em relação ao comportamento 
sem que a família percebesse. Vários 
foram os diagnósticos apresentados pelos 
profissionais da área: carência afetiva, 
timidez excessiva, hiperatividade e outros.

Diante desse contexto, o presente estudo 
torna-se importante porque são muitos os 
casos dessa natureza em nossas escolas, e 
tenho certeza que abordando esse tema 
muitos professores se identificarão, porque 
muitos deles acabam sem saber o que fazer, 
pois já tentaram várias alternativas sem obter 
os resultados previstos.

Outro fato que levou ao interesse pelo 
assunto foi a leitura do livro “Dibs em busca 
de si mesmo” (2005), de Virginia M. Axline, 
que narra a história real de um menino de 
classe social alta. Quando a narrativa começa, 
Dibs já estava frequentando a escola, não 
falava com ninguém, ficava entretido em si 

mesmo e desligado das outras crianças e da 
professora. Quando solicitado, tinha violento 
acesso de raiva, recusava-se a aprender 
qualquer coisa. Os professores e psicólogos 
da escola estavam confusos com ele. Seria 
um retardado mental? Ninguém sabia.

No entanto, no livro, Dibs não apresentava 
deficiência mental, era uma criança 
emocionalmente carente, uma criança 
muito capaz, de um alto nível intelectual, 
cujas habilidades estavam dominadas pelos 
distúrbios emocionais. Bastou apanhar o 
fio da meada e desenrolar o carretel de sua 
história pessoal até sua autocompreensão. 
No final, Dibs consegue tornar-se uma 
pessoa brilhante e talentosa, um verdadeiro 
líder, como resultado da habilidade clínica 
(AXLINE, 2005).

A experiência de Freud (1939) como 
psiquiatra clínico, mostra que todas as 
pessoas são perturbadas uma vez ou outra 
pelas mesmas ansiedades, conflitos e 
frustrações e as diferentes maneiras pelas 
quais o indivíduo reage são comportamentos 
comuns na vida diária. Outra influência 
significativa é a ênfase que deu em considerar 
a primeira infância como um período crítico, 
defendendo que as primeiras relações que 
acontecem na família são determinantes; 
todos os relacionamentos posteriores 
referem-se a várias formas e males pelos 
quais estes relacionamentos iniciais foram 
formados e mantidos.

É então de grande importância que 
as crianças que apresentem dificuldades 
na aprendizagem sejam devidamente 
observadas a fim de se verificar a possibilidade 
de comprometimento do aspecto emocional 

a ponto de interferir em suas relações, 
com sérios prejuízos para aprendizagem, 
embora possuindo inteligência normal. E é 
nesse sentido que entra a Psicopedagogia, 
como uma ferramenta muito importante no 
diagnóstico e tratamento dos problemas de 
aprendizagem.

De acordo com Fernández (1991, p. 
31), “a criança reflete tensões emocionais 
existentes na família, principalmente dos 
progenitores...”. Essas tensões interferem com 
a eficiência do aluno e lhe dificultam o estudo. 
Não importa o grau de seu interesse e de sua 
capacidade, nenhum estudante pode se sair 
bem nos seus trabalhos intelectuais quando 
sua tensão vive distraída com preocupações, 
medos e transtornos emocionais.

Não podemos, no entanto, segundo 
Winnicott (1997), deixar de considerar, para 
instalação de problemas emocionais, a própria 
estrutura do indivíduo que reage de modo 
diferente diante da situação. “A maturidade 
do sujeito é a capacidade de administrar os 
conflitos do mal estar, o ódio e amor, a vida e 
a morte, de encontrar estratégias em prol de 
opções que beneficiem a qualidade de vida” 
(WINNICOTT, 1997, p, 114)..

Diante disso, o presente trabalho visa 
entender se as falhas que ocorrem na 
aprendizagem decorrentes de problemas 
inconscientes, mais especificamente a 
carência afetiva, acabam interferindo ou 
não no processo de aquisição da leitura e da 
escrita.

Acredita-se que a problemática a ser 
abordada pode despertar interesse aos 
professores e pais, motivando-os a um 
questionamento acerca da situação: Qual 

o papel da escola? Da família? Todos 
aprendem igualmente? Onde entra o afeto 
na relação professor/aluno? Qual o papel do 
psicopedagogo?

É importante salientar que o trabalho da 
psicopedagogia entra nesse processo como 
um agente transformador, que através de seu 
estudo e práticas, busca identificar a origem 
do problema, cujas causas estão localizadas 
no inconsciente, ajudando a criança, a família 
e o professor a compreender o quanto os 
fatores do passado podem interferir no seu 
comportamento presente (VISCA, 2015).

O estudo é composto de pesquisa 
bibliográfica, seguida de conversas informais 
com uma amiga que é coordenadora 
psicopedagógica de uma Universidade em 
São Paulo, que foi de muita importância, pois 
através dessa conversa tive oportunidade de 
conhecer como o trabalho da psicopedagogia, 
contribui no processo ensino-aprendizagem 
e conhecer as práticas para sanar o problema, 
quando este é inconsciente.

O EMOCIONAL E A 
APRENDIZAGEM

Conforme Chalita (2004, p 232):
O grande pilar da educação é; sem dúvida, 

a habilidade emocional. Não é possível 
desenvolver a habilidade cognitiva e social 
sem que a emoção seja trabalhada. Trabalhar 
emoção requer paciência; trata-se de um 
processo continuando porque as coisas não 
mudam de uma hora para outra.

É diferente de uma simples memorização 
[...]. A emoção trabalha com a libertação 
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da pessoa humana.[...] é a busca do foco 
interior e exterior, de uma relação do ser 
humano com ele mesmo e com o outro.[...] é 
o passaporte para a conquista da autonomia 
e da felicidade.

Acredita-se que a habilidade emocional 
proporciona o aprimoramento das 
outras habilidades, porque impulsiona a 
aprendizagem libertadora e a felicidade do 
educador e do educando.

Steiner (1998) teoriza o quanto o ser 
humano pode destruir-se e destruir um 
relacionamento com a incapacidade de lidar 
com as próprias emoções:

.. não devemos ser passivos ou agressivos, 
devemos ter um equilíbrio de nossas 
emoções junto com a nossa sabedoria, que já 
está no controle das emoções. Ele garante o 
sucesso através desse controle, [...], servindo 
e aproveitando melhor suas potencialidades 
(STEINER, 1998, p. 49).

Se você compreende porque age desta 
maneira, ou sente determinadas emoções 
é porque venceu a etapa que possibilita 
mudar o seu modo de agir, mas as maiores 
modificações são nas atitudes exteriores.

Steiner (1998) reforça a necessidade 
de domínio das emoções, como forma de 
desenvolver seu poder pessoal e a qualidade 
de vida que o cerca. Ele diz que a educação 
emocional amplia os relacionamentos e cria 
possibilidades de afeto entre as pessoas.

Utilizando esses conceitos podemos 
perceber que a ausência da emoção e 
o envolvimento afetivo no processo de 
aprendizagem é um assunto delicado. Há 
uma série de implicações pedagógicas, em 
decorrência do clima da sala de aula, da 

maneira de tratar o aluno, do respeito e da 
valorização da pessoa do aluno e assim por 
diante.

Este estudo aborda esta carência 
emocional que apresenta o aprender – o 
desejo de aprender.

Conforme Piaget (1983, p. 51):
O problema de aprendizagem é 

considerado como o sintoma que expressa 
algo e possui uma mensagem. Assim, o não 
aprender tem uma função tão integradora 
quanto o aprender. A aprendizagem é um 
processo que se dá através da presença 
de um objeto e envolve os processos de 
assimilação e acomodação. Portanto, a 
aprendizagem se desenvolve dentro de um 
campo de relações.

Piaget (1993) descobriu que toda criança 
possui um desenvolvimento cognitivo, e 
que esses processos do desenvolvimento 
da inteligência possuem fases pelas quais 
todos os seres passam para aquisição da 
aprendizagem. Esse processo acontece 
desde que a criança nasce e continua pela 
vida. 

O sistema cognitivo é formado por 
estruturas e esquemas que é o conjunto, 
que leva ao conhecimento do objeto. 
O conhecimento se organiza através de 
quatro níveis: organismo, corpo, inteligência 
e desejo, o organismo funciona como 
uma máquina onde o indivíduo guarda as 
informações novas. O corpo através dessas 
informações novas tem a capacidade de criar. 
A inteligência é a capacidade de classificação, 
seriação, ordenação, e o desejo que são 
fatores emocionais inconscientes. Quando 
esses quatros níveis estão trabalhando 

de forma equilibrada a criança atingira o 
conhecimento desejado (PIAGET, 1983).

Conforme Piaget (1983), quando 
apresentamos algo novo para alguma 
criança, ela se assusta e na escola o processo 
não é diferente. A aquisição da leitura e da 
escrita assusta a criança que se depara 
com o desconhecido. Dessa forma, entra 
em Desequilíbrio e inicia-se o processo de 
Assimilação, que é a transformação do objeto 
a ser incorporado. Posteriormente, acontece 
a Acomodação, que é a transformação 
do organismo ao incorporar o objeto 
desconhecido; quando isso acontece volta o 
Equilíbrio, pois, o conhecimento aconteceu.

A origem do problema de aprendizagem 
pode estar relacionada com o modelo da 
relação vincular de cada criança e que foi 
desenvolvido e articulado nas suas primeiras 
relações com a mãe, num determinado 
contexto familiar. Esse modelo tende a ser 
reproduzido na escola. 

Segundo Piaget (1983), para a criança 
desejar tais e mais conceitos ou operações, 
precisa ter em si motivos profundamente 
humanos que desencadeiem tais 
aprendizagens. A aprendizagem escolar 
depende, basicamente, dos motivos 
intrínsecos: uma criança aprende melhor e 
mais depressa quando se sente querida, está 
segura de si e é tratada como um ser singular. 
Os motivos da criança para aprender são 
os mesmos motivos que ela tem para viver. 
Eles não se dissociam de suas características 
físicas, motoras, afetivas e psicológicas do 
desenvolvimento. Para que a criança se 
desenvolva e aprenda é preciso que ela seja 
ativa. A criança precisa achar interessante os 

materiais e as atividades sociais a fim de que 
se torne eficientemente ativa. A motivação 
para a aprendizagem é fundamental.

A teoria de Piaget (1983), por exemplo, 
apresenta como fator preponderante de 
motivação “O problema”, a situação-problema. 
Skinner (1993), por sua vez, considera como 
fator mais importante a “recompensa”. Nesse 
sentido, a teoria de Piaget (1983) dá mais 
ênfase ao desenvolvimento da inteligência, 
enquanto as ideias de Skinner (1993) dão 
ênfase ao desempenho.

A motivação para aprendizagem nem 
sempre recebe a devida atenção do 
professor. É muito mais fácil seguir o livro 
didático, transmitir a matéria, cobrar e dar 
nota do que motivar os alunos a fim de que se 
interessem pela matéria, contribuindo assim 
para um trabalho gratificante tanto para o 
professor quanto para o aluno. A motivação 
é necessária, porém, não é suficiente (NACK 
& FISCHER, 2018).

Além da motivação, outra condição da 
aprendizagem é a maturação. O aluno só 
poderá aprender algo quando estiver maduro 
para essa aprendizagem.

Embora a aprendizagem requeira um 
determinado grau de maturidade, a própria 
aprendizagem - quando certas condições 
didáticas são observadas - contribui para a 
maturação da pessoa.

A maturidade emocional está ligada ao 
desenvolvimento dos sentimentos básicos 
de amor, ódio, medo, raiva, afeição e outros. 
Com o desenvolvimento, a pessoa vai 
aprendendo a reconhecer suas emoções, a 
aceitá-las, a não deixar que elas prejudiquem 
outras pessoas. Em relação ao trabalho 
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escolar, a maturidade emocional abrange 
principalmente a vontade de aprender. 
Para aprender, é preciso querer aprender, 
sentir necessidade de aprender, além disso, 
só aprendemos se formos capazes de não 
aceitar um único ponto de vista.

A FAMÍLIA, A CRIANÇA E A 
APRENDIZAGEM

De acordo com Winnicott (1997, p. 23):
A família é o primeiro núcleo social 

que abriga o homem. É ela quem vai dar 
condições à criança de constituir seus 
modelos, de aprender a aprender. Contudo, 
estudos nos mostram, que existem conceitos 
diferenciados sobre a definição de família, 
pois estes conceitos dependem da cultura, 
do espaço e do tempo, os quais as pessoas 
estão inseridas, sendo formulado diversos 
posicionamentos teóricos a respeito.

Os laços genéticos da família não definem 
as relações sociais, como se tem comprovado 
em algumas sociedades primitivas, onde o 
genitor, que é o pai biológico, nem sempre 
exerce o papel de pai efetivo, que muitas 
vezes é desempenhado por outro homem. 
As noções de família e de parentesco não 
são as mesmas em todas as sociedades, pois 
constituem conjuntos de relações sociais 
mais que biológicos.

Quando a família se rompe, ou ameaça 
romper-se, é que percebemos a importância 
dela estar inteira, pois tudo na vida do 
indivíduo relaciona-se com seu pai ou com 
sua mãe. A criança retém definitivamente os 
sentimentos que seus pais têm em relação 
a ela e à vida em geral. Esses sentimentos 

serão a base para o conceito que ela 
formará de si própria (autoconceito) e do 
mundo. Uma criança que é desprezada 
aprende a desprezar-se; uma criança que 
é amada e aceita, tenderá a desenvolver 
atitudes positivas para a formação do seu 
autoconceito.

Segundo Gagné (1971, p. 2):
Dizem que a experiência é o maior dos 

mestres, isto significa que os acontecimentos 
vividos pelo indivíduo em desenvolvimento 
- em sua casa, em seu meio geográfico, na 
escola e em seus vários ambientes sociais 
- determinarão o que ele vai aprender e, 
também, em grande parte, a espécie de 
pessoa que se tornará.

Tem-se observado a dificuldade que os 
pais sentem em permitir certas atitudes em 
seus filhos por acreditarem serem muito 
pequenos ainda ou vice-versa, adotando um 
comportamento que não condiz com a idade 
da criança.

Durante o desenvolvimento emocional 
o indivíduo transita da dependência para a 
independência, mas o indivíduo sadio tem 
a capacidade de transitar livremente de um 
estado para o outro. O indivíduo precisa 
romper com o círculo que lhe dá segurança e 
parte em busca de um círculo mais amplo que 
esteja a aceitá-lo, o que equivale dizer que 
ele volta à situação rompida (WINNICOTT, 
1997, p. 132).

Winnicott (1997) estudou o 
desenvolvimento emocional tendo como 
tema central a família e o desenvolvimento de 
grupos sociais a partir desse primeiro grupo 
natural e reafirmou a teoria do crescimento 
emocional da criança. Para ele, a saúde da 

família e da sociedade derivam da saúde 
emocional do indivíduo.

Para Winnicott (1997, p. 60):
A família tem no pai e na mãe as suas 

principais características estruturais, a qual 
protege a criança do mundo e este, aos 
poucos vai se introduzindo: as tias e tios, os 
vizinhos, os primeiros grupinhos de crianças, 
e por fim a escola. Essa introdução gradual 
do ambiente externo e que vai proporcionar 
à criança a entrada em bons terrenos com 
um mundo mais vasto e segue o padrão pelo 
qual a mãe apresenta a criança á realidade 
externa.

O mesmo autor destaca os fatores 
integradores e desintegradores que são 
oriundos dos pais ou das crianças, que 
afetam diretamente a vida familiar e provêm 
do relacionamento entre um homem e uma 
mulher. Também ressalta as tendências 
nos pais e nas crianças, que contribuem 
positivamente para a preservação de 
uma atmosfera familiar, que resultam do 
relacionamento dos pais com a sociedade 
e em seu desejo de fundar uma família e 
que depende da existência de um ambiente 
suficientemente bom.

O desenvolvimento sadio da criança 
constitui a base da integração do grupo 
familiar, pois são as famílias sadias que 
possibilitam as maiores integrações, os 
agrupamentos mais vastos, que podem 
conter o germe de um círculo social cada vez 
mais largo.

A família contribui para a maturidade 
emocional do indivíduo dando-lhe a 
oportunidade de voltar a ser dependente 
a qualquer momento e tem como função 

constituir o terreno sobre o qual ele possa 
crescer e ter um desenvolvimento saudável.

Ainda conforme Winnicott (1997, p. 132):
Na prática, a criança precisa sair do colo 

da mãe, mas não daí para o espaço sideral; 
esse afastamento deve dar-se em direção a 
uma área maior, mas ainda sujeita a controle: 
algo que simboliza o colo que a criança 
abandonou.

Neste sentido, expõe Salvador (2002, p. 
139):

Percebe-se, com isto, a entrada em 
cena da instituição escolar, que diante das 
transformações da sociedade, também 
necessitou de reformulações para atender a 
essas novas formações familiares. Acredito 
que a família depara-se com um grande 
dilema: encontrar um ponto de equilíbrio que 
permita o desenvolvimento da autonomia ao 
mesmo tempo em que se apresente como 
um porto seguro para os seus membros. De 
qualquer maneira, cabe a família desenvolver 
a tarefa primeira de educar o ser humano, 
proporcionando aprendizagem da fala, do 
andar, de condutas e valores, de amor, de 
afetividade, enfim, tudo o que ele necessita 
para crescer e desenvolver-se.

Percebe-se que, atualmente, 
independentemente à classe social que 
pertencem, as famílias por diversos motivos 
não cumprem essa tarefa, depositando na 
escola, toda a responsabilidade. Não apenas 
no desenvolvimento cognitivo, mas também 
emocional e social na formação do indivíduo.
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RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

A aprendizagem da criança no âmbito 
familiar é marcada por uma estreita relação 
com pessoas que fazem parte de seu círculo 
afetivo mais próximo. Já na escola, não se 
pode assegurar um único tipo de relação, 
devido à dinâmica existente no contexto 
escolar. Este fato em muito contribui para 
o início de um outro tipo de socialização, 
que já não depende só da família e sim 
da interação com a escola. Assim, escola 
e família são as instituições sociais com 
profundas repercussões para a criança. 
A partir do momento que o filho passa a 
assumir o papel de aluno, de frequentador 
de uma instituição escolar, traz ao sistema 
familiar, a possibilidade de mudanças e 
de transformação que não se limitam ao 
processo individual dessa criança, mas atinge 
a todos os membros, de maneira diferente.

Quando a criança entra na escola, ela traz 
uma história de experiência anterior que lhe 
permite desenvolver uma determinada visão 
sobre si mesma. Ingressar na escola significa 
para a criança, uma grande ampliação de sua 
esfera de relações sociais. Portanto, passará 
a relacionar-se com outras e estabelecerá 
importantes relações com adultos que não 
pertencem a sua família de origem, nem 
às suas relações mais próximas. Todo esse 
novo conjunto de pessoas exercerá uma 
grande influência (positiva ou negativa) no 
autoconceito da criança.

Se por um lado, a escola apresenta uma 
significativa influência na dinâmica familiar, 
a família através da criança/aluno também 
exerce uma significativa influência na 

instituição escolar (POLITY, 2006).
Da mesma forma que a família nos 

últimos tempos sofreu alterações em sua 
configuração, a escola passou a deparar-se 
com alunos vindos de novas constituições 
familiares, não podendo estar alheia a essas 
mudanças.

Há então, uma estreita relação entre escola 
e família no desempenho de suas tarefas 
comuns voltadas para o desenvolvimento 
da criança. Entretanto, percebe-se que esta 
relação torna-se comprometida, quando 
surgem as chamadas “dificuldades de 
aprendizagem” (SALVADOR, 2002).

Polity (2006, p. 40), afirma que:
Famílias que manifestam sua decepção em 

vista dos maus resultados escolares de seus 
filhos. Por outro lado, há aqueles que podem 
apresentar total indiferença, completa 
ausência de interesses pelas dificuldades da 
criança. De qualquer forma, as duas atitudes 
apesar de opostas, afetam em comum, o 
sujeito em sua totalidade, impedindo que ele 
se desenvolva de forma natural e satisfatória.

Na escola, a criança tem a oportunidade 
de vivenciar novas experiências, estabelecer 
novos contatos, construindo e ampliando 
o seu processo de desenvolvimento. Ao 
mesmo tempo em que é protagonista desse 
processo, ela é também parte integrante 
de uma família, com um contexto social e 
cultural próprio.

O processo de aprendizagem será 
fortemente beneficiado, no momento que 
houver uma troca coerente e conjunta entre 
família e escola (POLITY, 2006).

Um lar em que todos os esforços são 
empregados para uma sobrevivência difícil, 

gera tensões e conflitos para a criança, 
jogada entre duas realidades diferentes: de 
um lado, a família sem recursos, de outro, a 
escola que exige ordem. Pode-se dizer que 
a escola não está adaptada à realidade de 
alguns alunos que, por isso, não aprendem 
o que lhes é ensinado. Cabe ao professor 
tentar evitar que as carências prejudiquem 
a aprendizagem e valorizar os aspectos 
positivos dessas crianças (POLITY, 2006).

A RELAÇÃO PROFESSOR-
ALUNO

Certas qualidades do professor, como 
paciência, dedicação, vontade de ajudar, 
facilitam a aprendizagem. Ao contrário, o 
autoritarismo, a inimizade e o desinteresse 
podem levar o aluno a desinteressar-se e não 
aprender.

O autoritarismo e a inimizade geram 
antipatia por parte dos alunos. A antipatia em 
relação ao professor faz com que os alunos 
associem a matéria ao professor e reajam 
negativamente a ambos, como na visão da 
aluna Fernanda, 14 anos, 8ª série, quando 
afirma:

Não gosto da matemática e da professora, 
porque ela só sabe mandar a gente abrir 
o livro e fazer a lição, não conversa com a 
gente, não pergunta nada, não explica e 
ainda quer que a gente tire nota. Ela é muito 
diferente da professora de português que 
entra na sala rindo, passa a mão na cabeça 
da gente e conta piadas.

Muitas vezes, conforme Scoz (2011), 
está nesse fato a origem dos distúrbios de 

aprendizagem que impedem a criança de 
aprender. É importante que o professor 
pense sobre sua responsabilidade, apesar 
de todas as dificuldades, que tiver pela 
frente, cabe ao professor manter uma 
atitude positiva de confiança na capacidade 
dos alunos, de estímulo à participação de 
todos, de entusiasmo em relação à matéria 
e de amizade com os alunos. Só assim 
estará exercendo sua missão de educador, 
favorecendo a aprendizagem livre e criativa.

Acredita-se que em um ambiente social 
agradável, sem ameaças, a troca de ideias 
acontece, principalmente quando o professor 
pode falar e, sobretudo, ouvir o que os 
alunos trazem de experiências adquiridas 
por suas próprias vivências. Respeitando as 
características individuais, a ameaça cede 
lugar à afetividade.

Quando se permite ao aluno expor sua 
opinião, suas dúvidas, não estamos lhe 
cedendo apenas um espaço para ele expor, 
mas contribuindo para que ele se reveja, que 
se permita novas conquistas enquanto um 
ser social (SCOZ, 2011).

O filósofo inglês Herdert Spencer (1820-
1903) dizia: “Lembrai-vos que a finalidade da 
educação é formar seres aptos para governar 
a si mesmos e não para serem governados 
pelos outros” (apud CHALITA, 2004, p. 65).

Criar um ambiente de liberdade, confiança 
e estímulo depende muito da maneira como 
o professor encara seu trabalho e sua vida. 
Algumas atitudes podem ser extremamente 
importantes para ao aluno, como na visão da 
aluna Daniela, 17 anos do 3º ano do Ensino 
Médio, quando diz que: “Com a professora 
Zé (é assim que a chama carinhosamente), 
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passei a gostar da matemática, nunca mais 
fiquei de recuperação, não é tão difícil 
quanto parecia, sei o suficiente não só para 
mim, mas para ensinar os colegas que não 
entendem a matéria”.

Georges Gusdorf escreveu um livro cujo 
título lança uma pergunta fundamental: 
“Professores para quê?” (1995).

Numa época em que se põe em dúvida a 
necessidade da escola e, inclusive, da própria 
família, é muito importante pensar sobre essa 
pergunta. Para respondê-la devemos partir 
de outra pergunta: “O que é o professor?”

Se admitirmos que o professor é um mero 
transmissor de informações ou um fabricante 
de especialistas, podemos admitir que sua 
função não é tão necessária. Sabemos, no 
entanto, que o professor não pode se limitar 
a um simples repetidor. Sua função é bem 
mais ampla.

É o próprio Gusdorf quem nos dá uma 
ideia da dimensão da função do professor:

É assim que, frequentemente, nestes 
princípios de vida, o professor primário 
intervém para substituir o pai e a mãe na 
função primacial de testemunha e indicador 
da verdade, do bem e do belo. Cabe-se servir 
de refúgio a todas as esperanças traídas 
(GUSDORF, 1995, p. 08).

É preciso lembrar que ao escolher a 
profissão de professor ele está comprometido 
com a sensibilidade humana. O professor é 
o grande agente do processo educacional, 
por mais que se invista em equipamentos 
nas escolas como: laboratórios, bibliotecas, 
informática, tudo isso não se compara ao 
papel e a importância do professor. Há quem 
afirme que o computador irá substituir o 

professor. O computador nunca substituirá 
o professor, por mais evoluída que seja a 
máquina, há um dado que não pode ser 
desconsiderado. A máquina não reflete e não 
é capaz de dar afeto, de passar emoção, de 
vibrar com a conquista de cada aluno. Isso é 
um privilégio humano.

Os temores de que a máquina possa vir 
a substituir o professor só atingem aqueles 
que não têm a vocação do magistério, os 
que são apenas informadores sem emoção. 
O mestre tem que ter afeto, participação no 
sucesso do seu aluno, tem que ser capaz de 
auxiliar o aluno em seus projetos e para que 
possa transmitir afeto é preciso que sinta 
afeto. Ninguém dá o que não tem.

Segundo Carrera (2009), a presença 
física do professor em sala de aula, mesmo 
durante um curto espaço de tempo, torna-se 
bastante forte a partir do momento em que 
se aproveita desse espaço para ser atuante 
e demonstrar o quanto a presença de cada 
educando é importante. Essa demonstração 
da valorização pode ser manifestada através 
do olhar, da aproximação.

Maria Cristina Kupfer (2001) aborda 
o fenômeno da transferência na visão 
psicanalítica de Freud: “O aluno transfere 
para o professor os sentimentos carinhosos 
ou agressivos da sua relação com os pais” (p. 
96).

É a partir da análise dessa relação que se 
pode pensar no que faz um aluno aprender. O 
que o faz acreditar no professor, permitindo 
que um ensino seja eficaz. A imagem do 
professor estará preservada cada vez que o 
mesmo se disponha a desocupar o lugar de 
poder em que um aluno o coloca.

Pois, não é verdade que os professores 
de quem mais nos recordamos, com quem 
mais aprendemos, são aqueles que mais 
nos seduziram? Assim, o professor deve ser 
capaz de “ensinar o catecismo a selvagens, 
acreditando no que faz, com paixão mesmo, 
sem desconhecer que seus selvagens, às 
escondidas, continuarão adorando seus 
deuses antigos” (KUPFER, 2001, p. 98).

Para se ter uma ideia mais clara da 
importância do professor primário, basta 
pensar no mal que ele poderá causar às 
crianças se for um mau professor. O mal que 
poderá causar é, sem dúvida, uma prova do 
bem que ele poderá realizar se tiver uma 
personalidade equilibrada e amor á sua 
função e a seus alunos.

Este, por meio de explicações, faz com 
que seus objetivos adquiram significado para 
o aluno, o qual passa a ter uma atitude de 
simpatia e colaboração.

Grande parte dos comportamentos e 
das atitudes dos alunos é provocada pelo 
comportamento, pelos métodos e pelas 
atitudes do professor.

O professor que tem entusiasmo, que é 
otimista, que acredita nas possibilidades 
do aluno, é capaz de exerce uma influência 
benéfica na classe como um todo e em cada 
aluno individualmente, pois sua atitude é 
estimulante e provocada de comportamentos 
ajustados. O clima da classe torna-se 
saudável, a imaginação criadora emerge 
espontaneamente e atitudes construtivas 
tornam-se a tônica do comportamento da 
aula como grupo. (GUSDORF, 1995, p. 87).

A CONTRIBUIÇÃO DA 
PSICOPEDAGOGIA

A psicopedagogia tem como objeto de 
estudo a aprendizagem e busca melhor 
compreender como se dá o processo ensino-
aprendizagem. Para solucionar ou prevenir 
problemas de aprendizagem pode-se recorrer 
a psicopedagogia. Como prática clínica, tem 
se interessado no processo de construção 
do conhecimento e nas dificuldades que 
apresentam essa construção. Como prática 
preventiva, tem como objetivo facilitar a 
construção do conhecimento impedindo 
que o problema de aprendizagem se instale 
(VISCA, 2015).

Conforme Visca (2015), o psicopedagogo 
poderá atuar dentro de um trabalho clínico, 
que se ocupa da recuperação de crianças que 
não conseguem aprender, isto é, intervindo, 
tratando uma “enfermidade” cujo objetivo 
a ser alcançado é o desaparecimento do 
sintoma e a possibilidade da criança vir a 
aprender em melhores condições.

No trabalho clínico, o psicopedagogo 
irá trabalhar as possíveis raízes dos 
problemas que ocasionaram a deficiência de 
aprendizagem, resgatando-o para que ocorra 
a “cura pedagógica” (VISCA, 2015).

As dificuldades de aprendizagem se 
manifestam muitas vezes numa recusa em 
aprender, em adquirir novos conceitos, em 
transformar o objeto de desejo, podendo se 
manifestar em agressividade e indisciplina, 
ansiedade, apatia, etc. (CARRERA, 2009).

A psicopedagogia estuda os vínculos que 
deram origem e se cristalizaram nas relações 
de aprendizagem que na maioria das vezes 
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se apresentam em sintomas do não aprender. 
Busca também identificar as modalidades de 
aprendizagem cuja origem está localizada no 
inconsciente (SCOZ, 2011).

Para que o diagnóstico seja concluído, é 
necessário que o psicopedagogo tenha bem 
claro quais são as limitações desse paciente 
no seu desenvolvimento motor, biológico, 
social e, principalmente, no campo afetivo e 
psicológico; conhecer a história da vida do 
paciente e o nível de escrita em que ele se 
encontra (NACK & FISCHER, 2018).

Através de uma avaliação psicopedagógica 
é possível verificar a origem das dificuldades 
do paciente e, na maioria das vezes, as 
dificuldades na aprendizagem estão ligadas 
a problemas emocionais e afetivos.

A partir do diagnóstico, o psicopedagogo 
pode elaborar uma ação interventora para 
que o paciente possa refazer esquemas, 
reelaborar o afetivo e o emocional, 
despertando no paciente a possibilidade 
de criar e aceitar desafios e enfrentá-los, 
superando dessa forma os distúrbios que se 
cristalizaram em sintoma, na dificuldade de 
aprendizagem.

O TRABALHO COM O 
PSICODRAMA

Moreno (2006) afirma que todos nós 
vivenciamos diferentes fases do nosso 
desenvolvimento. É importante vivenciarmos 
esses papéis para que possamos aprender 
a nos identificar com o outro. O ato de 
desempenhar vários papéis, além de propiciar 
várias aprendizagens, transmite também 

significados sociais, pois, quando me coloco 
no lugar do outro, aprendo as diferentes 
formas de pensar e agir do outro.

Para a educação infantil, o psicodrama 
é de muita importância, pois busca o 
desenvolvimento autônomo e grupal, 
buscando compreender a criança como um 
todo, visando contribuir para a formação 
de seres espontâneos e criativos, buscando 
despertar a curiosidade. Nesse sentido 
a brincadeira de faz-de-conta fornece á 
criança a condição de ter um compromisso 
entre a liberdade e a restrição, atuando no 
papel do outro, considerar suas opiniões, 
sentimentos e sem medo de punição severa, 

podendo reduzir o medo e a ansiedade em 
certas situações produzidas na vida real 
(MORENO, 2006, p. 34).

Tudo que está associado à imagem 
torna-se muito mais fácil de ser assimilado 
e integrado ao conhecimento. Através da 
imagem, podemos tornar concreto o que 
era abstrato. O psicodrama permite essa 
possibilidade, pois neste espaço pode-se 
usar a imaginação para encenar o que se 
lembra ou o que se fantasia, possibilitando 
vir à tona as situações vividas que antes 
estavam registradas no inconsciente e que 
causa algum tipo de frustração, tristeza ou 
dor.

Para Gonçalves (2012), a brincadeira 
de faz-de-conta, quando desenvolvida no 
espaço psicodramático exerce uma função 
muito importante no desenvolvimento 
infantil. Concorda-se plenamente com ela, 
pois, na brincadeira de faz-de-conta, a criança 
tem a possibilidade de vivenciar vários papéis 
como: líder, pai, mãe ou qualquer outro papel 
e pode expressar vários tipos de “colocar para 
fora” o que pode estar lhe causando algum 
tipo de conflito, perturbação ou ansiedade.

Na brincadeira de faz-de-conta, a criança 
põe em pratica o exercício de imaginar, visto 
que, no ato de brincar, a criança imagina, cria 
imagens para situações que ela vivencia ou 
vivenciou.

O grupo de brinquedos é comandado por 
um líder, cuja característica geralmente será 
o mais velho, ou mais corajoso, conforme 
a atividade desenvolvida. O líder poderá 
trocar de papel passando a liderança para 
o amiguinho, dando a outra criança a 
oportunidade de escolher outro líder ou ser 

escolhido para papel de líder.
O grupo de brinquedo tem papel muito 

importante no desenvolvimento da criança, 
porque propicia o desmame psíquico, pois a 
criança percebe um novo modo de valorizar 
as coisas, aprende a assumir papéis diferentes 
conforme a situação em que se encontra. O 
grupo de brinquedo também é importante, 
pois ajuda a criança a perceber papéis sociais 
que representa (NACK & FISCHER, 2018). 

Na opinião de Carrera (2009), no mundo 
da criança tudo é contato pessoal. É muito 
difícil penetrar no campo de suas experiências 
qualquer coisa que não interesse ao seu 
meio familiar e aos amiguinhos. O mundo 
da criança é um modo de pessoas e de 
interesses pessoais. O mundo da criança não 
é um mundo de leis e de fatos e sim feito 
de simpatia e afeição. Dessa forma, o grupo 
de brinquedos é importante também para 
ajudar a criança a perceber os papéis sociais 
que representa e a desempenhar o papel do 
outro. O que a mãe transmite ao filho não é 
somente uma série de atitudes, mas sim um 
padrão de conduta, que pode ser designado 
como “papel de mãe”. A criança aprende 
não só a tomar atitudes específicas, mas 
a assumir seus respectivos papéis. Nesse 
contexto, o brinquedo representa uma parte 
muito importante para esse aprendizado.

Quem de nós não vivenciou na infância 
brincadeiras como: de casinha, assumindo 
nessa brincadeira ora o papel de pai, ora o 
papel de mãe, de irmão mais velho, o bebê, 
de policial e bandido, de cowboy e índio, 
de escolinha: professor, aluno, diretor, de 
paciente e médico?

Segundo a psicopedagogia, esse tipo de 
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brincadeira é de muita importância, não só 
pelos papéis que a criança desempenha, mas 
ensina a criança a desempenhar qualquer papel. 
Ela é desenvolvida na sala de Ludoterapia da 
clínica. No mundo de brinquedos, no mundo 
de faz-de-conta da criança é possível criar 
um espaço psicodramático, pois através da 
imaginação, do brincar, a criança aprende 
a assumir diferentes papéis, conforme o 
desenvolvimento da brincadeira. No espaço 
psicodramático, a criança pode brincar, 
usar a imaginação, podendo expressar 
sentimentos de raiva, ódio, tristeza, amor, 
etc; possibilitando à criança uma libertação 
de sentimentos que possam estar lhe 
causando algum tipo de angústia, ansiedade 
ou frustração sem medo de sofrer punições 
ou fortes censuras. (MORENO, 2006, p. 41).

O psicopedagogo deve usar a brincadeira 
de faz-de-conta dentro do espaço 
psicodramático, como um auxílio a mais que 
possibilite à criança expor seus conflitos 
inconscientes, que de alguma forma estão 
impedindo sua aprendizagem, possibilitando-
lhe o desenvolvimento de sua autonomia, 
criatividade e espontaneidade (SCOZ, 2011).

CONTOS DE FADAS
Bruno Bettelheim (1994), afirma que:
Os contos de fadas auxiliam as crianças a 

descobrirem sua identidade e comunicação, 
fornecendo para as mesmas a oportunidade 
de desenvolver seu caráter. Os contos 
de fadas são na verdade, uma forma 
compensadora ao alcance das pessoas, 
apesar da diversidade, porém não adquirem 
a verdadeira identidade (p. 29).

Os contos de fadas são muito importantes, 
pois agradam e instruem as crianças. Neles 
são narrados fatos muito significativos para 
as crianças de até mais ou menos oito anos. 
O conto de fadas pode servir como um 
instrumento que permite à criança elaborar 
com mais calma conflitos inconscientes, 
podendo vivenciar nas histórias sentimentos 
de tristeza, medo, raiva, etc.

Através de brincadeiras, as crianças podem 
elaborar algumas pressões inconscientes, 
possibilitando expressar todo tipo de 
sentimentos ou conflito.

No conto de fadas, a criança pode se 
identificar com o herói, pode derrotar 
gigantes, ficar mais bonita, mais corajosa, mais 
forte. Os espaços instalados na compreensão 
de uma criança, devidos à imaturidade de 
seu pensamento e à falta de informação são 
preenchidos por fantasias. O conto de fadas 
possibilita a ela expor suas fantasias, pois 
os contos começam de uma forma realista, 
mas problemática, passam para o conflito, 
depois a solução desse conflito e finalmente 
o retorno à casa. Familiarizada com o conto 
de fada, a criança, compreende que este lhe 
fala não da realidade cotidiana e sim de uma 
linguagem simbólica. Ele não tem tempo, 
nem lugar definido. Essa indefinição inicial 
simboliza que está deixando o mundo real. 
O conto de fada leva à criança a um mundo 
extraordinário, no final ela é devolvida à 
realidade de forma segura (BETTELHEIM, 
1994).

Os contos de fadas apresentam duas figuras 
que representam sentimentos opostos - 
amor e rejeição. A criança tem a necessidade 
de projetar em “alguém” as coisas que para 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que a família é importante para a apren-
dizagem e adaptação ao mundo. Cabe a nós levarmos em 
conta a história de vida do indivíduo e o valor dessas relações 
do conhecimento que vão se construindo de acordo com o 
grupo familiar: a maneira como o conhecimento é circulado 
na família, da qual faz parte, o significado que os membros 
dessa família dão ao saber.

Não se pode ignorar que o aluno pertence a uma família 
que está imersa em uma sociedade com suas contradições 
e diferenças sociais, morais e culturais. A sua posição social 
e condições econômicas podem lhe proporcionar, ou não, 
maior qualidade de vida. Estes fatores gerados de falta de 
oportunidades podem determinar seu fracasso escolar, mui-
to antes dele nascer, não lhe sendo oferecidas possibilidades 
de reverter esse quadro. Temos a necessidade da escola se 
questionar quanto a seus papéis, ou a quem serve.

A criança ao ingressar na escola traz consigo uma carga 
de experiências já vivenciadas e quando ela já é portadora 
de um problema específico, a escola não atende às suas ne-
cessidades. Pode-se dizer que, muitas vezes, o problema de 
aprendizagem começa no lar e continua na escola. A escola 
em seu dia a dia, não se apercebe de como agir com estas 
crianças, rotulando-as ou mesmos excluindo-as. Devemos 
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pela Faculdade Campos Elíseos 
(2017); Especializada em 
Direito Educacional pela Escola 
Superior de Administração – 
HSM (2016); Especializada em 
Educação e Gestão Ambiental 
pela Faculdade Mozarteum 
São Paulo - FAMOSP (2014); 
Especializada em Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
pela Faculdade Mozarteum 
São Paulo - FAMOSP (2014); 
Licenciada em Pedagogia pelas 
Faculdades Integradas Campos 
Salles (1999); Professora 
de Ensino Fundamental da 
Prefeitura de São Paulo.

ela parece ameaçadora para serem reconhecidas fora delas. 
No conto de fadas, as personagens são más ou boas, suas 
imagens são simples e diretas, possibilitando á criança 
ordenar seus sentimentos mais completos e ambíguos, ao 
ouvir as histórias, a criança começa a pensar em maneiras 
de ordenar o caos que é sua vida interna, descobre sua 
identidade e comunicação, além de desenvolver seu caráter.

Os contos de fadas auxiliam a criança a compreender 
melhor a natureza de sua situação, dando a ela ideias que lhe 
dão coragem para lutar contra suas dificuldades e esperanças 
para se chegar a uma solução bem-sucedida.
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considerar a capacidade da criança e aceitar 
o seu ritmo de desenvolvimento para melhor 
adaptar a ação pedagógica às necessidades 
daquele que aprende.

É necessário promover um clima pedagógi-
co facilitador do processo de aprendizagem. 
O melhor clima é aquele que propõe tarefas 
complexas e desafios quem incitem os alunos 
a mobilizar seus conhecimentos.

Dessa forma, no contexto de sala de aula, 
cabe ao professor e aos demais profission-
ais da escola envolvidos no processo ensi-
no-aprendizagem, analisar o seu próprio per-
fil e do funcionamento da instituição escolar.

Nem sempre a escola pode resolver todos 
os problemas de aprendizagem do aluno ex-
igindo às vezes uma intervenção clínica es-
pecializada.

Portanto, se houver um comprometimen-
to por parte do professor, muito ele poderá 
fazer por seus alunos e principalmente para 
aqueles que realmente precisam de ajuda. Se 
o vínculo afetivo mínimo não estiver garanti-
do em sala de aula, é muito difícil que o tra-
balho flua.

A relação entre professor e aluno esta-
belece-se num clima de confiança, amizade 
e segurança. No cotidiano da sala de aula, 
quando há afeto, há pessoas comprometidas 
com a formação total do ser humano.

A oferta dessa afetividade é realizada pelo 
professor, partindo da auto-observação e da 
administração honesta de seus próprios sen-
timentos.

Um momento importante desse trabalho 
foi a ajuda obtida através de leitura feita 
no campo da psicopedagogia aliada ao psi-
codrama e os contos de fadas, das teorias de 

Jean Piaget, para conhecer o desenvolvimen-
to cognitivo e as fases pelas quais a criança 
tem que passar para conseguir se apropriar 
do conhecimento.

Ao terminar esse trabalho, fica a vonta-
de de aprofundar e saber muito mais sobre 
o envolvente trabalho do psicopedagogo, 
que é capaz de desempenhar um papel es-
pecífico na ação educativa, com uma sólida 
fundamentação, centrada no conhecimento 
científico, colaborando assim para a criação 
de uma vida com melhor qualidade. É de 
fundamental importância a consciência de 
seu papel transformador e ético que, como 
profissional, ajudará o aluno a se descobrir e 
buscar caminhos para que possa superar as 
deficiências na aprendizagem.

A aprendizagem escolar depende basica-
mente dos motivos intrínsecos: uma criança 
aprende melhor e mais depressa quando se 
sente querida, amada, quando se sente se-
gura de si e é tratada como um ser singular.
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CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: 
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 
NA LEITURA E ESCRITA EM 
CRIANÇAS EM PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este artigo objetiva verificar a influência da consciência fonológica no 
desenvolvimento da leitura e da escrita de alunos com e sem dificuldades ou distúrbios 
de aprendizagem. A pesquisa insere-se no campo de estudos da Psicopedagogia e utiliza 
contribuições da Psicologia Cognitiva e da Psicogênese. A importância das relações e 
habilidades de consciência fonológica com o desenvolvimento da aprendizagem, mais 
especificadamente a leitura e escrita. Tal fato reforça a necessidade da inclusão em nossas 
práticas clínicas e institucionais do trabalho envolvendo a consciência fonológica, através de 
atividades lúdicas, para a criação e expansão de estratégias que promovam a estimulação, 
prevenção e/ou a reparação das alterações na aprendizagem. 

Palavras-chave: Consciência Fonológica; Dificuldades ou Distúrbios de Aprendizagem; 
Leitura e Escrita.

INTRODUÇÃO

Estudos realizados nos últimos anos 
têm comprovado que, os atos de 
ler e de escrever sejam realizados 
de maneira eficiente, é necessário 
haver habilidades de processamento 

fonológico, que envolvem habilidades como 
discriminação auditiva, memória fonológica 
e produção fonológica. A discriminação 
auditiva está ligada à habilidade auditiva, a 
qual permite identificar e detectar segmentos 
que se diferenciam, por exemplo, em virtude 
de um único fonema; a memória fonológica 
refere-se à capacidade e à habilidade de 
processamento, manutenção e recuperação 

da informação verbal; e a produção fonológica 
diz respeito à articulação das palavras. 

Cada vez mais, vem sendo mostrada a 
importância das habilidades de consciência 
fonológica no desenvolvimento da leitura e 
escrita e, dessa forma, elas também passam a 
ser utilizadas como estratégias de prevenção 
e remediação de determinados problemas 
escolares. Através disso, é possível evitar 
prováveis dificuldades de alfabetização e 
tornar o processo de aprendizagem agradável 
e produtivo, conseguindo-se dessa forma o 
sucesso escolar dos alunos.

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA FASE PRÉ-FONOLÓGICA FASE 
FONOLÓGICA

Sobre o ponto de vista da consciência 
fonológica que crianças em fase inicial de 
alfabetização podem ser determinadas 
duas fases bem características, a fase pré-
fonológica que engloba as fases icônicas 
que a criança considera o desenho como 

escrita, a fase da garatuja na qual a criança 
faz rabiscos para representar sua escrita e 
a fase pré-sílabica, onde a criança já sabe 
que precisa de letras para escrever, mas, não 
utiliza as letras e números adequados para 
representar sua escrita.
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A criança passa da fase pré-fonológica para 
consciência fonológica se for bem trabalhada, 
obtendo assim, a representação do som e 
o conhecimento das letras, adquirindo a 
hipótese silábica escrita sem valor sonoro 

(escrita de palavras sem conhecimento do 
som das letras) hipótese silábica com valor 
sonoro (escrita de palavras já reconhecendo 
o som de algumas letras).

A criança aprende a ler a escrever 
convivendo com a leitura e escrita real, é 
impossível negar do ponto de vista cognitiva 
e linguística que para aprender a ler e a 
escrever é preciso fazer a relação dos sons 
com as letras (grafemas) porque, a nossa 
escrita alfabética é um registro dos sons de 
acordo com um sistema de representação 
que é bastante complexo, então, o que a 
criança precisa aprender é a relação do som 
com os desenhos das letras.

A questão é associar o conhecimento 
das letras e a consciência fonológica  que 
precisam andar paralelamente colocando 
as crianças num ambiente alfabetizador de 
convívio com a língua escrita em situações 
reais com livros, jornais, revistas e outros, 
onde ela encontre a escrita para que haja 

sucesso na sua alfabetização.
O processo de alfabetização através da 

consciência fonológica precisa ser bem 
estimulado o som das letras e não só o nome 
dela, para uma criança saber ler e escrever 
precisa-se saber mais do que o nome das 
letras tem toda uma elaboração cognitiva 
para perceber os sons e a sequência desses 
sons, as letras nada mais são do que os sons, 
o processo de alfabetização é a união desses 
sons numa sequência formando uma palavra 
que tem um significado. É preciso haver um 
processo de estimulação, das habilidades 
de consciência fonológicas e discriminação 
auditiva.

A consciência fonológica nada mais é do 
que a sonorização da letra, que são muito 

melhor assimiladas pelo cérebro seguras 
e altamente eficazes paras as crianças em 
processo de alfabetização que tenham ou não 
problemas ou transtornos de aprendizagem. 
Essa metodologia respeita o desenvolvimento 
cerebral e cognitivo de como se aprende a ler, 
enfim, depois a escrever, isso, se exige todo 
um processo que precisa ser desenvolvido, 

quando se for apresentar o alfabeto, quando 
se parte do som da letra a criança tem essa 
percepção de juntar a consoante e vogal 
torna-se dois sons para formar uma sílaba, 
assim, o processo de alfabetização se torna 
mais simples, adequado e efetivo.

A leitura tem como pressuposto as 
habilidades perceptuais que vem a audição 
e a visão a integração da letra com o som, 
essa habilidade anteveem a habilidade 
da escrita que exige maior organização 
e sequencialização do cérebro, todas as 
atividades que são mais perceptuais como a 
leitura elas anteveem as atividades motoras a 
escrita tudo que é motor no nosso cérebro é 
extremamente complexo, o estímulo visual e 

auditivo são os pré-requisitos para a leitura.
As habilidades da consciência fonológica, 

percepção visual, percepção auditiva 
habilidades psicomotoras, todo esse 
estímulo deve ser desenvolvido de uma 
forma lúdica, depois de ser desenvolvido 
todo esse processo atividades de leitura 
a criança consequentemente irá escrever 
reproduzindo o som da sua fala.
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EVIDÊNCIAS CIÊNTIFICAS 
DO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM NA LEITURA 
E ESCRITA

A evidência científica é um processo 
fundamental dentro do processo global da 
aprendizagem, alfabetização é a chave para 
colocar a criança dentro do contexto escolar, 
existem várias formas de aprendizagem, 
mas a leitura é um processo fundamental 
para aprendizagem acadêmica, para 
evoluir profissionalmente, efetivamente e 
socialmente é obvio que a alfabetização se 
torna o ponto essencial para dar as crianças 
determinadas competências, que sem esse 
processo ficaria excluída de todo o sistema 
educacional. 

O estudo tem por objetivo verificar a 
influência de estratégias de intervenção em 
consciência fonológica no desenvolvimento 
da leitura e da escrita em alunos com 
dificuldades de aprendizagem. Em relação à 
aprendizagem escolar, algumas considerações 
devem ser feitas. Na escola, este processo 
exige postura, prontidão e maturação para 
que o processo de aprendizagem se faça da 
melhor forma possível.

A presença dos pré-requisitos do 
desenvolvimento infantil como pano de 
fundo para dar suporte maturacional para 
a aquisição adequada dos conteúdos e a 
necessidade de integridade dos sistemas 
sensoriais, perceptivos, a tencionais e 
mnemônicos para absorção e reserva dos 
conteúdos em sequência são fundamentais. 

A construção da aprendizagem escolar 

requer memorização sequencial, onde cada 
etapa à frente depende da adequada absorção 
da etapa depende da adequada absorção 
da etapa anterior e assim por diante. Sem a 
presença íntegra destes fatores acima, este 
desencadeamento progressivo se fará de 
forma incompleta e lacunar.

A evidência científica sobre aprendizagem 
na questão da alfabetização não é para 
substituir as práticas já existentes e sim 
para contribuir para melhorar a capacidade 
de informação de competência de leitura. A 
alfabetização é a chave para colocar a criança 
dentro do contexto escolar, existe varias 
formas de aprendizagem e de aprender tudo, 
mas a leitura é um processo fundamental 
para aprendizagem acadêmica.

Com o passar dos anos algumas pesquisas 
cientificas vem mostrando que algumas 
práticas pedagógicas para alfabetização 
ou elas não trazem o efeito desejado ou 
precisam passar por algumas atualizações 
para que possam ser mais eficazes para 
nortear práticas de educação.

E aquela criança que não consegue adquirir 
o conceito de alfabetização (criança mal 
alfabetizada) que durante todo esse processo 
não conseguiu se apropriar adequadamente 
do código alfabético, consequência fonêmica, 
teve dificuldades de decodificação, a partir 
daí essa criança ficou mal alfabetizada, essa 
criança passa por dificuldades de leitura e 
escrita por anos a fio ou por toda sua vida 
escolar dificuldade de ler e escrever, então 
essa criança vai se frustrar, vai ter baixa alta 
estima notas ruins em provas específicas 
que envolvem produção e interpretação de 
textos e muitas 

vezes as crianças acabam virando disléxica, uma forma pejorativa de se dizer que foi mal 
alfabetizada, que tem problemas de aprendizagem na leitura e escrita, mas como não passam 
por um processo adequado de alfabetização acaba gerando nelas dificuldades tão grandes 
que são comparadas a uma criança disléxica, por isso é necessário ficar atento em todos 
os sinais. A procura de profissionais adequados que realize todo o procedimento desde a 
concepção da criança que é algo amplo e complexo, por isso qualquer problema físico ou 
emocional podem sim influenciar no desenvolvimento escolar, tem-se influências genéticas, 
educacionais, familiares, etc.

COMPREENDENDO O CERÉBRO

LOBO FRONTAL: Responsável pelas funções executivas pelo processo-mento de 
informações organizadamente, responsável pelo planejamento, priorização das informações, 
corrigir imperfeições, perceber imperfeições, responsável por todo o processo de organização 
sequencial do restante do cérebro, ele que comanda todo o processo final para a resolução 
de problemas.

LOBO PARIENTAL: Responsável principalmente pela capacidade de coordenação espacial 
do cérebro, detecção da direita e esquerda, longe perto, noção de localização.

https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p=imagens+de+cerebro&fr (27/11/2017)
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LOBO TEMPORAL: Responsável pela 
linguagem, audição, percepção auditiva e 
da linguagem, percebe o som das letras, 
processa e a memoriza o que ouve, a área 
do cérebro responsável pelo processamento 
auditivo, responsável pela formação sonora 
e fonológica das letras, palavras, faz todo o 
processo de organização da nossa linguagem 
lexical, semântica pragmática. 

LOBO OCCIPITAL: Responsável pela 
percepção processamento visual ele que é o 
centro da nossa visão, vê, interpreta, percebe, 
raciocina por meio do lobo occipital.

É importante rastrear ativamente, ficar 
atentos nos sinais precoces para evitar 
déficits de habilidades, podendo cuidar, 
evitar e reduzir prejuízos, assim, suavizando 
consequências antes e durante a idade de 
escolarização.

Permitir que as habilidades e pré-
requisitos para alfabetização se consolidem 
a tempo, para que quando essa criança 
estiver preparada para ela receba a 
alfabetização sem transtorno ou problemas 
no desenvolvimento de aprendizagem, para 
que tudo isso aconteça naturalmente é 
muito importante usar métodos e modelos 
de intervenção de remediação de déficits 
com evidência científica.

As dificuldades de aprendizagem como 
mais pontuais podem acontecer por privações 
sociais, culturais, educacionais podem ser 
também por problemas situacionais, pode 
ser também caracterizado como dificuldades 
generalizadas, como uma criança com 
deficiência intelectual, essa criança também 
apresenta problemas em outra esfera, 
relacionamento imaturo com outras pessoas 

e outro cuidado, os transtornos específicos de 
aprendizagem são manifestações especificas 
da aprendizagem em três domínios leitura, 
escrita e matemática.

O processo de aprendizagem humana 
não é um processo simples de entender, por 
isso, se fala do processo multidisciplinar de 
aprendizagem que tem várias vertentes.

• Educacional;
• Social;
• Biológica;
• Cognitiva: linguagem e motora.
              As avaliações para verificar seus 

distúrbios ou dificuldades devem ser feitas 
com profissionais qualificados, somente 
assim com todos tendo esse conhecimento 
dos transtornos de aprendizagem pode se 
chegar a uma avaliação, para entender e 
poder ajudar essas crianças e adolescente de 
forma eficiente.

A criança ao ir para a escola ela aprende 
a partir do momento que faz mediação 
da construção de todo o conhecimento 
individual, cada conhecimento é único só 
seu a trajetória do conhecimento vai sendo 
construída de uma forma aonde vai se 
consolidar na escola, o individuo precisa ter 
um bom relacionamento com a aprendizagem. 
O desenvolvimento psicomotor da criança 
é muito importante e quando ocorrem 
atrasos motores, linguagem socialização, 
na capacidade de memorizar brincadeiras, 
materiais que envolvam música letras e 
números e palavras.
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DESENVOLVIMENTO MOTOR 
E ESPACIAL

Uma criança quieta, parada, sem iniciativa 
nas brincadeiras, em geral, apresenta algum 
tipo de dificuldade no seu desenvolvimento. 
Ela fica mais isolada, não toma a frente nas 
brincadeiras e acaba tendo receio de interagir 
com os amigos e também, pode apresentar 
dificuldades na linguagem, na interação 
social e na aprendizagem, as crianças 
precisam correr, pular, saltar, conviver com 
a pessoas e também com os animais, para se 
desenvolver.

COMPORTAMENTO GLOBAL 
DA CRIANÇA

Observar o comportamento global e 
socialização, como ela reage a regras e 
rotinas, as frustrações se têm sinais de 
hiperatividade, impulsividade, déficit de 
atenção, comportamento que sugere 
transtornos de humor, de esquizofrenia, 
autismo, tudo isso é importante, se não 
tiver a intervenção correta e cedo de 
forma que possa ser reduzida a intensidade 
dessas alterações comportamental, isso irá 
atrapalhar o rendimento escolar e aquisição 
básica em idade precoce evoluindo assim com 
lacunas de conteúdo que eram importantes 
naquele momento.

DESENVOLVIMENTO DA 
LINGUAGEM

Criança com atraso de fala de expressão, 
ritmo de fala, fala aplicada ao contexto, 
abordagem de linguagem social, todos esses 
itens são importantes de devem serem 
observados.

HISTÓRIA FAMILIAR/EOU DE 
RISCO AMBIENTAL

Observar a história prematuridade, baixo 
peso ao nascer, se a mãe usou drogas lícitas 
ou ilícitas, histórico familiar de problemas 
de aprendizagem ou comportamento, ou 
seja, essas investigações são essenciais 
porque tem haver com transtorno de 
desenvolvimento de aprendizagem. 

Esses quatros eixos devem ser bem 
abordados porque as evidências científicas 
já apresentam sinais precoces antes dos 
5 anos. Os transtornos de aprendizagem 
é um conjunto de disfunções cognitivas e 
neuro funcionais que a criança apresenta 
desde cedo. A criança com transtorno de 
aprendizagem tem mais dificuldade em 
relação a intervenções especializadas e elas 
costumam ficar mais tempo necessitando 
de apoio clínico, mais tempo e em sala de 
recursos multifuncional. Para conseguir 
aprender academicamente, até mesmo 
aparentado ser muito inteligente são sinais 
de problemas neurológicos.

Uma criança com problema de 
aprendizagem tem somente dificuldades 
acadêmicas por causa de métodos ou 
modelos pedagógicos não compatíveis, ou 
inadequados para aquela criança, neste 
caso ela pode ter uma inteligência normal 
ou uma deficiência intelectual. Problema de 

aprendizagem deve ser focado nas mudanças 
em relação à didática, meios e métodos de 
ensino, são fundamentais averiguar se ela 
está passando por dificuldades emocionais 
ou sociais que também gera dificuldades de 
aprendizagem.

Dentro dos transtornos das dificuldades 
que já é diferente, pode-se haver dislexia, 
disgrafia, disortográfica, discalculia e 
transtorno de aprendizagem não verbal todos 
esses levam a problemas de desenvolvimento 
da aprendizagem escolar mesmo que a 
criança tenha um nível normal ou superior 
de inteligência, dentro dos transtornos das 
dificuldades.                      

Nos problemas de compreensão e 
rendimento escolar é preciso se preocupar 
se a criança não tem um processo 
insatisfatório, isso também pode indicar 
um problema neurológico como: dislexia, 
autismo, TDH, crianças com atraso global 
de desenvolvimento, especialmente atrasos 
de linguagem, podem ter muitos problemas 
e dificuldades para conseguir acompanhar o 
ritmo do processo de alfabetização na escola, 
quando um processo de alfabetização não vai 
bem a uma determinada criança em uma sala 
o professor e os pais precisam se preocupar 
porque pode ser indicativo de um problema 
neurológico.

O objetivo de alfabetizar é um processo 
paulatino de ensinar a ler passa a dominar o 
princípio do que a ler, se a criança for bem 
alfabetizada se foi bem usada à sequência 
adequada se foi utilizados os pré-requisitos 
básicos, se foi dado a essa criança todas as 
oportunidades de competência de leitura, 
automaticamente ela passa a usar essas 

competências para outras coisas sejam elas 
quais forem pelo meio da leitura, assim a 
mesma adquire competências em qualquer 
disciplina escolar que depende do processo 
de leitura e escrita.

Os passos da alfabetização são 
fundamentais, precisa-se ter o domínio do 
código alfabético, o som X símbolo gráfico 
é fundamental, esse processo não pode ficar 
obscuro durante o processo de alfabetização 
ele tem que ser trazido à tona, tem que ser 
colocado de forma explicita ajudar a criança 
a apropriar-se do código alfabético ela não 
nasce dominando os símbolos gráficos que 
foi uma imposição social precisa-se treinar a 
reconhecer esses símbolos gráficos e associar 
ao som, o código alfabético nada mais é do 
que a aquisição do domínio do símbolo e seu 
respectivo som que é de suma importância. 
A criança adquire esse conhecimento com 
o passar do tempo, a escola deve estar 
preparada de forma explicita e fazer com 
que ela aprenda o símbolo gráfico ao seu 
som, para que haja o desenvolvimento da 
consciência fonológica.

Para que haja rendimento escolar depende 
muito da compreensão da leitura, nenhuma 
criança vai bem a outras disciplinas se ela 
não obtivera interpretação necessária para 
ter acesso eficaz a todas as disciplinas, 
essa criança que não lê direito vai ter baixa 
produção, baixa capacidade de interpretação 
de texto, produção de texto, é fundamental 
que seja um trabalho muito bom de 
alfabetização como um fator de prevenção.

O Processo de alfabetização inicia aos 6 
a 7 anos se dentre essas idades ainda não 
aconteceu esse processo e tem dificuldade 
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em juntar letras, ou não sabem as letras ou 
os sons, precisa-se preocupar e procurar 
ajuda para uma investigação, procurar saber 
como foi o processo de estimulação para 
alfabetização dessa criança, a elaboração 
cognitiva e essencial para que a criança 
tenha a preocupação do som das letras e sua 
sequência.

A IMPORTÂNCIA DA 
CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO

Consciência fonológica é ter noção, 
conhecer o som das palavras, independente 
do seu significado.

 Ex:  CAFÉ
Automaticamente a representação da 

palavra CAFÉ, o cheiro, a xícara com o 
pretinho gostoso, isso é, significado da 
palavra, consciência fonológica se remete 
conhecer o som da palavra CAFÉ, conhecer, 
analisar, entender, isso é metalinguagem da 
palavra independente do significado, a base 
da alfabetização é a consciência fonológica, 
por que nossa língua portuguesa é uma língua 
baseada em sons é uma língua fonológica.

No âmbito da linguagem, alfabetizar 
significa o desenvolvimento das habilidades 
básicas de codificação e decodificação 
do conjunto e combinação dos signos, 
alfabetização significa o ato da aquisição 
da leitura e escrita, base para a descoberta 
do princípio alfabético, que se refere à 
capacidade de identificar segmentos de som 
que formam uma palavra, esse segmento 

chame-se consciência fonológica.
A consciência fonológica é habilidade mais 

importante do processo de alfabetização 
de um indivíduo, onde sua capacidade de 
analisar e repetir, de forma consciente, 
sobre a estrutura fonológica da linguagem 
oral       que se refere às operações mentais 
de processamento de informação baseadas 
na estrutura fonológica da linguagem oral. 
Assim, a consciência fonológica refere-
se tanto à consciência de que a fala pode 
ser segmentada quanto à habilidade de 
manipular tais segmentos, e se desenvolve 
gradualmente à medida que a criança vai 
tomando consciência do sistema sonoro 
da língua, ou seja, de palavras, sílabas e 
fonemas como unidades identificáveis 
(Capovilla&Capovilla, 2000b).Quando a 
criança não possui a consciência desses 
elementos para formar uma palavra é preciso 
por meio de brincadeiras de rimas associação 
e aliteração que toma consciências dos 
aspectos da palavra.

Somente a tomada de consciência sobre 
os fonemas permite adquirir o princípio 
alfabético. Esse é o primeiro passo para 
alfabetizar e se ter uma alfabetização 
eficaz. Para poder trabalhar a criança que 
tenha alguma dificuldade ou distúrbio 
de aprendizagem, com as estratégias de 
intervenções deve-se pensar nas estratégias 
dos domínios da escrita alfabética, a memória 
operacional é a memória mais importante no 
processo da leitura, é ela que faz com que 
receba e manipule e mande para memória de 
longo prazo, se eu não consigo memorizar 
aquilo que eu recebo eu não consigo ler uma 
palavra.

Essa habilidade é muito importante para o 
desenvolvimento da leitura e escrita porque 
a criança precisa armazenar e resgatar aquilo 
que ela escuta e aquilo que ela vê, ao receber 
a informação, memorizar é dar uma função e 
que o vai ser feito com essas informações.

É preciso fazer o processo de alfabetização 
de uma maneira lúdica onde a criança 
perceba o som das letras, consiga junta-
las, precisa saber fazer isso cada vez mais 
rápido se ela for submetida ao processo de 
realizar passo por passo, não irá conseguir 
captar a leitura de um modo pleno, para 
que haja uma alfabetização eficaz é preciso 
aprender uma forma de juntar sons para 
depois conseguir entender o texto, se não 
for feito esse processo de leitura e escrita 
de uma forma rápida e com fluência a 
leitura fica prejudicada e sem compreensão 
textual, por isso, que a primeira habilidade 
que deve ser ensinada para uma criança é a 
consciência fonológica que é perceber que a 
fala é feita de sons e esses sons podem ser 
segmentados. Alinhados podem ser trocados 
os sentidos das palavras e como se trabalhar 
essa consciência com as crianças: “RIMA” ela 
é muito importante porque tem a sonoridade, 
onde a criança começa a perceber que na 
falta tem sons parecidos, essa fala que vai 
dar apoio para ela escrever, outra maneira 
de mostrar a consciência fonológica é 
“ALITERAÇÃO” são palavras que iniciam com 
a mesma sílaba podem ser usadas figuras 
para auxiliar na aliteração, neste mesmo 
trabalho podem ser trabalhados a separação 
de sílabas.

Ler é receber uma informação na leitura 
e transpor outras informações que estão 

implícitas no texto e fazer correlações, resumo, 
tópicos e a leitura requer uma capacidade 
de associação de coisas. O processo de 
leitura não é só utilizar as áreas do cérebro 
relacionadas à percepção pura e visual de uma 
coisa, ler é um processo que requer visualizar, 
especializar, transpor informações de uma 
área do cérebro para outra área, trazer da 
sua memória antiga, manipular informações 
da sua memória imediata para poder 
entender, ler requer habilidade e consciência 
fonológica reconhecer os sons das letras 
e profundamente o código alfabético, 
fazer todo esse processo de manipulação 
de sons e também correlacionar isso com 
determinadas palavras que se repetem que 
estão nas sequências de sílabas.

A estreita relação entre Consciência 
Fonológica e alfabetização tem sido 
amplamente exemplificada pelas diversas 
pesquisas realizadas. Todas elas reforçam 
a importância da estimulação de crianças 
pré-escolares, por meio do treinamento 
com atividades de Consciência Fonológica, 
visando à facilitação de acesso ao código 
escrito (CIELO, 2001).

Para a elaboração deste artigo, foi realizada 
uma breve revisão da literatura sobre o tema 
proposto utilizando-se principalmente os 
descritores “consciência fonológica” e “leitura 
e escrita”. Foram incluídas nesta pesquisa 
referências de livros, análise de alguns 
alunos para melhor compreender o processo 
de consciência fonológica, textos e artigos 
considerados importantes para estabelecer 
a relação entre a consciência fonológica e o 
aprendizado da leitura e escrita. Esta revisão 
procurou examinar não só a importância da 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consciência fonológica tem sido apontada, por diversos 
autores, como elemento essencial ao desenvolvimento da 
leitura e da escrita. A consciência fonológica, portanto, é 
uma habilidade necessária e se apresenta como um elemento 
facilitador a aprendizagem da leitura e da escrita. Desse 
modo, ela aperfeiçoa o processo de alfabetização, permitindo 
que as crianças desenvolvam habilidades metalinguísticas. 
Ajudar as crianças a relacionar, de forma clara e objetiva, 
os grafemas aos fonemas se faz necessário para que se 
alcancem as metas de alfabetizar ou remediar problemas de 
aprendizagem. Cabe, pois, à escola e/ou aos profissionais que 
trabalham com a criança em caráter clínico ou institucional a 
tarefa de introduzir atividades que estimulem a consciência 
fonológica, principalmente na fase inicial de alfabetização, a 
fim de que apresentem melhor desempenho em leitura e em 
escrita.

Através desta revisão bibliográfica, e tendo em vista todas 
as considerações apontadas pelos artigos pesquisados, 
percebe-se e lança-se o grande desafio para os profissionais 
envolvidos com a educação da necessidade de estimular os 
alunos/pacientes a desenvolverem sua aprendizagem através 
de caminhos alternativos dos, até então, apresentados. Cabe 
a todos mostrar de forma subjetiva aos educandos que não 
são meros coadjuvantes no processo da construção de seus 
conhecimentos, pelo contrário, precisam e devem ser os 
autores de suas próprias aprendizagens. Deve-se despertar 
nas crianças a vontade e o desejo de aprender, mostrando-
lhes suas capacidades e a forma de canalizá-las a seu favor.

Com base em todos esses apontamentos, percebe-se 
então que as atividades envolvendo a consciência fonológica 

consciência fonológica para a aprendizagem, mas também 
apontar questões relativas ao melhor desempenho na 
escrita e leitura por atividades que estimulem a consciência 
fonológica.

 

podem enriquecer ainda mais, de forma lúdica, o ensino da leitura e da escrita já que ela 
ocorre paralelamente ao desenvolvimento do letramento. Na medida em que a alfabetização 
vai se aprimorando a consciência fonológica também se lapida e caminham juntas auxiliando 
a criança no aperfeiçoamento de suas funções cognitivas, refletindo dessa forma em todo o 
processo de construção do aprendizado.
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CORPO EM MOVIMENTO: UMA 
PROPOSTA 
DE PSICOMOTRICIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O trabalho pedagógico na Educação Infantil requer professores brincantes 
e comprometidos com um ensino de qualidade, capazes de proporcionar experiências 
significativas, dinâmicas e lúdicas envolvendo a descoberta das potencialidades do corpo por 
meio de movimentos investigativos e criativos. Neste sentido, este artigo visa à reflexão da 
importância da psicomotricidade para o processo de desenvolvimento global da criança nos 
aspectos motor, afetivo e cognitivo, unindo o corpo e a mente, bem como a aprendizagem 
infantil pautada num currículo integrador. Para tanto, destaca o lúdico enquanto ferramenta 
de aprendizagem, ressaltando o papel mediador dos professores na realização de propostas 
de intervenção que sejam intencionais e desafiadoras, aguçando o prazer de aprender sobre 
si mesmo, o outro e o meio circundante. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Psicomotricidade; Aprendizagem
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INTRODUÇÃO

Desde o nascimento, as crianças 
exploram o ambiente em 
que vivem mediante seus 
movimentos, dando significados 
que são interpretados por seus 

familiares mais próximos e se constituem em 
gestos e expressões faciais que compõem a 
linguagem corporal.

Por meio da linguagem corporal a criança 
se apropria de sua cultura e passa a se 
comunicar de forma criativa com as demais 
crianças e adultos que formam seu ciclo de 
relacionamento.

No entanto, para que a criança amplie 
suas possibilidades de movimento, que 
inicialmente são reações reflexas e, 
paulatinamente, se tornam intencionais, 
compostas por um sistema complexo 
de coordenação de gestos e percepções 
ambientes e culturais, é de suma importância 
estar inserida em ambiente de aprendizagem, 
repleto de interações consigo mesma, com o 
outro e com o mundo circundante.

Na Educação Infantil, os professores 
devem propiciar a criança repertórios de 
movimentos e objetos culturais para auxiliar 
no processo de descoberta infantil, por meio 
de experiências de exploração da linguagem 
corporal.   

Para que a criança desenvolva sua 
socialização e afetividade é imprescindível 
que interaja com outras pessoas, por meio 
da comunicação que ocorre mediante a 
linguagem e a motricidade.

Segundo Nista-Piccolo e Moreira (2012, 
p. 16) “(...) É no confronto real com outros 

de seu convívio que a criança pode modificar 
sua forma de sentir, de pensar e de agir, 
observando e analisando gestos, falas e 
atitudes daqueles que estão ao seu lado”.

A criança aprende por meio  
das suas ações, brincadeiras e  
interações que estabelece com o outro e com 
o ambiente no qual está inserida, uma vez 
que suas primeiras experiências vividas são 
impulsionadas pelo corpo em movimento.

É fundamental que os professores de 
Educação Infantil propiciem atividades 
lúdicas, associando as ações de brincar, 
explorar e aprender, descobrindo o mundo 
pelo movimento. 

Neste sentido, Velasco (1996, p. 27) 
destaca que;

O desenvolvimento psicomotor se  
processa de acordo com a maturação do 
sistema nervoso central, assim a ação do 
brincar não deve ser considerada vazia e 
abstrata, pois é dessa forma que a criança 
capacita o organismo a responder aos 
estímulos oferecidos pelo ato de brincar, 
manipular a situação será uma maneira 
eficiente da criança ordenar os pensamentos 
e elaborar atos motores adequados a 
requisição. 

O corpo da criança é o seu instrumento de 
ação e a descoberta das suas potencialidades 
corporais, bem como das sensações, dos 
limites e movimentos é de suma importância 
na Educação Infantil, pois nesta etapa ela 
está construindo a sua imagem corporal e 
sua identidade.  Para tanto, a corporeidade 
da criança, por intermédio da motricidade, 
precisa ser estimulada desde a mais tenra 
idade, por meio de ações intencionais e 

lúdicas.  
Friedmann (2006, p. 47) destaca o papel 

do professor durante as brincadeiras e jogos 
dirigidos, afirmando que;

Neste caso, seu papel será o de orientador 
durante o desenvolvimento da atividade. 
Nessa perspectiva, o professor é mais do que 
um orientador: ele deve ser um desafiador, 
colocando dificuldades progressivas na 
atividade, como forma de avançar nos seus 
propósitos de promover o desenvolvimento 
ou de fixar aprendizagens. Ao adotar tais 
posturas, o professor alcançará o seu 
papel como educador lúdico e criativo, que 
compartilha o processo de desenvolvimento 
de seu grupo.

As atividades psicomotoras são ativas e 
instigam a curiosidade, a motivação e o prazer 
das crianças, pois brincando podem explorar 
o espaço e fazer descobertas, progredindo 
no seu processo de desenvolvimento e 
aprendizagem.  

Neste contexto, a linguagem corporal 
é a forma de comunicação que a criança 
pequena mais utiliza para se relacionar com 
o mundo. Kyrillos e Sanches (2004, p.154) 
salientam que;

Na Educação Infantil começamos a 
exploração intensa do mundo, das sensações, 
das emoções, ampliando estas vivências 
como movimentos mais elaborados. A 
linguagem corporal começa então, a ser 
substituída pela fala e pelo desenho, no 
entanto, é essencial que continue sendo 
explorada. O trabalho com movimentos 
e ritmos, de grande relevância para a 
organização das descobertas feitas, torna-
se mais sofisticado. Nesta etapa, a atenção é 

voltada para o desenvolvimento do equilíbrio 
e de uma harmonia nos movimentos.

Portanto, a psicomotricidade visa contribuir 
para a efetivação de uma educação integral, 
capaz de estimular o desenvolvimento das 
potencialidades intelectuais, afetivas, sociais 
e motoras da criança, por meio de atividades 
baseadas na ação do corpo em movimento.

A RELEVÂNCIA DA 
PSICOMOTRICIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é reconhecida como 
a primeira etapa da Educação Básica, 
considerada como essencial, a partir da 
Constituição Federal de 1988 e do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, respaldado na 
Lei nº 8.069/90, que trouxeram um novo 
paradigma no âmbito educacional tornando-a 
dever do Estado e de cada município.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, determina 
que todas as crianças na idade de zero 
a três anos devem ser atendidas pelas 
“creches”, sendo que as crianças de quatro 
a seis anos devem frequentar a “pré-escola”, 
assegurando a educação na infância. 

Neste contexto, a instituição educativa é 
vista como espaço adequado para estimular 
a interação entre as crianças e a construção 
do seu próprio conhecimento. Para tanto, 
a LDB possibilitou uma autonomia relativa 
às escolas para elaboração das atividades 
curriculares a serem desenvolvidas com as 
crianças nesta faixa etária.

A Câmara de Educação Básica do Conselho 
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Nacional de Educação implantou a Resolução 
nº5, desde 2009, na qual instituiu Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, apresentando princípios e propostas 
pedagógicas com o intuito de nortear a 
elaboração de planos curriculares.

Neste sentido, as instituições educativas 
devem organizar seu currículo pautando-
se nas diretrizes, associando os conteúdos 
relacionados ao conhecimento construído 
pela humanidade aos saberes que as crianças 
já possuem, mediante ricas experiências 
envolvendo ação e descoberta, tendo as 
crianças como protagonistas do próprio 
saber.

Dentro deste contexto, é possível afirmar 
que a partir da Resolução nº5, houve um 
avanço significativo na Educação Infantil, 
visto que se desvinculou oficialmente da 
área de assistência social.

De acordo com o artigo 29 da LDB 
9.394/96, o objetivo da Educação Infantil 
é incentivar o desenvolvimento integral 
das crianças, considerando seus aspectos 
físico, intelectual, linguístico, afetivo e 
social, complementando a educação que 
recebem no âmbito familiar e na comunidade 
circundante.

No entanto, Nista-Piccolo e Moreira 
(2012, p. 8) garantem que no cotidiano das 
instituições de Educação Infantil existe uma 
realidade diferente, isto por que:

(...) ao investigarmos essas instituições 
públicas ou privadas, ainda podemos 
observar uma diferença em relação aos 
objetivos quando analisadas separadamente 
as faixas etárias de zero a três anos e de 
quatro a seis anos. As entidades que atendem 

a primeira faixa etária ainda se mostram 
sob a égide do assistencialismo, buscando 
priorizar o atendimento aos cuidados físicos, 
principalmente de alimentação, banho e 
sono.

Seber (1995, p. 52) cita uma postura da 
sociedade que revela a pouca importância 
que muitas famílias dão a Educação Infantil;

“Pré-escola é só para brincar. Mas, quando 
as crianças forem para o primeiro ano, então 
a coisa é séria... nada mais de brincadeira, 
porque vão precisar estudar”. Provavelmente 
você já ouviu a afirmações parecidas. 
Alguns pais não consideram a pré-escola 
necessária à formação dos filhos; acham que 
as brincadeiras não contribuem em nada 
para a aprendizagem, sendo somente uma 
atividade na qual as crianças gastam um 
pouco de energia.

No entanto, as ações da Secretaria de 
Ensino Básico do Ministério da Educação 
(MEC) para universalizar a Educação Infantil 
no Brasil estão salientando a relevância 
da educação nesta importante fase do 
desenvolvimento, almejando garantir a 
construção da identidade da criança de 
forma responsável e intencional.

Nista-Piccolo e Moreira (2012, p. 38) 
enfatizam o corpo enquanto meio de ação e 
relação ao defenderem que;

Entendendo-se o corpo como instrumento 
de ação e relação, é preciso que ele seja bem 
trabalhado desde os primeiros anos de vida, 
pois deste trabalho dependem as futuras 
habilidades de movimento da ação corporal. 
Conhecer o seu corpo, ter domínio dos seus 
movimentos, pode ter influencia direta na 
personalidade e no comportamento do 

indivíduo. O movimento participa biológica, 
cultural e socialmente da vida do ser humano, 
o que implica não poder ser relegado a um 
segundo plano, como acontece em muitos 
currículos escolares.

As Orientações Curriculares: expectativas 
de aprendizagens e orientações didáticas 
para a Educação Infantil (2007, p. 61) frisam 
que;

Conhecer o corpo abrange o trabalho em 
diferentes áreas, além da área corporal, tais 
como as ciências, que investem no corpo 
humano como objeto de conhecimento, 
e as artes, que trazem diferentes modos 
de expressão e representação do corpo. A 
atitude do professor também é decisiva, 
em todos os momentos, para que a criança 
construa uma atitude positiva em relação ao 
próprio corpo e ao outro, além de prazer ao 
se movimentar. Para isso o professor pode 
reconhecer o movimento da criança em 
diferentes momentos do dia como elemento 
próprio da faixa etária, sem interpretá-lo como 
desordem ou indisciplina. Pode ainda, validar 
os avanços motores das crianças, respeitar 
e valorizar suas diferentes características 
corporais e promover situações lúdicas 
para aprendizagem dos diferentes aspectos 
ligados ao movimento.

No século XIX, o corpo era estudado 
primeiramente por neurologistas, devido à 
necessidade de compreender as estruturas 
cerebrais, e logo após por psiquiatras, com o 
intuito de classificar os fatores patológicos. 
Sendo assim, foi diante da urgência médica 
de encontrar uma área capaz de explicar 
esses novos fenômenos clínicos que ocorre 
o surgimento da palavra psicomotricidade, 

no ano de 1870.
O conceito de psicomotricidade 

sofreu significativas mudanças, visto que 
inicialmente se referia ao corpo considerando 
seus aspectos neurofisiológicos, anatômicos 
e locomotores e era utilizada apenas 
na correção de alguma dificuldade ou 
deficiência. 

No cenário histórico, o termo 
psicomotricidade surge no início do século 
XIX, valendo-se do discurso médico, no 
campo neurológico, quando houve a 
necessidade de nomear as zonas do córtex 
cerebral, situadas além das regiões motoras. 

Atualmente, a terminologia é mais ampla, 
isto porque a psicomotricidade corresponde 
a uma nova maneira de unir corpo e mente, 
por intermédio da ação do sistema nervoso 
central que cria uma consciência no ser 
humano sobre os movimentos que realiza, 
na qual a criança utiliza seu corpo como 
um meio de expressão dos sentimentos e 
pensamentos.

Neste sentido, Fonseca (2004, p.10) 
afirma que;

A psicomotricidade subentende uma 
concepção holística do ser humano, e 
fundamentalmente de sua aprendizagem, que 
tem por finalidade associar dinamicamente o 
ato ao pensamento, o gesto, a palavra e as 
emoções aos símbolos e conceitos. 

Há diversas linhas de atuação da 
psicomotricidade, como a atuação educativa, 
reeducativa, terapêutica, relacional, sendo 
sustentada por três conhecimentos básicos: 
o movimento, o intelecto e o afeto. Contudo, 
neste o enfoque desse artigo será na 
perspectiva educativa, sobretudo na primeira 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

498 499

infância.
Na sociedade contemporânea, a 

psicomotricidade tornou-se relevante 
no processo de aprendizagem infantil, 
especialmente na primeira infância, devido à 
interdependência entre os desenvolvimentos 
motores, afetivos e intelectuais. 

O desenvolvimento psicomotor ocorre 
de maneira global quando os professores 
trabalham de maneira interdisciplinar, 
associando os aspectos motor, intelectual, 
emocional e expressivo, objetivando assim 
a formação integral, afinal a criança aprende 
com o corpo todo, não apenas com sua 
cognição.

A Sociedade Brasileira de 
Psicomotricidade define a psicomotricidade 
como uma concepção de movimento 
organizado e integrado, em função das 
experiências vividas pelo sujeito cuja ação 
é resultante de sua individualidade, sua 
linguagem e sua socialização com os meios 
sociais.

A psicomotricidade, segundo Assunção 
e Coelho (1997, p.108) é a “educação do 
movimento com atuação sobre o intelecto, 
numa relação entre pensamento e ação, 
englobando funções neurofisiológicas e 
psíquicas”. As autoras ainda frisam que existe 
uma dupla finalidade, ou seja, “assegurar 
o desenvolvimento funcional, tendo em 
conta as possibilidades da criança, e ajudar 
sua afetividade a se expandir e equilibrar-
se, através do intercâmbio com o ambiente 
humano”.

Galvão (1995, p. 69 e70) esclarece a 
relação existente entre o movimento e a 
conquista da capacidade expressiva humana 

ao pontuar que;
Antes de agir diretamente sobre o meio 

físico, o movimento atua sobre o meio humano, 
mobilizando as pessoas por meio de seu teor 
expressivo. Podemos dizer que a primeira 
função do movimento no desenvolvimento 
infantil é afetiva. É só no final do primeiro 
ano, com o desenvolvimento das práxis, 
gestos como o de pegar, empurrar, abrir ou 
fechar, que se intensificam as possibilidades 
do movimento como instrumento de 
exploração do mundo físico, voltando a ação 
da criança para a adaptação à realidade 
objetiva. O desenvolvimento das primeiras 
práxis define o início da dimensão cognitiva 
do movimento.

Neste contexto, o professor precisa 
compreender as etapas do desenvolvimento 
e aprendizagem infantil, atuando como 
orientador do processo educativo, agindo de 
maneira atenta para propiciar novos desafios 
que instiguem avanços e a superação das 
dificuldades.

Para tanto, é de suma importância 
reconhecer que a criança na Educação 
Infantil se expressa segundo os seus 
movimentos, transmitindo a sensação de 
espaço, tempo e material, nos quais ela 
aprende a fazer uso de objetos e de si mesma 
ao explorar o entorno e seu próprio corpo, 
descobrindo potencialidades, habilidades 
motoras, capacidades e novas possibilidades 
expressivas.

Existem algumas metas que norteiam o 
trabalho voltado para a psicomotricidade, 
tais como: a aquisição do domínio corporal, 
definição da lateralidade, orientação temporal 
e espacial, aprimoramento da coordenação 

motora, equilíbrio e a flexibilidade que 
contribuem para a melhora da capacidade 
de concentração, percepções auditiva e 
visual, bem como o desenvolvimento social 
e afetivo, incentivando atitudes positivas 
como solidariedade.

O corpo em movimento representa a 
expressão dos desejos e a necessidade 
de se locomover, explorar, experimentar, 
criar e gradativamente vai se constituindo 
como linguagem, permitindo que a criança 
seja capaz de reproduzir situações reais, 
fazer imitações, descobrir novas posições, 
representando corporalmente suas 
intenções.

Segundo Sergio (1982, p. 16) é “pela 
atividade motora que o homem corporiza o 
sentido que imprime à sua vida”.

Neste mesmo sentido, diversos 
documentos oficiais ressaltam a importância 
de uma educação eficiente para a criança 
pequena, desde a primeira infância, uma vez 
que;

A educação da criança pequena foi 
considerada, por muito tempo, como 
pouco importante, bastando que fossem 
cuidadas e alimentadas. Hoje, a educação da 
criança pequena integra o sistema público 
de educação. Ao fazer parte da primeira 
etapa da educação básica, ela é concebida 
como questão de direito, de cidadania e de 
qualidade. As interações e a brincadeira são 
consideradas eixos fundamentais para se 
educar com qualidade. (Brasil: MEC, SEB, 
2012, p. 7) 

Seber (1995, p. 55) pontua que “O domínio 
dos movimentos interfere no aspecto dos 
relacionamentos sociais e dos sentimentos. 

Quando o pensamento da criança começa 
a progredir, são principalmente suas 
ações motoras que traduzem os desejos 
posteriormente expressos por meio da 
linguagem”.

Nista-Piccolo e Moreira (2012, p. 62) 
frisam a importância da motricidade para a 
criança ao afirmarem que;

(...) a motricidade implica intencionalidade 
e, portanto, é produtora e portadora de 
significados. Movimentamo-nos para 
alcançarmos determinados objetivos. As 
intenções que estão por trás desse ato de se 
movimentar podem ser múltiplas, algumas 
claras e outras pouco definidas, mas estão 
sempre presentes. A intencionalidade 
dos movimentos associa-se sempre aos 
significados que estes têm para os sujeitos e 
para os grupos sociais a que estes pertencem. 

Costa (2002) esclarece que a 
psicomotricidade estuda o ser humano 
considerando o corpo em movimento, 
valorizando as relações que estabelece com 
seu mundo interno e externo, isto por 
que:

A Psicomotricidade baseia-se em uma 
concepção unificada da pessoa, que inclui 
as interações cognitivas, sensoriomotoras e 
psíquicas na compreensão das capacidades 
de ser e de expressar-se, a partir do 
movimento, em um contexto psicossocial. 
Ela se constitui por um conjunto de 
conhecimentos psicológicos, fisiológicos, 
antropológicos e relacionais que permitem, 
utilizando o corpo como mediador, abordar 
o ato motor humano com o intento de 
favorecer a integração deste sujeito consigo 
e com o mundo dos objetos e outros sujeitos.
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A psicomotricidade como proposta para 
estimulação aos movimentos da criança tem 
como meta motivar a capacidade perceptiva 
infantil por meio das sensações e relações 
estabelecidas entre o corpo e o meio 
exterior, aprimorando o conhecimento do 
seu potencial, privilegiando a ação funcional 
e criativa, assim como a expressão da 
emoção, cultivando a autoestima, segurança 
e consciência corporal.

O LÚDICO COMO 
FERRAMENTA DE 
APRENDIZAGEM 
PSICOMOTORA

Toda criança gosta de brincar, no 
entanto alguns professores transformam 
conteúdos numa exigência da aprendizagem, 
visando atingir seus objetivos curriculares, 
desconsiderando que ela usufrua com prazer 
da realização da atividade, descaracterizando 
a ação lúdica na sua essência.

O prazer pode ser vivenciado pelas 
crianças nas escolas de Educação Infantil, 
por intermédio da proposta pedagógica 
sustentada pelas práticas lúdicas. Mas, 
tal concepção não é tão simples de ser 
concretizada na realidade, exigindo mudanças 
de paradigmas e novas ações pedagógicas que 
priorizem a criança enquanto protagonista 
de sua aprendizagem, os professores como 
mediadores e as experiências lúdicas como 
alicerces do currículo escolar contextualizado 
e significativo, sustentado pela perspectiva 
da cultura lúdica.

Cunha (1986) explica que a palavra 
lúdico é derivada do termo latino “ludus” 
que se refere às brincadeiras e aos jogos, 
significando aquilo que remete tanto ao 
brincar quanto ao jogar.

Considerando que a ludicidade tem 
a capacidade de enriquecer as práticas 
escolares, motivando os educandos a 
realizarem suas experiências, que são 
apresentadas de maneira mais atraentes e 
convidativas, ela se torna uma excelente 
ferramenta de aprendizagem.

Huizinga (1980) esclarece que o jogo é o 
princípio vital de toda civilização, visto que 
se caracteriza como função da vida.

Neste mesmo sentido, Freire (2002) 
alerta que a busca pelo jogo é equivalente 
à procura pela comida e, sendo assim, deve 
se constituir como um alimento, visto que é 
uma necessidade básica para a criança. 

Os jogos e brincadeiras são produções 
culturais, representando símbolos, valores, 
hábitos, comportamentos e objetos frutos de 
cada contexto social.  Sendo assim, abordam 
elementos da identidade pessoal e coletiva 
de todos os seres humanos, de acordo com a 
cultura em que estão inseridos, fatos que os 
caracterizam como valor inestimável.

Portanto, é possível afirmar que eleger 
o jogo como metodologia educativa do 
movimento expressivo infantil é ir ao 
encontro das necessidades essenciais que 
instigam seu processo de desenvolvimento e 
aprendizagem.

Neto e Marques (2004, p.5) revelam que o 
prazer pode ocorrer nas escolas de Educação 
Infantil, mas isto não é tão simples, por que:

O conhecimento disponível em psicologia 

e biologia do desenvolvimento (considerando 
diversas escolas de pensamento) sobre a 
evolução da cultura lúdica na infância é 
limitada e frágil quanto à fundamentação 
dos efeitos no desenvolvimento da criança, 
do envolvimento físico e social, socialização, 
educação ambiental e design de espaços, 
materiais e equipamentos de jogo. Algumas 
perspectivas de âmbito comportamentalista 
ou cognitivistas sobre as relações criança-
envolvimento apresentam-se como teorias 
reducionistas e com um nível explicativo 
pouco centrado em acontecimento do 
“mundo real”. O jogo é uma das formas 
através das quais a criança se socorre para 
interiorizar o seu envolvimento físico e 
social. A ideia de explorar as relações e 
conexões entre ecologia e jogo de atividade 
física permite a formulação de um novo 
paradigma e uma dimensão conceptual no 
estudo do comportamento lúdico em termos 
evolutivos.

Para os renomados autores citados 
acima há muitos estudos relacionados ao 
desenvolvimento infantil, no entanto poucos 
ressaltam que as relações interpessoais 
que são fundamentais para uma ação 
transformadora que almeja à qualificação 
das relações humanas.

Conforme destaca Winnicott (1975) o 
jogo ou o brincar acarreta naturalmente uma 
experiência cultural, uma vez que esta é a 
primeira forma de comunicação humana com 
o mundo que impulsiona o ato de criação.

Nas palavras de Winnicott (1975, p. 79) “É 
no brincar, e talvez apenas no brincar, que 
a criança ou o adulto fruem na liberdade de 
criação”. Segundo o autor é sendo criativo 

que a criança descobre seu eu, mantendo 
um canal de ligação entre a realidade interna 
e externa, revelando assim a importância do 
brincar para o desenvolvimento infantil, bem 
como seu valor educativo.

Para Negrini (1994) os professores que 
trabalham com a proposta lúdica, oportunizam 
que as crianças adquiram consciência 
e domínio corporal, desenvolvendo o 
equilíbrio, a coordenação geral e especifica, 
bem como as demais qualidades físicas, 
estimulando a criatividade e aumentando a 
capacidade cardiorrespiratória, propiciando 
um trabalho integral ao considerar os 
aspectos psicológico, psicomotor, cognitivo 
e social.

As experiências corporais com atividades 
relacionadas à dinâmica do movimento, 
associando desafio, risco, fantasia, imaginação, 
exploração e descoberta, propiciam o prazer 
de jogar e, concomitantemente, o prazer 
de aprender, descobrir seus limites no 
intuito de ultrapassá-los, para conquistar 
paulatinamente novas habilidades 
psicomotoras.

Alves (1986, p. 83) reforça e ideia de que 
“A imaginação é a mão da Criatividade”, 
esclarecendo que a imaginação é um dos 
pré-requisitos da prática educativa, e o ato 
criativo versa na expressão mais elevada da 
vida humana. Portanto, precisa estar presente 
nas instituições escolares para motivar o ato 
de aprender, pautado na ludicidade.

 Conforme as palavras de Alves (1986, p. 
96) “(...) o prazer é o principio determinante 
da vida da criança: e mais, o brincar não 
produz objetivos, mas proporciona prazer. O 
brincar, enquanto atividade que tem um fim  
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em si mesma, é nada menos que a expressão 
dessa busca fundamental do prazer”.

Os professores de Educação Infantil ao 
trabalharem com o lúdico como ferramenta 
educativa possibilitam que as crianças 
tenham em suas mãos uma forma de 
aprendizagem interessante e desafiadora, 
rompendo como as propostas tradicionais 
que usam atividades mecânicas, visando 
“educar corpos e moldar comportamentos”, 
gerando a desmotivação, o cansaço e o 
fracasso escolar.

Segundo Bento e Bento (2010, p. 20) são 
muitos os prejuízos para as crianças que não 
têm a exercitação corporal, tais como;

Mudanças na vida das crianças e jovens, 
geradoras de uma redução de oportunidades 
de exercitação corporal. 

Diminuição das condições de satisfação 
positiva das pulsões lúdicas, com o 
concomitante défice de socialização 
em muitos papéis implícitos nos jogos e 
brincadeiras.

“Betonização” dos espaços e intensificação 
do trânsito, da violência e insegurança nas 
cidades e nas suas periferias, reduzindo cada 
vez mais as oportunidades da brincadeira 
e das práticas corporais e desportivas 
espontâneas.

Aumento crescente do consumo de meios 
audiovisuais, com a sobrecarga da visão e 
audição e redundando numa geração de 
cegos e surdos, a par da depreciação e do 
défice de estimulação de outros sentidos.

Acréscimo das deficiências da postura e 
dos riscos coronários precoces. Crescimento 
dos índices de corpulência e diminuição da 
valia das capacidades motoras e da aptidão 

desportivo-corporal.
Decréscimo alarmante da capacidade 

de rendimento escolar e reconhecimento 
dos efeitos de compensação da atividade 
desportiva para ajudar a reverter àquela 
pecha.

Os autores compartilham suas 
preocupações quanto à falta de oportunidade 
que muitas crianças têm de se exercitar 
corporalmente, por meio do jogo e do brincar, 
frisando alguns prejuízos na sua trajetória 
de desenvolvimento e aprendizagem, fatos 
que marcam ainda mais a necessidade da 
prática lúdica como pilar de uma educação 
psicomotora.

Nista-Piccolo e Moreira (2012, p. 79) 
destacam a importância da observação e 
mediação pedagógica;

Chamamos a atenção dos responsáveis 
pela Educação Infantil para observarem a 
participação das crianças em momentos 
de jogo. Aprender pela satisfação é, sem 
dúvida, um caminho mais eficiente do que 
pela privação. As atividades de Movimento 
deveriam, cada vez mais, exercitar o jogo 
como instrumento de aprendizagem das 
crianças.

Há uma grande variedade de jogos que 
podem ampliar as habilidades infantis, 
apresentando características convergentes 
como o prazer e o perigo, a liberdade e as 
regras, alegria e divertimento, noções de 
totalidade e suas partes, revelando-se como 
fenômeno cultural ao destacar valores éticos 
num espaço repleto de criatividade e que 
estimula a capacidade de ousar.

Para Gardner (1997) as experiências do 
brincar representam mais do que um simples 

exercício, pois mostram que por meio das 
brincadeiras as crianças podem experimentar 
comportamentos, ações e diferentes 
percepções, sem medo de represálias ou 
erros, permitindo-se vivenciar possibilidades 
e fazer descobertas de maneira espontânea, 
criativa e intencional.

Segundo Vygotsky (1994) o brincar é o 
meio pelo qual acontece a aprendizagem de 
regras pela criança, observadas nas situações 
de vida real ou nas vivências que são frutos 
das brincadeiras.

A autora Seber (1995, p. 53) complementa 
enfatizando a importância do brincar no 
desenvolvimento psicológico da criança, 
uma vez que;

A criança se empenha durante o brincar 
da mesma maneira que se esforça para 
aprender a andar, a falar, a comer, etc. esse 
esforço é tão intenso que, às vezes, ela fica 
concentrada na atividade e nem escuta 
quando alguém a chama. Essa mobilização 
presente nas condutas, lúdicas, por si só 
deveria servir-nos como indicativo a respeito 
da importância que elas têm para as próprias 
crianças.                                   

De Marco (2006) também concorda 
com a relevância do jogo e das atividades 
psicomotoras para a educação das crianças 
pequenas, defendendo que as ações 
esportivas podem oportunizar situações 
sociais que a criança irá experimentar na sua 
vida real.

Nesta perspectiva, as experiências 
lúdicas propiciam que as crianças vivenciem 
situações de cooperação e competição, 
conquistas e derrotas, frustações e vitórias, 
erros e acertos, por exemplo, essenciais para 

arrancar o ser humano do seu estado animal, 
dos seus instintos e impulsos primitivos, 
conforme defende Bento e Bento (2010).

No entanto, os professores de Educação 
Infantil não devem elaborar o currículo e 
selecionar as atividades lúdicas, jogos e 
brincadeiras, que serão oportunizados as 
crianças antes de conhecê-las, isto porque 
precisa observar para compreender suas 
facilidades e dificuldades, potencialidades 
e necessidades de aprendizagens que são 
peculiares a cada educando.

Conhecendo as crianças de seu 
agrupamento, os professores poderão traçar 
seus planos de ação para propiciar desafios e 
impulsionar novas aprendizagens, razão que 
deve nortear o ato de ensinar.

Para Gardner (1999, p. 220), “(...) os 
educadores precisam levar em conta as 
diferenças entre as mentes de estudantes e, 
tanto quanto possível, moldar uma educação 
que possa atingir a infinita variedade de 
estudantes”. 

Neste contexto, está um dos desafios 
da prática educativa intencional e 
contextualizada, pois ensinar a criança algo 
que ela ainda não domina, como por exemplo, 
um novo movimento, implica em conhecer o 
que ela já sabe fazer, o que ela realiza com 
facilidade, o que ela faz com ajuda de um 
par avançado, bem como quais são suas 
motivações, para então desenvolver uma 
situação-problema capaz de instigar seus 
avanços.

Segundo Le Boulch (1984, p. 24) a 
psicomotricidade deve ser trabalhada na 
escola desde a mais tenra idade, visto que; 

A educação psicomotora deve ser 
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enfatizada e iniciada na escola primária. 
Ela condiciona todos os aprendizados pré-
escolares e escolares; leva a criança a tomar 
consciência de seu corpo, da lateralidade, a 
situar-se no espaço, a dominar o tempo, a 
adquirir habilmente a coordenação de seus 
gestos e movimentos, ao mesmo tempo 
em que desenvolve a inteligência. Deve 
ser praticada desde a mais tenra idade, 
conduzida com perseverança, permite 
prevenir inadaptações difíceis de corrigir 
quando já estruturadas. 

A criança precisa ser desafiada para que 
sinta maior interesse em participar do seu 
processo de aprendizagem, buscando sua 
superação.  Para tanto, é imprescindível que 
os professores sejam criativos em suas aulas 
ou experiências educativas, promovendo 
situações variadas nas suas propostas 
pedagógicas, diversificando os ambientes, 
materiais, suportes, músicas, ritmos, 
combinações e movimentos.

A educação psicomotora com as crianças 
deve pautar-se na formação de base 
indispensável em seu desenvolvimento 
motor, afetivo e psicológico, mediante 
uma proposta pedagógica que priorize a 
vivência de jogos e de brincadeiras que 
caracterizem efetivamente as atividades 
lúdicas, possibilitando maior consciência 
do seu corpo e das suas potencialidades 
expressivas.

O CORPO EM MOVIMENTO      

Na sua primeira infância, a criança se 
mostra curiosa, com a mente povoada 
de invenções, revelando um desejo de se 

aventurar pelo mundo e descobrir suas 
potencialidades segundo o seu movimento 
criativo e investigativo.

 Os gestos das crianças pequenas são 
frutos de ações inicialmente exploratórias 
que, gradativamente, vão se se tornando 
intencionais. Horn (2004, p. 16) destaca 
o papel da mediação no desenvolvimento 
infantil, isto por que;

Diferentemente dos animais, ao nascer, 
a criança é desprovida de meios que lhe 
possibilitam agir sobre o mundo que a cerca. 
Nesse rico processo, a mediação do grupo na 
relação do indivíduo com o meio, estrutura 
relações com o mundo físico e social. 
Portanto, em alguma medida, é necessário 
que a mediação humana se interponha entre 
o individuo e o meio físico, e isso ocorre 
através de pessoas, dos grupos e de todas as 
relações culturais. 

Na Educação Infantil, o trabalho de 
conhecimento sobre o corpo e suas 
potencialidades é de suma importância 
para auxiliar a criança a conhecer suas 
peculiaridades e possibilidades de expressão 
por meio da multiplicidade de estratégias 
lúdicas.

Segundo as Orientações Curriculares: 
expectativas de aprendizagens e Orientações 
Didáticas para Educação Infantil (2007, p. 
62);

O conhecimento do próprio corpo, ou 
seja, a capacidade de nomear, identificar e 
ter consciência de suas partes, assim como 
a construção de uma autoimagem positiva 
está associado as oportunidades oferecidas 
a criança para a expressão e para o 
conhecimento da cultura corporal do mundo 

em que vive.
No cotidiano escolar o movimento 

funcional, expressivo, criativo e corporal 
tem o poderoso papel de atuar de maneira 
indissociável com os demais campos de 
experiência que compõe o Currículo na 
Educação Infantil, no qual a criança pode se 
expressar de diferentes maneiras, explorando 
materiais e seu próprio corpo.

Neste contexto, a palavra experiência 
recebe destaque e como afirma Barbieri 
(2012, p. 30) “(...) Cada experiência que 
temos é única e, portanto intransferível. 
Experiências podem ser compartilhadas, mas 
jamais transferidas para outras pessoas”.

Nesta perspectiva, o professor que trabalha 
com propostas de movimento na Educação 
Infantil tem um papel imprescindível 
devendo atuar como um atento mediador 
e observador, para propiciar experiências 
de exploração e descoberta dos limites e 
potencialidades do corpo em movimento.

Os desafios, jogos e brincadeiras que 
exploram os movimentos corporais e suas 
diferentes possibilidades devem ter lugar 
privilegiado nas práticas pedagógicas, 
utilizados com criatividade nos diferentes 
espaços, tempos e materiais das instituições 
educativas, instigando interações e novas 
aprendizagens.

Para que a criança se desenvolva 
integralmente é preciso que vivencie bons 
espaços de aprendizagem e significativas 
oportunidades para brincar e jogar, pois 
o corpo participa inteiramente do ato de 
aprender. 

Neste sentido, o papel do professor 
de Educação Infantil é fundamental, cuja 

participação deve ser ativa para que as 
experiências de movimento se tornem 
momentos prazerosos de interação, 
descoberta e aprendizagem.  

Para tanto, o professor tem o dever de 
elaborar projetos e criar contextos lúdicos 
para instigar experiências capazes de 
despertar o interesse e a curiosidade das 
crianças pequenas, partindo do pressuposto 
de que o mais importante para as crianças é 
o prazer de brincar com seu próprio corpo e 
interagir com o outro. Sendo assim, é possível 
afirmar que os professores de Educação 
Infantil devem valorizar mais o processo do 
que o produto final.

A variedade de recursos é de suma 
importância para enriquecer as experiências 
de psicomotoras com crianças pequenas, 
instigando descobertas por meio da 
experimentação.

As Orientações Curriculares: expectativas 
de aprendizagens e orientações didáticas 
para Educação Infantil (2007, p. 131) frisam 
que:

“Todas as crianças manifestam uma 
curiosidade própria de quem está 
desvendando o mundo... A manutenção 
da curiosidade e o desenvolvimento da 
criatividade são consequências de um 
ambiente mais interativo, problematizador, 
diversificado e aberto a explorações infantis”.

O professor de Educação Infantil precisa 
construir uma prática educativa sustentada 
pela metodologia dialética, participativa e 
lúdica, se tornando cada vez mais um ser 
brincante, para que seu trabalho pedagógico 
seja significativo às necessidades de crianças 
de descobrir o mundo por intermédio do 
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movimento curioso e criativo.
Na primeira infância, as crianças precisam 

desenvolver a psicomotricidade por meio 
de atividades lúdicas relacionadas à sua 
coordenação motora e aprimoramento 
dos movimentos, as percepções visuais e 
auditivas, aguçando o raciocínio lógico e a 
criatividade.  

As intervenções pedagógicas são 
indispensáveis para qualificar as experiências, 
conforme salientam as Orientações 
Curriculares (2007, p. 67 e 68);

A área externa geralmente oferece uma 
série de desafios motores que são diariamente 
explorados pelas crianças. Sua estabilidade é 
importante para que elas possam exercitar 
repetidas vezes alguns movimentos e 
criar novos modos de explorar os mesmos 
brinquedos. É importante, entretanto, 
que esse espaço receba regularmente 
intervenções do professor, para que se 
transforme e se torne ainda mais instigante 
para as crianças.

Alessandra da Silveira 

Graduação em Pedagogia 
pela Faculdade UNIP (2014); 
Graduação em Artes Visuais 
pela Faculdade FAMOSP (2016); 
Professora de Educação Infantil no 
CEI Jardim Hercília e Professora 
de Ensino Fundamental II - Arte - 
na EMEF Marechal Juarez Távora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as crianças têm direito a um ensino de qualidade, 
por meio de professores habilitados que trabalhem com 
intencionalidade pedagógica, utilizando-se de materiais 
adequados mediante experiências de aprendizagem 
lúdicas, contextualizadas e significativas que incentivem o 
desenvolvimento psicomotor de maneira integral.

Portanto, o brincar é uma forma de linguagem que a criança 
utiliza para compreender e interagir consigo mesma, com o 
outro e com o meio circundante que encontrou pronto ao 
nascer e que precisa desvendar e aprender.

Nista-Piccolo e Moreira (2012, p. 17) defendem a 
intencionalidade pedagógica e a estimulação das crianças, 
afirmando que;

As creches e as pré-escolas têm a obrigação de 
representar espaços de estimulação e não de cerceamento 
das capacidades criativas das crianças, incentivando-as 
a explorarem o ambiente e as diferentes expressões. A 
ausência de propostas pedagógicas que garantam o respeito 
ao trabalho individual e coletivo nas atividades cotidianas 
e que propiciem o processo criador pode gerar futuros 
fracassos escolares.

O grande desafio dos profissionais que atuam na 
Educação Infantil é oportunizar situações de aprendizagem 
que incentivem o desenvolvimento psicomotor, por meio de 
explorações de movimentos, associadas com as diferentes 
linguagens que compõem o currículo, objetivando enriquecer 
a capacidade expressiva das crianças.

As crianças precisam entrar em contato com um universo 
de informações e possibilidades de movimento e expressão, 
para que possam conhecer melhor seu corpo e suas 
potencialidades, aprimorando suas habilidades psicomotoras. 

As crianças pequenas são consideradas sujeitos culturais, 
históricos e sociais, dotados de inteligência, vontade e desejo 
de aprender que precisam ser alimentadas por meio de 
experiências desafiadoras, lúdicas e dinâmicas que rompam 
com as metodologias tradicionais.
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Neste sentido, ressalta-se a necessidade 
de propostas de trabalho na Educação 
Infantil como projetos voltados para o 
desenvolvimento da psicomotricidade, 
numa perspectiva de movimento funcional, 
criativo e investigativo visando propiciar 
que a criança descubra o seu corpo nas suas 
múltiplas formas de expressão, com base em 
experiências lúdicas, individuais e coletivas.

Portanto, assegurar que as crianças 
pequenas tenham possibilidades de explorar 
os movimentos do seu corpo por meio 
de uma proposta de psicomotricidade na 
Educação Infantil é essencial para estimular 
seu desenvolvimento integral, aguçando o 
prazer de aprender sobre si mesmo, o outro 
e o mundo circundante.
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CRIANÇA E NATUREZA
RESUMO: O objetivo desse estudo é conscientizar todos os envolvidos com crianças, em 
especial as esquipes escolares sobre a importância da natureza na vida das crianças. Articulo 
o respeito às particularidades da criança no desvendamento da natureza, com as significativas 
experiências que podem ser vivenciadas. Destaco a importância da sustentabilidade em 
um mundo capitalista, e como o equilíbrio desses dois pontos, podem estar ligados a 
sensibilização das crianças ainda pequenas sobre o assunto. Considero que os resultados 
apresentados nesse artigo apontam não só urgência de preservação da natureza para evitar 
a escassez de recursos naturais no futuro, como a urgência de preservação da natureza 
dentro de cada criança, para que elas sintam esse pertencimento e possam se desenvolver 
melhor cognitivamente, emocionalmente, socialmente e fisicamente.

Palavras-chave: Criança; Natureza; Educação; Infantil.



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

512 513

SENTIR É CONHECER

 A criança nos seus primeiros anos de 
vida apropria-se de conhecimentos, a partir 
daquilo que pode tocar, explorar e sentir. 
Jean Piaget (1987) em sua teoria dos quatro 
estágios de desenvolvimento da infância, 
enumerou como sendo o primeiro desses, 
o sensorimotor, que reúne a experiência 
sensorial com a atividade física. Concluímos 
então, que na educação infantil um dos mais 
altos pilares da aprendizagem é o de que 
sentindo a criança conhece. 

Hoje muitas são as discussões sobre 
a urgência da preservação da natureza, 
e adultos sentem-se incapazes de tomar 
grandes atitudes de auxílio, ou pior, não 
sentem vontade de agir em socorro a 
natureza, digo sentem, por que informações 
sobre o assunto são transmitidas a todo 
momento. Assim como já diria Freire (1996) 
: “Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”. Podemos 
arriscar que esses adultos, quando eram 
crianças e poderiam sentir a complexidade do 
meio natural, integrando-se a ele, com maior 
liberdade, não tiveram essa oportunidade, 
receberam quando já eram maiores, teorias 
de natureza, que isoladas do pertencimento 
aquilo, não carregou sentido de assimilação e 
conhecimento suficiente para a mobilização 
de transformação dos atuais problemas 
ambientais.

DIREITO A NATUREZA NAS 
ROTINAS DIÁRIAS

Cada vez mais está sendo discutido o 
direito constitucional à educação infantil em 
tempo integral, visando principalmente o 
pleno desenvolvimento, e seu preparo para 
o exercício da cidadania, porém se a criança 
não pode explorar, conhecer, reinventar 
todos os espaços da instituição em que passa 
maior parte do seu dia, em destaque as áreas 
externas, que é onde a satisfação da criança 
é mais evidente, a palavra direito, perde seu 
sentido, pois, torna-se um dever, obrigação.

Os contatos com elementos naturais 
devem estar presente na rotina das crianças, 
essa atividade não deve ser vista como 
utilitária, destinada apenas a projetos 
específicos, com fim preestabelecido, 
precisam existir sim, planejamentos diários, 
porém com flexibilidade sobre o rumo que 
tomará cada experiência, de acordo com a 
necessidade e disponibilidade de cada grupo, 
cabe então ao educador criar oportunidades 
para desmistificar a “cultura da limpeza”.

Na ”cultura da limpeza”, a criança jamais 
pode tomar um banho de chuva, mesmo que 
seja em um dia de muito calor, e perde a 
oportunidade de se refrescar sentindo a água 
que vem direto do céu. No futuro teremos 
um adulto reclamando de qualquer gota de 
chuva, que possa causar talvez um pouco de 
trânsito, sem refletir sobre a importância da 
mesma para a ecologia. Vale ressaltar nesse 
exemplo que o ser humano quando não se 
sente parte do meio natural, um entre tantos 
outros seres vivos, tende a pensar apenas no 
agora e nos seus problemas individuais.

As atividades que podem ser 
 desenvolvidas na rotina das crianças visando 
a vivência na natureza são inúmeras, pode-se 

seguir por exemplo, pelo caminho da arte, para 
Eça de Queirós (1901) “A arte é um resumo 
da natureza feito pela imaginação”. Essas 
experiências podem ser contemplativa, auto 
perceptiva e interativa, quanta inspiração 
não há na beleza do céu, suas nuvens, seres 
vivos que por ele passam voando, estrelas, 
misteriosos trovões e tempestades, todas 
essas manifestações naturais incentivam 
a criança a criar originalmente sua obra de 
arte. 

Os espaços externos devem ser vistos 
como ambientes de diversidade de 
conhecimentos, não só para aprender sobre 
a natureza, mas como mais um espaço de 
aprendizagem, um espaço que desperta o 
bem-estar. Atividades diárias como contação 
de história, podem ser feitas sob a sombra de 
uma árvore, e histórias com futuros felizes, 
em que pessoas vivem em equilíbrio com a 
natureza e a sociedade podem ser contadas.

O respeito pelos animais e outros seres 
vivos podem ser adquiridos a partir de um olhar 
atento ou experiências que são oferecidas 
as crianças. Um formigueiro, e o trabalho 
coletivo das formigas, despertará sentimento 
de solidariedade e companheirismo no 
grupo, tendo em vista que a natureza é 
vasta, por tanto a competição é substituída 
pela amizade. Uma horta cuidada pela turma, 
trará a valorização do meio ambiente, como 
meio de alimentação, a partir do amor e 
cuidado depositado. 

Qual não será a sensação de bem-estar 
de uma criança ao brincar com água, terra, 
folhagem, areia, e como esses elementos 
incentivam a curiosidade, exploração, 
encantamento, questionamento. Quando 

a criança está feliz, ela sente-se segura 
para adquirir novos conhecimentos e 
aprendizagens.

A imaginação criativa própria da criança, 
pode verá brinquedos em elementos 
da natureza, galhos pode virar espada, 
árvores podem se transformar em casas, 
e essa simbologia, vai recriando diversas 
situações de realidade ou fantasia, e é aí 
que a criatividade das crianças estará sendo 
incentivada e despertada.

As possibilidades da criança cair e levantar, 
se machucar e curar, estará desenvolvendo a 
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autonomia de escolher os riscos que se quer 
correr, o gerenciamento deles, e quantos 
aprendizados podem ser tirados de cada um.

 Pesquisas foram realizadas avaliando 
distintos modos de vida das crianças, a 
diferença entre as que vivem em lugares 
em que a natureza estão em abundância, e 
as que moram nos centros urbanos, e não 
têm qualquer incentivo e oportunidade de 
ter contato com a natureza, os resultados 
sempre atestam que as primeiras ficam mais 
fortes, motoramente hábeis, com maior 
capacidade de concentração e criatividade. 

Na Finlândia, a educação foi considerada 
como a melhor do mundo pela quarta vez 
consecutiva no Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (Pisa), é lá que existem 
as chamadas escolas de florestas, que são 
instituições rodeadas de vegetação, situadas 
no meio da floresta, onde os alunos, desde os 
menores até os do ensino médio saem para 
brincar na área externa por 15 minutos a cada 
hora, independente do clima do dia. Essas 
crianças além de terem melhor desempenho 
acadêmico, também levarão para a sua vida 
em seus corações a presença da natureza 
associada ao bem-estar físico, emocional e 
social, e a vontade de preservação e cuidado 
com a natureza será algo interiorizado, não 
transmitido.

Gandhy Piorski, que publicou o livro 
“Brinquedos do chão: a natureza, o imaginário 
e o brincar”, em entrevista ao instituto Alana, 
diz que ao brincar na natureza a criança traz 
um anseio muito antigo de se entranhar 
no mundo e conhecê-lo nas suas múltiplas 
dimensões, e que a força imaginária a conduz 
às experiências mais estruturantes da vida. 

Ele ainda relaciona os cinco elementos da 
natureza com as brincadeiras: Fogo, são os 
brinquedos que sugerem explosão corporal, 
adrenalina. Os brinquedos da água estimulam 
o olhar da natureza, bem como a simetria e 
o equilíbrio. Brincar com e na terra recria 
a vida cultural, sugerindo o engajamento 
social. Os brinquedos do ar são aqueles que 
ampliam a visão e os sentidos, que rementem 
a uma ideia de leveza, e que sugerem um 
deslocamento social.

TECNOLOGIA ALIADA AO 
CAPITALISMO

Richard Louv (2016) define em seu livro 
o termo déficite de natureza como uma 
total desconexão com a mesma, atribuindo 
parte disso a tecnologia desenfreada, já 
que crianças passam o dia sentadas, com 
a mínima movimentação e utilização dos 
sentidos, com olhos e ouvidos direcionados 
apenas a uma tela. Algumas vezes ele utiliza-
se da expressão “menos viva”, destacando 
que uma pessoa ao passar muito tempo 
sentada, pode desenvolver o mesmo câncer 
que um fumante.

O cenário da infância mudou, antes ela era 
caracterizada pela liberdade de movimento 
espacial e motor, hoje isso foi substituído 
pelo confinamento, muitas vezes na frente 
das telas dos eletrônicos, em que mundos 
diferentes são apenas contemplados pela 
visão, não são vividos nem experienciados. 
A contenção geralmente está sempre sendo 
estabelecida pelos adultos, seja através dos 
pais, ou educadores, e a geração do medo vai 

se tornando cada vez maior.
A infância se transformou tão depressa, 

que o organismo da criança não se adaptou 
a essas mudanças, esse atropelamento das 
necessidades do organismo infantil, está 
transformando essa abstinência em doenças 
não só mentais como físicas. É a primeira 
vez na história que a maioria da população 
mora em cidades urbanas, e apesar de ainda 
existirem opções para ter contato com a 
natureza, principalmente quando estamos 
nos referindo ao Brasil, o estilo de vida 
apressado não encontra tempo, nem prioriza 
esses momentos.

Dados dos EUA mostram que as crianças 
passam 90% do tempo em lugares fechados. 
Resultado colhido em dez países mostraram 
que 56% das crianças passam menos de uma 
hora brincando ao ar livre. 

As tecnologias são essenciais para o 
desenvolvimento do mundo, o mau uso dela 
que pode trazer malefícios, os veículos de 
informações por exemplo, que poderiam 
conscientizar pessoas da importância da 
sustentabilidade, propagam o capitalismo 
em crianças ainda muito pequenas. 

No documentário “Criança, a alma do 
negócio (2008)”, são relatados estudos 
comprovando que são necessários apenas 
30 segundos de publicidade para influenciar 
uma criança, e que as propagandas atuais 
estão buscando consumidores cada vez 
mais precoces, o que não é honesto, já que 
crianças não tem o seu próprio dinheiro para 
comprar o que veem e consequentemente 
desejam. Neste documentário várias mães 
foram entrevistadas, as que eram de classe 
social alta, concluíram que seus filhos nunca 

se saciavam pelos brinquedos que possuíam, 
já que o prazer estava em comprar, não em 
brincar, inclusive alguns brinquedos nem 
eram abertos. Nas famílias em situação 
precária os filhos eram colocados contra os 
pais, pois os mesmos não tinham condição 
de dar aos filhos nada daquilo que eles viam 
nas propagandas, não apenas brinquedos, 
mas roupas, sapatos, e tudo que pode gerar 
competição e falsa superioridade entre os 
grupos de crianças. 

Conclui-se que esse desejo de consumir 
não é próprio da criança, é implantado 
na mesma, em um espaço vazio, que 
deveria estar preenchido com amizade, ou 
companheirismo nas brincadeiras que não 
precisam de nada além do próprio corpo 
para acontecer. 

INSPIRANDO A 
SUSTENTABILIDADE

As escolas devem estar preparadas para 
incentivar as crianças há uma vida simples, 
sustentável e com alegrias essencialmente 
verdadeiras. Esse comportamento deve 
atingir inclusive a comunidade em que ela 
está inserida, levando em consideração 
que grande parte do ensino público está 
localizado em bairro periférico. 

Oficinas que unem artesanato à 
conscientização ambiental podem tornar 
interativos os esforços para conservação 
dos recursos naturais, pois essa produção 
pode desestimular o consumo exagerado, 
oferecendo por meio da reutilização 
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de materiais, produtos interessantes e 
alternativos.

Pequenas atitudes podem tornar-se 
hábitos naturais das crianças pequenas. A 
palavra lixo é utilizada de forma equivocada, 
pois, a simples atitude de separação de 
materiais orgânico dos não orgânicos, dará 
uma nova utilidade a esse “lixo”. Os resíduos 
não orgânicos podem ser transformados 
em brinquedos, esses, que na maioria das 
vezes, são os que despertam maior interesse 
nas crianças, já que um simples pote, 
acompanhado da imaginação da mesma se 
tornará múltiplos objetos. Já os orgânicos 
podem ser utilizados como adubos, no lugar 
dos fertilizantes para o desenvolvimento de 
planta, além do que sobra de comidas do 
dia, podem se tornar até alimentos para um 
cachorro de rua. 

TERAPIA ALTERNATIVA

Richard Louv (2016) traz dados científicos 
de casos de crianças com Transtorno de 
Déficit de Atenção (TDA) com até 05 anos 
de idade, que ao ter contato diário com a 
natureza, mesmo que apenas caminhando 
entre árvores num parque urbano, pode 
apresentar melhoras significativas. 

Apesar de ainda não ter estudos que 
comprovem essa terapia de natureza em 
crianças com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), muitos pais relatam perceber melhoras 
em seus filhos, ao terem essas experiências, 
alguns filmes inclusive relatam essa relação 
de crianças autistas com animais.

Uma em cada três crianças brasileiras está 
acima do peso, adverte o Ministério da Saúde, 

e, com base no último levantamento divulgado 
por este órgão em abril, a obesidade atinge 
um em cada cinco brasileiros. Em dez anos (de 
2006 a 2016), a população obesa no Brasil 
passou de 11,8% para 18,9%. Isso se deve 
a uma infância cada vez mais sedentária, em 
que as crianças não são estimuladas a brincar 
ao ar livre. Muitas frutas, legumes e verduras 
não são nem ao menos conhecidos pelas 
crianças, que consequentemente também 
não são consumidos por elas. Experiências 
como procurar em meio a natureza uma 
árvore frutífera, identificar se a fruta está 
madura para ser comida, saborear essa fruta 
sob uma árvore devem ser vividas e ficarem 
registradas nas lembranças de uma criança. 
Se exercitar todos os dias, que seja dando 
uma caminhada pela área verde de uma 
instituição escolar, torna-se hábito após certa 
regularidade, assim como a familiaridade de 
uma alimentação saudável. A obesidade está 
reduzindo a expectativa de vida, e deve-se 
dar a atenção devida a esse diagnóstico, 
desde que a criança ainda é muito pequena.

A natureza tem um grande poder de cura, 
num passado não tão distante sabíamos 
disso, e nos beneficiávamos de uma forma 
equilibrada.

Bastará algumas experiências na natureza 
para que a criança sinta o bem-estar que 
lhe é proporcionado através dela, pois se 
refletirmos um pouco veremos uma natureza 
inclusiva, onde cada vida é única, no qual 
as particularidades se completam e um ser 
depende do outro. Por que um grupo de 
crianças diferentes umas das outras não se 
sentiriam acolhido por ela?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos que decidem em sua vida ser educador, contribuir 
para o desenvolvimento das crianças na educação infantil, 
precisam respeitar as particularidades na forma da criança 
aprender e adquirir conhecimento, que é uma forma única, 
que jamais deve ser comparada a aprendizagens em outras 
fases da vida.

A criança tem direito a ter vivências em que aprenda a 
relaciona-se com si, com outas pessoas, com outros seres 
vivos, e com toda a natureza.

Muito se fala em sustentabilidade, porém devemos 
objetivar um mundo melhor do que sobrevivível, quem deseja 
por exemplo, um casamento apenas sustentável? Desejamos 
além disso para o planeta terra.

Da forma como as pessoas estão se relacionando com 
a natureza, desprezando-a, por não ter nenhum afeto por 
ela, causando sofrimentos no mundo a partir dessa relação 
desequilibrada, o nosso futuro se torna cada vez mais incerto 
e sombrio.

Na essência das atitudes necessárias para enfrentar 
o desafio de mudar a direção da história e contribuir com 
uma vida mais humana para nós e os outros serem que aqui 
habitam está o não conformismo, e a esperança de que 
somos capazes de transformar essa realidade.

Já é comprovado que as experiências que a criança tem nos 
primeiros anos de vida são determinantes para a construção 
do adulto que se tornará no futuro, o que transfere uma 
grande responsabilidade aos educadores, pois a criança na 
escola construíra seus saberes, conhecimentos e conceitos 
em cima daquilo que lhe é disponibilizado pelos educadores, 
já que esses são os mediadores do processo. 

A educação deve ser conduzida como pratica de liberdade, 
criticidade e respeito atribuindo valor as coisas que não 
podem ser compradas, mas sentidas e vividas, a partir da 
afetividade. Professores podem contribuir muito com um 
futuro melhor, sendo não só exemplo para essas crianças, mas 
personificando essa esperança de bondade, possibilidades e 
vida nas mesmas.

Fabíola Oliveira Dias Góes
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CURRÍCULO E DIVERSIDADE – UM 
OLHAR INCLUSIVO
RESUMO: Este artigo propõe uma breve reflexão acerca da relação entre currículo, 
diversidade e educação inclusiva, no sentido de pensarmos e indagarmos sobre a 
potencialidade das propostas pedagógicas e do currículo, como agenciadores de relações 
balizadas pelos princípios da igualdade e da equidade. As questões que incomodam os 
educadores são muitas: Quais conflitos e divergências presentes no binômio educação/
inclusão? Como podemos lidar pedagogicamente com a diversidade? O que entendemos 
por diversidade? O que entendemos por igualdade, equidade? Como tem sido praticada uma 
educação inclusiva? Que diversidade pretendemos que esteja contemplada no currículo das 
escolas e nas políticas de currículo? Quais mecanismos adotaremos garantir a participação 
efetiva dos envolvidos nas propostas pedagógica, curriculares das escolas? Neste artigo, 
não pretendemos esgotar, nem mesmo responder definitivamente às aflições, mas sim, 
oferecer “pistas” para esclarecer sobre o conceito de currículo, e seu trânsito na educação/
inclusão. Assim, mapear o trato que já é dado à diversidade pode ser um ponto de partida 
para novos equacionamentos da relação entre diversidade e currículo. Para tanto, é preciso 
debatermos sobre a concepção de educação/currículo, pois há uma relação estreita entre o 
olhar e o trato pedagógico da diversidade e a concepção de educação que informa as práticas 
educativas, e também debater sobre a construção dialógica das propostas curriculares que 
são vivenciadas com os alunos das escolas públicas brasileiras, em busca de uma educação 
integral, com vistas à transformação, à igualdade, à equidade.

Palavras-chave: Currículo; diversidade; educação inclusiva; equidade.
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INTRODUÇÃO

Iniciando esta reflexão, faz-se necessária a 
exposição de alguns conceitos, concepções 
e provocações. Partindo do pressuposto 
que o currículo é uma fonte inesgotável 
de possibilidades, que pode contribuir 
para democratização do ensino a partir 
de conteúdos escolares que atendam 
às diversidades dos alunos, trilhamos 
em uma concepção de currículo, que 
contemple a realidade de interesses e 
aspirações dos educandos, as condições de 
aprendizagem, econômicas, sociais, culturais, 
potencialidades e limitações, bem como os 
recursos disponíveis.

Assim, podemos definir e caracterizar o 
currículo como:

• o acervo de conhecimentos, hábitos, 
habilidades e atitudes;

• o conjunto de conteúdos cognitivos e 
simbólicos de uma sociedade;

• tudo que poderíamos chamar de 
dimensão cultural e cognitiva;

• guia – o quê, para quem, quando e 
como ensinar, o quê e como avaliar;

• construção a partir do projeto político 
pedagógico vinculado à aprendizagem 
escolar refletido na ação docente;

• um instrumento com abrangência, 
flexibilidade, operacionalidade, que permite 
adequação.

• permite diversificar e flexibilizar o 
ensino-aprendizagem atendendo diferenças 
individuais, identificando as necessidades 
educacionais especiais, incluindo professores, 
serviços de apoio e outros recursos.

• Currículo – é um importante elemento 

constitutivo do projeto político pedagógico, 
e implica, a interação entre os sujeitos 
do processo educativo, pressupondo a 
produção, a transmissão e assimilação de 
conhecimentos historicamente produzidos. 
Em uma determinada concepção o 
currículo, pode se referir à organização 
do conhecimento escolar, mas não é uma 
mera simplificação de rol de conteúdo. O 
currículo não é um instrumento neutro, 
expressa uma ideologia, uma cultura, não 
pode ser separado do contexto social. No 
próximo item vamos discutir mais sobre a 
identidade da escola quando expressamos 
o currículo “escolhido” com o projeto 
político pedagógico, lembrando aqui, que 
balizamos nosso estudo de planejamento e 
de projeto político pedagógico na inovação 
emancipatória, então, portanto, o currículo 
definido terá papel fundamental para 
contestar, resistir e transformar.

REFLETINDO SOBRE 
CONCEITO DE CURRÍCULO

Ante as considerações iniciais sobre 
currículo, tratamos da educação inclusiva, 
adotando-a como visão de vida, mais do que 
um projeto educacional. É um movimento que 
veio para questionar, confrontar e reestruturar 
o modo de organização escolar que tem 
como característica básica a homogeneidade 
entre os alunos. Dessa forma, a educação 
inclusiva impõe a necessidade de as escolas 
de todos os níveis e modalidades de ensino 
rever sua organização, seus conteúdos e 
programas, suas metodologias e didáticas, 

seus critérios de aprovação e reprovação, 
ou seja, seu currículo. A concepção de 
currículo para incluir é um processo que está 
em construção e se faz a cada momento 
que consegue diminuir práticas rotineiras 
de segregação e discriminação oferecendo 
oportunidades adequadas de aprendizagem 
e participação para aqueles indivíduos que 
durante o processo histórico da humanidade 
foram excluídos.

No entanto, a tradição educacional 
brasileira em torno do currículo é presidida 
pela lógica do controle técnico. O currículo 
tem sido inspirado no paradigma técnico-
linear de Ralph Tyler (1975), como uma 
questão de decisão sobre objetivos a serem 
atingidos, “grades curriculares” que definem 
as disciplinas, tópicos de conteúdo, carga 
horária, métodos e técnicas de ensino e 
avaliação de objetivos preestabelecidos, 
chegando à escola como pacotes que devem 
ser aplicados pelos professores em suas salas 
de aula. Esse caráter prescritivo do currículo 
acaba se distanciando, e muito, daquilo que 
acontece, de fato, na sala de aula.

Conceber o currículo sob a ótica da 
educação inclusiva implica compreendê-
lo como um processo dependente da 
participação dos sujeitos envolvidos na 
ação educativa. Segundo Valle e Guedes 
(2003), o currículo deve ser planejado e 
coordenado de maneira que assegurasse, a 
cada aluno, a aquisição dos conhecimentos 
e as habilidades essenciais respeitando a 
diversidade. Segundo Blanco e Duk (1997), a 
existência de currículos abertos e flexíveis é 
uma condição fundamental para que se possa 
responder às diferentes necessidades dos 

alunos e dos contextos sócio educacionais 
em que se desenvolve o processo de ensino-
aprendizagem. A resposta às necessidades 
especiais dos alunos deve ser buscada no 
currículo comum, realizando-se ajustes 
e adaptações precisas, como via básica 
para que seja assegurada a igualdade de 
oportunidades. Deve ser proporcionado 
ao aluno um currículo equilibrado, que 
contemple suas necessidades individuais, 
sem perder de vista os objetivos que são 
perseguidos com os outros.

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

“Responder à diversidade significa, para 
Ginè (2004), romper com o esquema 
tradicional em que todas as crianças 
fazem a mesma coisa, na mesma hora, 
da mesma forma e com os mesmos 
materiais”.

O desafio da escola para todos, inclusiva, 
está posto, sendo que a ação pedagógico-
educativa e a prática docente, requer uma 
dinamicidade curricular que permite o 
processo ensinar-aprender ajustar-se às 
necessidades dos alunos. 

Não se trata de um novo currículo, mas 
de um currículo dinâmico, um instrumento 
útil, flexível, passível de ampliação, para que 
atenda realmente a todos, promovendo o 
desenvolvimento pessoal e social dos alunos 
e situações reais de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, a afirmação de Guiné 
“Responder à diversidade significa, romper 
com o esquema tradicional em que todas as 
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crianças fazem a mesma coisa, na mesma hora, 
da mesma forma e com os mesmos materiais”, 
nos remete, mais uma vez, à desconstrução 
do paradigma da escola tradicional, 
centralizadora, homogeneizadora, pensando 
em novas concepções de educação, de 
currículo, de ensino, de aluno, de sala de aula, 
de recursos e estratégias, de organização 
de tempos e espaços, enfim, refletir sobre a 
ideia que todos somos diferentes.

Segundo Guiné (2004), as decisões 
tomadas no projeto da escola para responder 
às diversidades se concretizam na sala de 
aula, pois, é nesse espaço que ocorrem os 
processos de ensino e aprendizagem, sendo 
esse contexto o que mais influencia no 
desenvolvimento dos alunos. Entendendo o 
termo “sala de aula”, como espaço de ensino-
aprendizagem, visando a real participação 
dos alunos, as adaptações curriculares 
podem responder à afirmativa de Guiné, 
oferecendo oportunidades educacionais 
favoráveis, buscando a participação de todos 
os alunos nas atividades desenvolvidas, não 
necessariamente do mesmo modo, no mesmo 
tempo, nem com a mesma ação ou grau de 
abstração. Ao fazer adaptação curricular 
a referência inicial é o currículo regular, os 
objetivos fundamentais e os conteúdos 
mínimos aos quais deve ter acesso qualquer 
criança, inclusive aquelas que apresentam 
necessidades educacionais especiais, nas 
distintas etapas educativas.

Para que tudo isto aconteça, os educadores 
e gestores educacionais precisam de 
envolvimento e crença na educação 
inclusiva, estudando, refletindo, conhecendo 
e discutindo o projeto político-pedagógico 

da escola com todos os segmentos que 
fazem parte da ação educativa, o que implica 
dar voz a todos, estabelecer parcerias, 
diagnosticando e delineando as necessidades 
do grupo e as características próprias de 
cada aluno.

“O currículo, como espaço de significação, 
está estreitamente   vinculado ao processo 
de formação de identidades sociais. [...]
o currículo também produz e organiza 
identidades culturais, de gênero, identidades 
raciais, sexuais...Dessa perspectiva, o 
currículo não pode ser visto simplesmente 
como um espaço de transmissão de 
conhecimento. O currículo está centralmente 
envolvido naquilo que somos, naquilo que 
nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. 
O currículo produz, o currículo nos produz.” 
(SILVA, 1999, p.27)

A IDENTIDADE DA ESCOLA E 
O CURRÍCULO

Toda escola deve ter uma alma, uma 
identidade, uma qualidade que a faz ser 
única para todos que nela passam uma 
parte de suas vidas...Esse vínculo cognitivo 
e afetivo deve ser construído a partir das 
vivências propiciadas a toda a comunidade 
escolar. Já vimos e discutimos que o projeto 
político pedagógico, em construção coletiva, 
dialógica e participativa deve contribuir para 
criar ou fortalecer a identidade da escola. A 
comunidade escolar deve levantar:

• as características atuais da escola; 
• suas limitações e possibilidades;
• os seus elementos identificadores;

• a imagem que se quer construir quanto 
a seu papel na comunidade em que está 
inserida;

• a pluralidade de seus atores e autores.
Ao delinear o horizonte, onde se quer 

chegar – o desejo, o coletivo da escola, 
elabora, entre outros elementos constitutivos 
do projeto político pedagógico, a Proposta 
Pedagógica, que vai englobar o conjunto 
de experiências e práticas pedagógicas 
educativas, que convencionaremos chamar 
de Currículo, salvo melhores ou diferentes 
definições, já que o conceito de currículo não 
é de simples formulação. Tomaz Tadeu da 
Silva, em sua obra Documentos de identidade 
– uma introdução às teorias do currículo -, 
percorre este árduo caminho de definição de 
currículo, e revela logo na introdução que “...a 
questão central que serve de pano de fundo 
para qualquer teoria do currículo é a de 
saber qual conhecimento deve ser ensinado. 
De uma forma mais sintética questão central 
é: o quê? Para responder a essa questão 
as diferentes teorias podem recorrer a 
discussões sobre a natureza humana, sobre 
a natureza da aprendizagem ou sobre a 
natureza do conhecimento, da cultura e da 
sociedade...” (Silva, T.T., 1999, p.14).

Entretanto, salientamos que a questão 
básica do currículo: o que os alunos devem 
saber? Qual o conhecimento deverá fazer 
parte do currículo? Percebemos então, o 
momento e os critérios das escolhas, que 
não serão neutros, e se relacionarão com 
as concepções e necessidades da sociedade 
e da comunidade, das relações de poder, 
com as questões da diversidade, das 
necessidades especiais, das contradições, 

das tensões, dos conflitos, dos autores e 
atores do processo educativo, e todo o 
envolvimento na discussão e engajamento 
com projeto político-pedagógico com vistas 
à emancipação.

Vale ressaltar que nas discussões 
cotidianas, quando pensamos em 
currículo, não podemos pensar apenas em 
conhecimento, pois currículo é uma questão 
de identidade. Portanto, o currículo é um 
meio de atribuição de sentido às diversas 
atividades realizadas no interior da escola, 
por ser intencional e sistemático, implicando 
na elaboração e realização de todo o 
programa de experiências pedagógicas, 
incluindo a avaliação a serem vivenciadas 
em sala de aula e demais espaços da escola. 
Pensando assim, a prática educativa escolar, 
dependerá, da concepção de currículo 
expressa na proposta pedagógica da escola. 
Tradicionalmente – escolas públicas têm 
a sua prática pedagógica determinada ou 
por orientações oriundas das secretarias de 
educação ou pelos próprios livros didáticos:

- uma prática curricular pobre, que não 
leva em conta nem a experiência trazida 
pelo professor, nem a trazida pelo aluno, ou 
mesmo às características da comunidade;

- restringe a autonomia intelectual do 
professor e o exercício da sua criatividade. 
Não permite que a escola construa sua 
identidade. 

Não se trata de tarefa fácil, pois se 
estabelece uma contradição entre o discurso 
e a prática, quando os sistemas oferecem 
autonomia para as escolas elaborarem seus 
projetos políticos pedagógicos e oferecem 
apresentam os documentos curriculares 
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oficiais. É da maior importância que a escola 
se fortaleça, discuta, construa seu projeto, sua 
identidade, elabore seu currículo, dialogando 
criticamente, conquistando sua autonomia. 

Um projeto político-pedagógico 
coletivamente construído não garante à escola 
que a mesma se transforme “magicamente” 
em uma instituição de melhor qualidade, mas 
certamente permitirá que seus atores tenham 
consciência de seu caminhar, entendam e 
interfiram em seus limites, aproveitem melhor 
as potencialidades e equacionem de maneira 

coerente as dificuldades identificadas. 
Assim será possível, numa perspectiva 
participativa e democrática pensar em um 
currículo verdadeiramente significativo, 
em um processo de ensino aprendizagem 
com melhor qualidade e aberto para uma 
sociedade em constante mudança; a escola 
terá aguçado seus sentidos para captar, 
interferir e transformar estas mudanças 
favoráveis à vida das crianças, jovens, adultos, 
seres humanos comuns, plurais, alunos de 
nossas escolas. Márcia Regina Barrelli
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Educação Faculdade HSM 
(2015); Professor de Educação 
Infantil (Rede Municipal de São 
Paulo); Supervisor Escolar (Rede 
Municipal de São Paulo).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo, no Brasil, dispositivos legais consolidam a 
organização curricular, buscando garantir a flexibilidade e as 
possibilidades de aprendizagem assegurando o respeito às 
diferenças, visando, assim, o currículo para uma educação 
inclusiva. São eles: Constituição do Brasil, Plano Decenal 
de Educação, LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais, Base 
Nacional Comum Curricular (debate e organização atual). 
Pôr em prática todos essas ideias e princípios que arrolamos 
durante esta atividade, é desafio constante na escola pública 
regular, onde o tratamento curricular adequado deve atender 
à educação de todos, em suas peculiaridades, necessidades 
e diversidades, no entanto, muitos de nós, enquanto 
educadores, ainda esperamos alunos homogêneos, que 
aprendem as mesmas coisas e da mesma maneira.

Faz-se necessário vislumbrar o desenvolvimento integral 
dos educandos, o fortalecimento das políticas de igualdade, 
equidade e à educação inclusiva, além de garantir as condições 
necessárias para que sejam assegurados os direitos de 
aprendizagem de todos respeitando a diversidade em todos 
seus aspectos.

Acreditamos na implementação de um Currículo que 
acontece por meio de “currículos locais”, vivos, dinâmicos, 
o quais seus atores e autores tenham autonomia para 
organizar, num processo dialógico e participativo, seus 
próprios percursos formativos, a partir de sua identidade, 
realidade, condições e necessidades.

 “O Currículo da Cidade estrutura-se com base em três 
conceitos orientadores:

Educação Integral: Tem como propósito essencial promover 
o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando 
as suas dimensões intelectual, social, emocional, física e 
cultural.

Equidade: Partimos do princípio de que todos os 
estudantes são sujeitos íntegros, potentes, autônomos e, 
portanto, capazes de aprender e desenvolver-se, contanto 
que os processos educativos a eles destinados considerem 
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suas características e seu contexto e
tenham significado para suas vidas. 

Assim sendo, buscamos fortalecer políticas 
de equidade, explicitando os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento, garantindo 
as condições necessárias para que eles sejam 
assegurados a cada criança e adolescente da 
Rede Municipal de Ensino, independente da 
sua realidade socioeconômica, cultural,

étnico-racial ou geográfica.
Educação Inclusiva: Respeitar e valorizar 

a diversidade e a diferença, reconhecendo o 

modo de ser, de pensar e de aprender de cada 
estudante, propiciando desafios adequados 
às suas características biopsicossociais, 
apostando nas suas possibilidades de 
crescimento e orientando se por uma 
perspectiva de educação inclusiva, plural e 
democrática.” 

(Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: 
Tecnologias para Aprendizagem.  São Paulo: 
SME/COPED, 2017, p.12)
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA
RESUMO:  O presente artigo tem como proposta trazer temas questionadores e atuais 
referente à Deficiência auditiva. Mediante este artigo, vamos remediar dúvidas com relação 
à surdez em si, porém será dada maior ênfase à questão envolvida nos aspectos educacionais 
das pessoas com essa deficiência. Serão apresentadas algumas formas de diminuir as 
dificuldades que os professores têm ao lidar com alunos portadores desta deficiência e 
também de como saber identificar, nesse caso, a deficiência auditiva. Lembrando, que falar 
sobre educação inclusiva é fácil, porém a compreensão desta educação, que mostra inúmeras 
diferenças em vários sentidos, sabe que  os professores e a sociedade não estão realmente 
tão preparados para receber essas pessoas em seu cotidiano profissional, educacional e até 
mesmo social.

Palavras-chave: Remediar; Deficiência; Surdez; Dificuldades; Identificar.

INTRODUÇÃO

Deficiência auditiva é a origem 
usada para definir perda de 
audição ou diminuição na 
capacidade de escutar os sons. 
Qualquer problema que ocorra 

em alguma das partes do ouvido pode levar 
a uma deficiência na audição.

São muitas as formas de identificação de 
uma criança com deficiência auditiva, cada 
uma delas de acordo com a idade de cada 
indivíduo. Para que aconteça uma boa inclusão 
escolar do educando é necessário que haja 
uma cumplicidade entre professor e aluno. 
É também preciso que o professor esteja 
em constante atualização, reconhecendo as 
necessidades de desenvolver métodos de 
conversação com o aluno, de acordo com 
seu grau de entendimento, seja ele visual ou 
auditivo.

Apesar das muitas tentativas do professor, 
na maioria das vezes o aluno com deficiência 
auditiva necessita de atendimento em salas 
de recursos em turno inverso ao da aula. 
Nessas salas o educando irá desenvolver 
suas habilidades com auxílio de profissionais 
da saúde e professores especializados, pois 
em alguns casos um só professor pode “não 
dar conta” das necessidades do seu aluno.

Ao RECEBER um aluno com necessidades 
especiais, é bem provável que o professor 
se sinta inseguro e com dúvidas em relação 
de como iniciar o processo. O ideal para que 
essas dúvidas desapareçam é que se procure 
informações sobre a criança em seu ambiente 
familiar, com outros setores da escola e 
até mesmo com a simples observação de 

comportamentos do aluno.
Os colegas de turma também poderão 

sentir a diferença ao conviver com essa 
criança no dia a dia (dependendo da faixa 
etária), por isso é muito importante que 
haja uma prévia preparação desses alunos. 
Brincar com as crianças como se todos não 
escutassem, seria uma alternativa muito 
interessante, pois perceberiam a situação 
do outro. É importante que se coloquem no 
lugar do outro.

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi 
criada para servir de auxílio à deficiência 
auditiva, e se constitui em uma junção de 
gestos para expressar certa ideia.

DEFINIÇÃO DE DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA E SURDEZ

Deficiência Auditiva: consiste na perda 
parcial ou total da capacidade de detectar 
sons, causada por má-formação (causa 
genética), lesão na orelha ou na composição 
do aparelho auditivo.

Surdez: é considerado surdo todo aquele 
que tem total ausência da audição, ou 
seja, que não ouve nada. E é considerado 
parcialmente surdo todo aquele que a 
capacidade de ouvir, apesar de deficiente, 
é funcional com ou sem prótese auditiva. 
Entre os tipos de deficiência auditiva estão 
à condutiva, mista, neurossensorial e central.

DESENVOLVIMENTO

A deficiência auditiva consiste na perda da 
percepção normal dos sons. 

Verifica-se a existência de vários tipos 
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de pessoas com surdez, de acordo com os 
diferentes graus de perda auditiva.

1- Como identificar uma criança com 
deficiência auditiva?

Do nascimento aos doze meses de idade: 
• Não reage a um forte bater de palmas;
• Não procura, com os olhos, de onde 

vem o som;
• Não responde à fala dos pais;
• Não atende quando é chamada pelo 

nome;
• Não entende frases simples;
• Não aponta aos objetos quando é 

interrogada;
• Não imita sons.
Dos doze meses aos cinco anos de idade:
• Reage quando é chamada pelo nome, 

desde que veja quem está falando;
• Obedece e começa a se comunicar por 

meio da linguagem de sinais;
• Não há enriquecimento vocabular;
• Não gosta de ouvir histórias;
• Tem dores de cabeça e infecções nos 

ouvidos;
• Parece desobediente às ordens dadas 

em linguagem oral;
• Não localiza a direção do som
• Observa intensamente o rosto dos 

pais quando falam;
Com mais de cinco anos de idade:
• Tem dificuldades em prestar atenção a 

conversas em língua portuguesa oral;
• Não responde quando é chamada 

oralmente;
• Confunde direções ou não as entende;
• Não se desenvolve bem na escola;
• Possui vocabulário pobre em língua 

portuguesa oral;

• Evita pessoas, brinca sozinha;
• Tem frequentes resfriados e dor de 

ouvido.

A INCLUSÃO ESCOLAR DO 
DEFICIENTE AUDITIVO

“... a questão da inclusão social abre um 
significado especial no bojo da educação 
brasileira, com os pressupostos inclusivas que 
nos últimos anos estão sendo discutidos por 
suas características que permeiam a busca 
de uma sociedade igualitária, nos moldes das 
reais necessidades de uma clientela, cada 
vez mais exigente, quanto aos seus direitos e 
seus potenciais de realizações, que tem por 
finalidade a busca não apenas se auto gerir, 
como também colocar o sujeito dentro do 
contexto escolar regular, e sobretudo buscar 
soluções, com a participação de todos em 
busca de uma educação com qualidade” 
(Inácio, Wederson Honorato)-2009.

A afeição, a emoção, o carinho e a amizade 
entre o professor e a criança com surdez são 
componentes essenciais e fundamentais nas 
atividades de conversação e diálogo, isto é, 
na interação.

A comunicação visual é essencial, tanto 
para o aprendizado da língua portuguesa 
oral quanto para a aquisição da linguagem 
de sinais.

 Para o desenvolvimento da comunicação 
visual ou auditiva da criança, é necessário 
que o professor desenvolva:

• O uso do olhar para a pessoa que está  
falando;

• O uso do apontar para o objeto 

somente depois de ter falado, ou seja, a 
criança olha primeiro para quem lhe fala e 
em seguida para o objeto;

• O uso dos turnos da conversação, 
ou seja, esperar a própria vez de interagir, 
proporcionando um bom entendimento do 
que lhe é passado.

Para que haja uma boa comunicação visual 
na relação professor/aluno é necessário que:

• O rosto do professor fique iluminado 
pela luz (isso não acontece, por exemplo, se 
ele se encontrar entre a janela e a criança);

• O rosto da criança deve estar na mesma 
altura do rosto do professor (uma posição 
completamente errada seria o professor de 
pé e a criança com surdez sentada aos seus 
pés);

A posição ideal do rosto deve ser aquela 
semelhante a do locutor dos noticiários 
televisivos.

A criança com surdez que for inserida 
em uma classe comum do ensino regular, 
provavelmente irá necessitar de atendimento 
em outro turno, em salas de recursos 
para o desenvolvimento de LIBRAS, da 
língua portuguesa e para complementar as 
informações obtidas na classe comum.

A variedade de problemas enfrentados 
pela criança surda é tal, que muitas vezes 
apenas um professor pode não conseguir 
lhe prestar o apoio necessário. Ela poderá 
necessitar de profissionais da área da saúde 
e de professores para acompanhamento 
pedagógico, que poderá ser oferecido em 
turno inverso ao da escola regular.

Estes acompanhamentos podem acontecer 
em salas de recursos ou escolas especiais, 
num trabalho entre pedagogos, professores 

especializados, fonoaudiólogos e psicólogos.
O professor, ao receber um aluno com 

deficiência auditiva, provavelmente ficará 
inseguro e com muitas dúvidas. Poderão 
surgir perguntas como: Como é esse 
aluno? Como ele se comunica? Ele vai me 
compreender? Se eu conversar com ele me 
olhando, ele vai entender pela leitura facial?

Algumas dessas dúvidas podem ser 
esclarecidas por meio de conversas com a 
família, com profissionais da escola, com 
fonoaudiólogos, e também com a observação 
desse aluno. 

Além do conhecimento sobre a Deficiência 
Auditiva, o professor deve ter atitude reflexiva 
diante da questão, usando a sensibilidade e 
o bom senso na solução dos problemas que 
poderão surgir a partir da relação aluno/
professor.

Na sala de aula o  aluno com surdez deve 
estar posicionado em um local onde possa 
enxergar o professor de frente, especialmente 
com seu rosto iluminado. Isso facilita a 
leitura facial, bem como pistas como gestos 
e expressões faciais e corporais.

É importante que o professor, ao receber 
em sua turma um aluno com deficiência 
auditiva, informe as outras crianças que irão 
receber um colega diferente.

Deve explicar-lhes que se trata de uma 
criança surda, que, portanto, não poderá 
ouvi-los e nem falar com eles, mas que com 
o tempo encontrarão formas de interação.

Os alunos com surdez baseiam-se mais nas 
pistas visuais que nas auditivas. A utilização, 
em sala de aula, de recursos visuais facilitam 
a compreensão e a aprendizagem do aluno.

Além dos recursos visuais, também podem 
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ser utilizados objetos concretos como fotos, 
gravuras e desenhos. Ainda podem ser 
utilizadas línguas de sinais, mímicas e gestos 
que ajudem a dar sentido ao que está sendo 
estudado.

LIBRAS

A Língua Brasileira de Sinais foi 
desenvolvida a partir da língua de sinais 
francesa. As línguas de sinais não são 
universais, cada país possui a sua.

A LIBRAS possui estrutura gramatical 
própria. Os sinais são formados por meio da 
combinação de formas e de movimentos das 
mãos e de pontos de referência no corpo ou 
no espaço. 

Segundo a legislação vigente, Libras 
constitui um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas com deficiência 
auditiva do Brasil, na qual há uma forma de 
comunicação e expressão, de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria.

O Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 
2005, que regulamentou a Lei 10.436/02, 
definiu formas institucionais para o uso e a 
difusão da Língua Brasileira de Sinais e da 
Língua Portuguesa, visando o acesso das 
pessoas surdas à educação. O decreto trata 
ainda da inclusão da Libras como disciplina 
curricular nos cursos de formação de 
professores e nos cursos de Fonoaudiologia, 
da formação do professor de Libras e do 
instrutor de Libras, da formação do tradutor 
e intérprete de Libras / Língua Portuguesa, 
da garantia do direito à educação e saúde das 
pessoas surdas ou com deficiência auditiva e 

do papel do poder público e das empresas no 
apoio ao uso e difusão da Libras.

AÇÕES, PROGRAMAS 
E PROJETOS/APOIO À 
EDUCAÇÃO DE ALUNOS COM 
SURDEZ E COM DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA

Programa Interiorizando Libras: 
Apoia os processos de formação de 

professores e instrutores para atuarem 
juntamente com os alunos com surdez. O 
programa teve início no ano de 2003.

Centros de Formação de Profissionais de 
Educação e de Atendimento às Pessoas com 
Surdez: 

Tem como objetivo garantir aos sistemas 
de ensino profissionais habilitados para atuar 
com alunos surdos. Essas ações favorecem 
a socialização de informações sobre a 
educação de surdos, assim como o adequado 
atendimento às necessidades linguísticas, 
educacionais e culturais dos alunos surdos.

Curso de Graduação em Letras / Libras - 
UFSC: 

O MEC implantou o primeiro Curso de 
Graduação em Letras com licenciatura em 
Libras, na modalidade à distância, com o 
objetivo de formar professores para o ensino 
da Língua Brasileira de Sinais.

Instituto Nacional De Educação De Surdos  
(INES):

 É um órgão do Ministério da Educação que 
desenvolve a formação de profissionais para 
atuarem junto às pessoas com deficiência 

auditiva.
Distribuição de Dicionários Ilustrados 

Trilíngues: 
Com o intuito de garantir a escolarização 

de surdos, a SEESP distribui para as escolas 
públicas com alunos surdos matriculados, 
Dicionários Enciclopédicos Trilíngue - Língua 
Brasileira de Sinais/ Língua Portuguesa/ 
Inglês.

Distribuição de Cd-Rom’s Clássicos da 
Literatura em Libras/Português:

O MEC distribui aos sistemas de ensino 
a Coleção Clássicos da Literatura em 
Libras/Português compostas de dez títulos 
paradidáticos infanto-juvenis: Alice no País 
das Maravilhas, Iracema, Pinóquio, Aladim, 
O Velho da Horta, Alienista, O Caso da Vara, 
A Missa do Galo, A Cartomante e O Relógio 
de Ouro.

SEGUNDO O ARTIGO DA 
AUTORA MÁRCIA DE PAULA 
CRUZ, OS RESULTADOS SÃO:

Historicamente, as pessoas com deficiência 
– PCD têm sido excluídas do convívio social, 
em virtude de apresentarem condutas ou 
características “diferentes”, em comparação 
com as pessoas ditas “normais”. 

O Brasil vem promovendo mudanças nos 
setores sociais com objetivo de potencializar 
a inclusão das pessoas com de deficiência 
no mercado de trabalho, na educação, no 
esporte e lazer, enfim, nos bens socialmente 
construídos. A política educacional brasileira 

vem atravessando transformações nos 
aspectos pedagógicos, de gestão e de 
administração. 

Em relação às pessoas com deficiência, a 
inclusão social é um movimento relativamente 
novo, tendo surgido em 1980, em âmbito 
mundial, em decorrência do Programa de 
Ação Mundial para as Pessoas Deficientes - 
PAM. 

A partir da promulgação da Constituição 
da República Federativa do Brasil em 1988, e 
com a regulamentação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional/LDBEN, Lei nº. 
9.394/96, as pessoas com

 deficiência têm reconhecido o seu direito a 
uma educação de qualidade. Desde então, ao 
longo deste período, alterações no processo 
avaliativo, nas estratégias metodológicas 
e didáticas e na implementação de novas 
tecnologias assistivas foram feitas com o 
intuito de aperfeiçoar o sistema educacional 
nos diversos níveis de ensino,inclusive no 
ensino superior. 

No Brasil, a Constituição de 1988, assim 
como a LDB 9.394/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional) destaca 
a importância e urgência de promover-
se a inclusão educacional como elemento 
formador da nacionalidade. Os sistemas 
educacionais federais, estaduais e 
municipais, assim como, a rede privada de 
escolas, têm envidado esforços no sentido 
de operacionalizar os dispositivos legais que 
exigem ou amparam iniciativas no caminho 
da inclusão escolar.

A inclusão educacional, abre as portas para 
que o Brasil deixe  de  ser, palco das maiores 
injustiças sociais da história da humanidade.
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, aponta 
o crescimento das matrículas de alunos especiais:

Tipos de Deficiência

Visual

Auditiva

Física

Mental

Múltipla

Altas habilidades/
superdotados

Condutas Típicas 

Crescimento
Global %

Crescimento
Inclusivo % 

85

11

28

16

14

20

279

127

30

38 

58 

58 

73 

597 

Fonte: MEC/Inep 2005

Ainda é pequeno o índice de surdos nas universidades brasileiras. Apesar de portarias que 
obriga as instituições de ensino a terem em seu quadro intérpretes para passar o conteúdo 
das aulas em língua de sinais para alunos, faltam outros passos para incluir estes estudantes 
na comunidade acadêmica.

Gabrielle Cilli de Sousa 
Manoel

Graduada em Pedagogia pela 
Universidade Uniban em 
(2009);  Professora de Educação 
Infantil (2008) – na Rede 
Particular de Ensino; Professora 
de Educação Infantil(2017) 
-Prefeitura Municipal de São 
Paulo – CEMEI Lázara Veiga 
Catellani.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A deficiência auditiva é um assunto sério e de interesse 
de toda a sociedade, seja em ambiente escolar ou não. As 
pessoas com deficiência auditiva têm o direito e devem ser 
inseridas normalmente na sociedade.

Como diz INÁCIO (2009), a educação brasileira busca 
inserir seus alunos em uma sociedade igualitária. Para 
que isso ocorra efetivamente é preciso que os alunos com 
necessidades especiais sejam colocados dentro do contexto 
escolar regular, fazendo com que toda a comunidade escolar 
participe das inovações a caminho de uma educação com 
qualidade para todos.

É extremamente necessário que todos os setores da 
sociedade se empenhem em busca da qualidade e da 
igualdade na educação brasileira. Essa busca precisa ser 
iniciada dentro da escola, na mais tenra idade, para que a 
criança consiga exercer um bom papel na sociedade quando 
adulta.

É dever de todos proporcionarem o bem-estar das pessoas 
com necessidades especiais, seja ela auditiva ou não.

No ambiente escolar cabe aos professores fazer com 
que os futuros cidadãos brasileiros aceitem as diferenças e 
convivam com elas com extrema naturalidade. É um dever 
do professor sua constante atualização e capacitação para 
suprir as necessidades de comunicação e formação pessoal 
dos alunos com deficiências.

Concluímos então, que a inclusão social e escolar está cada 
vez mais presente na sociedade atual, mas, infelizmente tem 
mais destaque ainda na teoria. Cabe a todos nós fazer com 
que esta se torne uma prática constante para o bem estar e 
igualdade de todos.
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MEC/Inep 2005 DESAFIOS DO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NAS SÉRIES INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo principal refletir acerca do ensino da Língua 
Portuguesa em sala de aula. Partindo da diferenciação de língua e linguagem, referindo-se 
à importância do desenvolvimento da linguagem desde a primeira infância, no ambiente 
onde a criança está inserida, antes até de ingressar na vida escolar. Frisa a importância 
da alfabetização para o desenvolvimento escolar e como a falta de desenvolvimento 
da linguagem pode interferir na alfabetização. A pesquisa também traz dados sobre o 
analfabetismo funcional. Por fim, explora o papel da escola e do educador comprometido 
objetivando o ensino da Língua Portuguesa. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, Leitura, Escrita, Língua, Linguagem.
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INTRODUÇÃO 

Ao longo da trajetória percorrida 
no magistério, percebi que um 
dos maiores, senão o maior 
desafio da educação atual é 
alfabetização, letramento e 

formação de leitores. Notei que, descartadas 
todas hipóteses de síndromes, deficiências 
ou transtornos, ainda contamos com uma 
parcela de alunos que, independente de 
estratégias diversificadas ainda encontram 
extrema dificuldade na alfabetização. Além 
disso, encontramos parcela maior de alunos 
alfabetizados, que não compreendem o que 
leem e grande parte das crianças não tem 
interesse pela leitura.   

Em função deste convivência com todos os 
tipos de pessoas na vida escolar, acadêmica e 
profissional e também da grande preocupação 
com a formação dos nossos pequenos me 
pergunto: Quais fatores podem prejudicar e 
quais fatores podem auxiliar no aprendizado 
de Língua Portuguesa nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental? Como a leitura e 
a produção de textos estão presentes no 
cotidiano das aulas de Língua Portuguesa 
nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental? 
Será que elas servem como coadjuvantes 
para que os objetivos da disciplina de Língua 
Portuguesa sejam atingidos?

Tenho como objetivo compreender quais 
são as dificuldades que os professores dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental 
se deparam na hora de ensinar Língua 
Portuguesa, refletir se essas dificuldades 
são superáveis e tentar elucidar práticas 

que possam auxiliar o professor de Língua 
Portuguesa em seu cotidiano, considerando 
a realidade que ele enfrenta em sala de aula.

“LÍNGUA E LINGUAGEM – 
QUAL A IMPORTÂNCIA DO 
APRENDIZADO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA? DO QUE ELE 
DEPENDE?” 

É difícil dar a definição e fazer a distinção 
entre língua e linguagem. Além de discutir 
suas definições, pretendemos mostrar a 
importância do ensino eficaz da Língua 
Portuguesa e do desenvolvimento da 
linguagem na infância.

Segundo o dicionário Aurélio (2007), 
a definição para língua é a seguinte: “O 
conjunto das palavras e expressões, 
faladas ou escritas, usadas por um povo, 
por uma nação, e o conjunto de regras 
da sua gramática.” (p. 517).  Consultando 
a enciclopédia Larousse Cultural (1995), 
encontramos uma definição mais completa: 
“1. Sistema de signos vocais, eventualmente 
gráficos, próprio de uma comunidade de 
indivíduos, que o utilizam como instrumento 
de comunicação e expressão; idioma; a 
língua portuguesa, chinesa, etc. 3. Qualquer 
das variedades da linguagem” (p. 3609).

Já para linguagem, o mesmo dicionário 
Aurélio (2007) traz o seguinte significado: “1. 
O uso da voz e outros sons que se articulam 
formando palavras (as quais podem se 
articular em frases maiores),para expressão 
e comunicação entre pessoas. 2. A forma 

de expressão pela linguagem (1), ou pela, 
sua representação escrita, e que é própria 
dum indivíduo, grupo, classe, etc.” (p. 518). 
Na enciclopédia Larousse Cultural (1995), 
novamente a definição é mais abrangente:

Capacidade observada nos seres humanos 
de exprimir seu pensamento e de comunicá-
lo por meio de um sistema de sinais vocais 
eventualmente gráficos (a língua). – 2. Todo 
sistema estruturado de signos não verbais 
que preenchem uma função de comunicação: 
a linguagem gestual, a linguagem das abelhas 
(p. 3612). 

Nas teorias de Bakhtin (1995), encontramos 
um terceiro enfoque sobre linguagem: “uma 
corrente móvel de comunicação verbal, 
determinada pelo meio ambiente, uma 
criação coletiva, multiforme e dialógica 
entre o `eu´ e o `outro´ e entre muitos `eus´ 
e muitos `outros´” (apud ANDALÓ, 2000, 
p.17). 

Diante dessas definições fica clara a 
diferença entre língua e linguagem, mas 
também fica claro que para se desenvolver 
a linguagem é necessário aprender a língua. 

PARA QUE SERVE TUDO 
ISSO?

Qual a importância de aprender a língua 
para se desenvolver a linguagem? Um trecho 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1997) nos faz perceber que importância é 
essa, eixo principal deste capítulo:

O domínio da língua, oral e escrita, é 
fundamental para a participação social 
efetiva, pois é por meio dela que o homem 
se comunica, tem acesso à informação, 

expressa e defende pontos de vista, partilha 
ou constrói visões de mundo, produz 
conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a 
escola tem a responsabilidade de garantir a 
todos os seus alunos o acesso aos saberes 
lingüísticos, necessários para o exercício da 
cidadania, direito inalienável de todos (livro 
2, p. 15).

O domínio da língua e da linguagem é de 
suma importância na vida das pessoas. 

Desde a infância, uma criança que tem 
dificuldades de se alfabetizar, não consegue 
aprender as outras matérias. Um pouco 
mais para frente, durante as séries iniciais 
do ensino fundamental, o ensino da Língua 
Portuguesa deve ocorrer com excelência 
para que a criança possa se expressar com 
clareza, entender enunciados, redigir textos, 
etc.

Vygotsky (1988) nos traz pensamentos 
acerca desta importância:

O desenvolvimento da linguagem serve 
como paradigma de todo o problema 
examinado. A linguagem origina-se em 
primeiro lugar como meio de comunicação 
entre a criança e as pessoas que a rodeiam. 
Só depois, convertido em linguagem interna, 
transforma-se em função mental interna 
que fornece os meios fundamentais ao 
pensamento da criança. (p. 114).

Neste trecho, fica claro que Vygotsky está 
se referindo a crianças em idade inferior ao 
ingresso no ensino fundamental, ele trata do 
desenvolvimento da linguagem no momento 
em que a criança começa a falar. Mesmo 
assim fica nítida a importância da linguagem 
como “função mental interna que fornece 
os meios fundamentais ao pensamento da 
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criança”. 
Seguindo a linha de pensamento de 

Vygotsky que nos diz que a linguagem é 
fator sine qua non para que a criança se 
desenvolva em todos os sentidos de sua 
existência, já que ela possibilita o progresso 
do pensamento, podemos concluir então 
que este processo não deve estacionar 
no momento em que a criança adquire a 
linguagem, ou seja, no momento em que 
ela começa a falar. Neste ponto entra o 
papel do professor de Língua Portuguesa e 
da escola. Ora, se o processo de aquisição 
da linguagem já foi iniciado, deve então se 

instaurar na criança um segundo processo, 
o de desenvolvimento ou melhoramento da 
linguagem, e é aí que, ainda seguindo a linha 
de pensamento de Vygotsky, poderemos 
observar a seguinte analogia: se segundo 
ele, é tão importante a linguagem, então seu 
aperfeiçoamento não é menos importante. 
Se há uma estagnação no desenvolvimento 
da linguagem, há também uma estagnação 
no desenvolvimento do pensamento. Assim 
sendo, o papel do professor e da escola no 
ensino fundamental seria o de aperfeiçoar 
a linguagem já adquirida pela criança antes 
dela ingressar na escola, promovendo o 
seu avanço e nunca, sob hipótese alguma, 
permitindo uma estagnação em seu 
desenvolvimento. 

Do contrário, uma deficiência no ensino 
da língua pode ser de imensurável prejuízo 
no decorrer da vida da criança. O uso ineficaz 
da linguagem torna muito difícil, diríamos 
até impossível a progressão do aluno até a 
oitava série ou nono ano. Quem chegar até 
lá, com certeza terá uma formação cheia de 
lacunas. Lacunas estas que se farão presente 
ao longo do ensino médio e no ingresso em 
uma faculdade, onde o aluno se deparará 
com dificuldades em entender leituras, 
redigir textos mais complexos, contextualizar 
informações entre outros. A prova disso 
é encontrada em outro trecho dos PCN´S 
(1997), a saber:

A dificuldade dos alunos universitários 
em compreender os textos propostos para 
leitura e organizar ideias por escrito de 
forma legível levou universidades a trocar 
os testes de múltipla escolha dos exames 
vestibulares por questões dissertativas e a 

não só aumentar o peso da prova de redação 
na nota final como também a dar-lhe um 
tratamento praticamente eliminatório (livro 
2, p. 19).

Qualquer deficiência no ensino básico pode 
acarretar dificuldades na vida profissional, 
acadêmica e diríamos até pessoal de um 
indivíduo. Consideramos que a defasagem 
no aprendizado da Língua Portuguesa é a pior 
delas. Não é preciso se aprofundar muito para 
notar isso. Graduandos com dificuldades na 
compreensão e interpretação de enunciados 
e textos passam a ter uma barreira a mais 
para enfrentar ao longo de sua jornada 
acadêmica. Barreira esta que eles têm de 
superar sozinhos, efetuando muitas leituras, 
treinos e ampliação de vocabulário. A prática 
pode auxiliar na recuperação deste “atraso”, 
mas em muitos casos nem isso resolve. 

O objetivo quando se entra em uma 
universidade é passar os conteúdos que 
habilitem o indivíduo a exercer esta ou 
aquela profissão, não há tempo para se 
recuperar competências que são subjugadas 
básicas para o ingresso na faculdade como: 
redação coerente e gramaticalmente correta, 
interpretação de enunciados entre outras. 

Como observamos no trecho dos PCN´s 
(1997) acima citado, uma forma de evitar que 
um aluno despreparado “caia de pára-quedas” 
na universidade, é efetuar mudanças nos 
vestibulares. Ainda sim, observa-se grande 
quantidade de graduandos que desistem 
no meio do curso por julgá-lo complexo, ou 
mesmo daqueles que permanecem tentando 
recuperar seus atrasos. Não conseguindo, 
continuam a carregar deficiências que 
se tornarão prejuízos desta vez, na vida 

profissional. Perante isso se conclui que 
aquilo que parecia um pequeno problema 
na infância, muitas vezes nem notado pela 
família ou relevado pela escola, pode se 
tornar uma grande lacuna na vida adulta do 
indivíduo.  

Portanto aí está a prova da importância 
da disciplina de Língua Portuguesa, não só 
no decorrer do ensino fundamental, mas 
também ao longo de toda a vida de um ser 
humano.

Qual o dever da escola e do professor?
As lacunas formadas pela falta de 

desenvolvimento da linguagem que 
acarretam em dificuldades constatadas em 
vários âmbitos da vida do ser humano como 
a progressão na vida escolar e acadêmica, 
a participação social efetiva como cidadão 
consciente dos seus direitos e deveres, o 
desenvolvimento pleno do pensamento, 
organização de ideias, escrita e leitura entre 
outras, não são de única e exclusiva culpa da 
má qualidade de ensino nas escolas, como 
pode comprovar a teoria de Vygotsky (1988):

... A aprendizagem escolar nunca parte 
do zero. Toda a aprendizagem da criança na 
escola tem uma pré-história. Por exemplo, 
a criança começa estudar aritmética, mas 
já muito antes de ir à escola adquiriu 
determinada experiência referente à 
quantidade, encontrou já várias operações 
de divisão e adição, complexas e simples; 
portanto, a criança teve uma pré-escola de 
aritmética, e o psicólogo que ignora este fato 
está cego. (p.109).    

Portanto, na teoria a família exerce grande 
influência na aquisição da linguagem nos 
primeiros anos de vida, sobretudo em casos 
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 A MISSÃO DO EDUCADOR 
COMPROMETIDO

Ao tentar efetuar seu trabalho da melhor 
forma possível, o professor pode se deparar 
com profissionais sem ética, gestores que 
dificultem seu trabalho, famílias que agridem 
a criança e que ameaçam o educador, 
crianças que possuam deficiências, classes 

em que a criança não tem oportunidade de 
ingressar no ensino infantil. Ao entrar na 
escola, a criança traz consigo essa influência 
que pode ser uma dificuldade a ser quebrada. 
É importante salientar que ela deve ser 
quebrada.

Os professores tem de lidar com as 
diferenças encontradas nas crianças não só 
no início de sua vida escolar, mas também 
no decorrer dela. Um contato maior com a 
linguagem, diálogos e leituras como, por 
exemplo, ouvir histórias antes de dormir pode 
facilitar o aprendizado e o desenvolvimento 
linguístico da criança. 

Suponhamos que na mesma sala, de 
uma mesma série exista uma criança a qual 
os pais são analfabetos e uma segunda a 
qual os pais são letrados e que, apesar de 
poucas condições financeiras, se esforçam 
para ler histórias e oferecer contato com 
letras, livros infantis e ilustrações a seu filho. 
Fica claro que a segunda criança terá mais 
facilidade de aprendizagem ao ingressar 
na escola, descartando é obvio neste caso, 
qualquer tipo de alteração de aprendizagem 
em nível psicopedagógico. Isto não quer 
dizer que a primeira criança não tenha 
chances de nivelar-se com a segunda, pelo 
contrário, o fato em questão não é falta de 
inteligência, mas sim falta de oportunidade, 
portanto a escola deve oferecer as mesmas 
oportunidades de avanço e aprendizagem a 
todos os alunos independentemente de sua 
origem social.

É possível efetuar esse nivelamento. 
Ousaríamos dizer que é necessário. Em que 
lugar, se não na escola a criança terá esta 
chance? O ensino público e particular tem 

as mesmas diretrizes e parâmetros a serem 
seguidos. Graças a este fato um aluno de 
escola pública e um de escola particular 
deveriam sair com a mesma formação. Um 
aluno com dificuldades familiares e outro com 
uma família que o auxilia também deveriam 
sair com a mesma formação. A escola deve 
ser encarada pelos professores e gestores 
que nela trabalham, como um divisor de 
águas na vida de uma criança, traga ela a 
“bagagem” que trouxer. 

Sabemos que em muitos casos toda 
esta teoria não passa de um idealismo 
de educadores recém formados. Também 
sabemos que ao se deparar com uma classe 
heterogênea de quarenta alunos em uma 
escola de periferia, esse idealismo pode 
se tornar uma decepção, um desgosto, ou 
mesmo uma piada. Neste caso, seria possível 
o tal nivelamento acima citado? Acreditamos, 
como futuras educadoras e desde já 
idealistas, que devemos nos entregar de 
corpo e alma a esta tarefa, devemos usar 
todas as ferramentas que possuímos em 
nosso repertório, acredito acima de tudo 
que o lema deve ser: tente, dê o seu melhor.

super lotadas, más condições de infra-
estrutura escolar entre inúmeros outros ítens 
prejudiciais no desenvolvimento do trabalho 
pedagógico.

O profissional da educação deve ser forte, 
competente, comprometido e em particular 
como em todas as carreiras ele deve amar 
o que faz. De que outra maneira enfrentar 
tantas dificuldades? E para que enfrentar 
tantas dificuldades? Visto que é a única 
forma de melhorar a vida de uma criança, 
de oferecer a ela um futuro. Em um âmbito 
global, é a única forma de melhorar o país e 
a vida de seus habitantes, esse é o papel da 
educação e do educador, transformar e ser 
transformado. 

Os educadores devem fazer tudo que for 
possível para compensar a falta de estímulos 
na primeira infância das crianças, mesmo 
enfrentando problemas como classes cheias, 
indisciplina, entre muitos outros. É um longo 
caminho a trilhar.

Geraldi nos elucida acerca do papel do 
professor, neste caso de Língua Portuguesa:

Para mantermos uma coerência entre uma 
concepção de linguagem como interação 
e uma concepção de educação, esta nos 
conduz a uma mudança de atitude – 
enquanto professores – ante o aluno: dele 
precisamos nos tornar interlocutores que, 
respeitando a palavra do parceiro, ajam como 
reais parceiros: concordando, discordando, 
acrescentando, questionando, perguntando, 
etc. (p.31).

Este trecho nos faz refletir até que 
ponto o professor que pensa estar dando o 
máximo de si, realmente o faz. No contexto 
educacional brasileiro atual, algumas formas 

de ser professor não funcionam mais. E como 
nosso intuito não é o de discutir metodologias 
de ensino, concluímos este pensamento 
deixando no ar uma afirmação que deve 
ser levada em consideração: educadores 
comprometidos devem rever suas práticas 
de ensino, devem adequá-las. Eles devem ser 
abertos a melhorias, reciclagens, eles devem 
progredir, avançar, se encaixar no cenário 
atual da educação. E tudo ou apenas isso em 
prol do seu aluno.

Voltando ao prisma Língua Portuguesa, 
a missão é duplamente difícil, partindo 
do pressuposto de que ela é uma matéria 
sem a qual os alunos não possuirão base 
para aprender as outras. Como resolver um 
problema de Matemática sem entender o 
enunciado? Da mesma forma ocorre com 
Ciências, História, Geografia e daí por diante. 
Como discutido anteriormente, pode-
se dizer que além de ensinar o conteúdo, 
manter a ordem em sala, educar para a vida, o 
professor deve tentar efetuar o nivelamento 
daquele que teve condições e estímulos do 
meio em que viveu no período pré-escolar 
(considerando o ambiente familiar ou de 
uma suposta educação infantil), com aquele 
que não teve as condições acima citadas. 

Como prova disso, mais um trecho dos 
PCN´S (1997):

...Com o deslocamento do eixo da 
investigação das questões do ensino para 
as questões da aprendizagem, foi possível 
compreender que as crianças sabiam 
muito mais do que se poderia supor até 
então, que elas não entravam na escola 
completamente desinformadas, que 
possuíam um conhecimento prévio. Mas, as 
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de famílias mais favorecidas tinham maiores 
oportunidades de participação em atividades 
sociais mediadas pela escrita, possuíam 
muito mais experiências significativas com 
a escrita do que as crianças das classes 
menos favorecidas, e essa diferença, que se 
expressava no desempenho, marcou a vida 
escolar dessas crianças desde o seu início. 
(livro 2, p. 20).

A escola é a única chance que uma criança 
sem base familiar ou condições financeiras 
pode ter de ser transformada. Devemos 
fugir da resignação de que a classe social é 
que traz oportunidades a um indivíduo. As 
oportunidades devem ser criadas e para isso, 
as crianças devem receber uma formação 
que as possibilitem competir por “um lugar 
ao sol”. Essa formação depende inicialmente 
da escola. 

Podemos extrair da teoria de Vygotsky 
(1988), que prima pela influência do meio 
sobre a criança, um trecho que nos faz 
pensar e concluir que a criança proveniente 
de um meio social vulnerável (casa, família, 
comunidade, amigos), também tem a escola 
como meio social e é neste “segundo” 
e diferente meio social que ela deve se 
desenvolver mediante aprendizagem:

O curso da aprendizagem escolar da 
criança não é continuação direta do 
desenvolvimento pré-escolar em todos os 
campos: o curso da aprendizagem pré-escolar 
pode ser desviado, de determinada maneira, 
e aprendizagem escolar pode também tomar 
uma direção contrária. Mas tanto se a escola 
continua a pré-escola como se impugna, não 
podemos negar que a aprendizagem escolar 
nunca começa no vácuo, mas é precedida 

sempre de uma etapa perfeitamente definida 
de desenvolvimento, alcançado pela criança 
antes de entrar para a escola. (p.110). 

Segundo Vygotsky (1988) então, a 
aprendizagem pode se tornar o elo entre a 
criança (sendo ela de qualquer meio social) 
e seu desenvolvimento pleno e integral. A 
aprendizagem é a forma de progredir, portanto 
não há um desenvolvimento pessoal sem 
aprendizagem, não há “busca por um lugar 
ao sol” sem aprendizagem, não há formação 
cidadã, não há realização na vida profissional, 
não há avanço sem aprendizagem. Seguindo 
a linha de raciocínio de que a melhora do país 
depende da progressão de seus habitantes, 
então, podemos concluir que o avanço do 
nosso país depende da aprendizagem das 
crianças na escola? Acreditamos que sim. 
E do que depende a aprendizagem das 
crianças na escola? Do professor. Portanto 
poderíamos vincular o futuro do Brasil com o 
papel do educador em sala de aula? Também 
acreditamos que sim. 

Saindo do idealismo e voltando ao eixo 
do capítulo, os trechos de Vygotsky (1988) 
e do PCN de Língua Portuguesa (1997) nos 
ajudaram a entender a importância da Língua 
Portuguesa, e nos serviram como estopim 
para refletir qual o “x da questão” em termos 
de processo de ensino aprendizagem da 
disciplina em sala de aula.  

COMO A ESCOLA INVESTE 
NO ENSINO DA ESCRITA? 
LEITURA E PRODUÇÃO 
DE TEXTOS – QUAL O SEU 
LUGAR EM SALA DE AULA? 

Sabemos que ao ditar um bilhete à 
professora a criança está produzindo um 
texto, diante disto o papel do professor é 
ensinar a esta criança o sistema de escrita 
e elucidá-la de que a linguagem escrita é 
diferente da linguagem falada. Para formar 
um leitor – escritor eficaz, a escola deve 
primar por estes dois aspectos. 

Como isto vem sendo desenvolvido em 
sala de aula? Será que os professores sabem 
como formar o tão sonhado cidadão leitor 
– escritor crítico, coerente e coeso? Como 
a leitura e a produção de textos vem sendo 
utilizadas nas escolas? 

Ao investigar sobre o ensino da Língua 
Portuguesa é claro que estas questões 
surgiriam ao longo do processo. Neste 
capítulo haverá uma tentativa de saná-las da 
melhor maneira possível na teoria. 

ANALFABETISMO 
FUNCIONAL, DO QUE SE 
TRATA?

Vamos iniciar esta discussão pelo final: 
os prejuízos observados após um ineficaz 
ensino de Língua Portuguesa. Vamos analisar 
estes prejuízos concretamente por meio 
de números e para isto devemos entender 
o que significa analfabetismo funcional.  
Acerca deste tema o site do Instituto Paulo 
Montenegro pode nos elucidar de uma forma 
breve e fácil de ser compreendida:

É considerada analfabeta funcional a 
pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever 
um enunciado simples, como um bilhete, 
por exemplo, ainda não tem as habilidades 

de leitura, escrita e cálculo necessárias para 
participar da vida social em suas diversas 
dimensões: no âmbito comunitário, no 
universo do trabalho e da política, por 
exemplo.

Ainda no site do Instituto Paulo 
Montenegro, há um indicador apurado 
anualmente desde 2001, chamado INAF 
(Indicador de Alfabetismo Funcional), que 
é realizado por de uma parceria do IBOPE 
(Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística) com o IPM (Instituto Paulo 
Montenegro). Segundo o site: “O Indicador 
mensura os níveis de alfabetismo funcional 
da população brasileira entre 15 e 64 anos 
de idade, englobando residentes de zonas 
urbanas e rurais de todas as regiões do Brasil, 
quer estejam estudando quer não”. 

Vejamos então a seguir uma tabela com 
os resultados da sexta edição do INAF 
(http://acaoeducativa.org.br/wp-content/
uploads/2016/10/inafresultados2007.pdf)
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Com base nesta tabela, considerando o ano de 2007, podemos observar que o índice de 
analfabetismo funcional é muito grande, praticamente um terço da população brasileira com 
idades entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Isto pode ser considerado o resultado 
de todo problema a ser analisado no presente trabalho.

Portanto, a realidade do ensino de Língua Portuguesa é ruim. Sendo assim toda a discussão 
do capítulo anterior faz sentido e toda a discussão que será iniciada a partir de agora será 
embasada e adquirirá forças. 

A ESCRITA

A produção da escrita exige a todo 
instante um deslocamento do autor, indo de 
sua posição de escritor para a de leitor do 
próprio texto. Esse papel de analista do já 
escrito permite o controle de qualidade do 
conteúdo e da forma do texto. Aquele que 
escreve tem de ser, quase ao mesmo tempo, 
autor, leitor e revisor. 

Desde que entram na escola, as crianças 
devem ser oficialmente iniciadas nesse difícil 
processo. Se não forem incentivadas desde 
o princípio, se não puderem contar com a 
colaboração de seus professores e se não 
tiverem bons modelos de referência, será 
quase impossível conquistar essa habilidade. 
Afinal, o amor à leitura e à escrita tem a ver 
com uma iniciação bem-feita e apoiada.
(Soligo, 1999, p. 2) 

É muito claro a nosso ver que o 
analfabetismo funcional acima descrito 
está diretamente aliado ao mau ensino 
de Língua Portuguesa, o que por sua vez 
também está diretamente ligado à falta de 
desenvolvimento e aprendizagem da leitura 
e escrita. 

Para formar um bom escritor o professor 
precisa incentivar a leitura, para que haja 
leitura é preciso que a criança saiba ler. 
Parece óbvio, claro. Muito fácil ensinar o ba-
be-bi-bo-bu. O problema está em ensinar a 
criança a entender o que está lendo. Para 
que isso ocorra, ela tem que se importar 
com a leitura que está efetuando. Pensamos 
que existem duas formas de atrair a atenção 
da criança para a leitura. A primeira é 
desenvolver nela desde o princípio, como 

nos diz Soligo, o amor à leitura. A segunda é 
tentar reverter um quadro que não foi bem 
iniciado, apresentando à criança leituras que 
a atraiam. Também parece óbvio, mas nem 
tudo que é óbvio é fácil.   

Ainda a este respeito, há um trecho de 
Soligo (1999) que complementa nossas 
considerações:

Para melhorar a capacidade de redigir dos 
alunos é decisiva a contribuição do professor, 
sob diferentes formas: 

• por meio de boas propostas de produção 
de textos;

• intervindo enquanto os textos estão 
sendo escritos e quando estão terminados;

• propondo situações de revisão, durante 
e após a escrita¬. (p.3).

A teoria acima utilizada faz com que nos 
questionemos se o procedimento utilizado 
na escola, nas aulas de Língua Portuguesa 
é favorável ao desenvolvimento de um 
escritor. Bom, se nos lembrarmos da tabela 
do INAF, concluiremos que em sua maioria a 
resposta é não. Isso é o que nos diz a teoria, 
mas como um trabalho de conclusão de 
curso não é feito única e exclusivamente de 
teoria, mas sim da analogia entre a teoria e a 
observação da prática, poderemos confirmar 
ou observar outro lado após apontamento 
dos resultados da pesquisa de campo.

E para concluir este sub-capítulo, 
utilizaremos outro trecho de Soligo (1999):

E se nos perguntarem por que não 
escrevemos, possivelmente diremos que 
não temos talento, mais ainda para os textos 
literários. Talvez porque consideramos a 
literatura uma arte para os ‘iluminados’, 
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porque não nos sentimos capazes de produzir 
textos literários, considerando que vale mais 
a pena lê-los do que escrevê-los. Será que, 
pensando dessa maneira, conseguiremos 
incentivar e ajudar nossos alunos a ler e 
escrever diferentes tipos de texto? (p.2)

Apesar de ser uma conclusão, a afirmação 
se Soligo nos faz refletir, e muito sobre 
a prática atual dos professores, sobre a 
formação destes mesmos professores e 
sobre sua preparação para formar escritores 
críticos. Como um professor que pretende 
formar escritores pode ter dificuldades 
com a escrita? Temos certeza de que há 
muitos casos assim Brasil afora. Voltemos ao 
início de tudo: o ensino ineficaz de Língua 
Portuguesa no ensino fundamental culminará 
futuramente em profissionais (de todas as 
áreas) com lacunas neste sentido. Todas as 
áreas, inclusive na área educacional.

A LEITURA
Ler é adentrar outros mundos possíveis. 

É questionar a realidade para compreendê-
la melhor, é distanciar-se do texto e assumir 
uma postura crítica frente ao que de fato 
se diz e ao que se quer dizer, é assumir a 
cidadania no mundo da cultura escrita…
(Lerner, 1996, p.1)

No sub-capítulo anterior, observamos 
que é praticamente impossível desvincular 
a leitura da escrita. E neste confirmaremos 
esta teoria. 

Segundo Lerner (1996), a leitura se 
divide na escola em três etapas: mecânica, 
compreensiva e crítica.

Cabe a nós então refletir se a leitura 

tem sido incentivada da melhor forma a 
contribuir na disciplina, na formação do 
leitor e na diminuição da taxa lamentável de 
analfabetismo funcional.

Como dissemos na introdução deste 
trabalho de conclusão de curso, a leitura nos 
foi incentivada em casa, e proporcionada 
na escola, mas infelizmente somos minoria 
no cenário educacional brasileiro. É com a 
maioria que devemos nos preocupar, e muito 
se observada a tabela do INAF.

Afinal, no capítulo anterior concluímos 
que o educador comprometido deve tentar 
de tudo para nivelar seus alunos em sala 
de aula, proporcionar oportunidades a eles, 
concluímos também que este é um papel 
único e exclusivo do professor e que ele 
só pode alcançar isto mediante sua prática 
diária com os alunos. Diante disto e com 
base nos números anteriormente citados, 
nos cabe parar para refletir como anda o 
incentivo à leitura por parte dos professores 
atualmente. Para elucidar esta reflexão, 
trazemos um trecho de Lerner (1996):

Em síntese: uma teoria de aprendizagem 
que não se ocupa do sentido que a leitura 
possa ter para as crianças e concebe a 
aquisição de conhecimento como um 
processo acumulativo cumulativo e 
graduado, como uma decomposição do 
conteúdo em elementos supostamente mais 
simples; uma distribuição do tempo escolar 
que predetermina os períodos destinados à 
aprendizagem de cada um desses elementos; 
um controle estrito da aprendizagem de cada 
componente; e um conjunto de regras que 
dão ao professor certos direitos e deveres 
que só ele pode exercer –enquanto o aluno 
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exerce outras complementares. Esses são os fatores que, 
articulados, tornam impossível ler na escola.(p.6).

Ou seja, ler na escola atual é uma tarefa “chata” para a 
criança, uma vez que o gosto, o fascínio, a preferência, a 
história são descartadas em função de interpretações que 
devem seguir a risca o proposta do professor. Além do fato 
de que o texto proposto é o mesmo seja na escola particular 
de um bairro nobre ou na escola pública da periferia. Será 
que este mesmo texto despertará a atenção de qualquer 
público alvo? Acreditamos que não.

Para concluir acrescentamos que Língua Portuguesa 
deve ser aliada à escrita que deve ser aliada à leitura. Um 
ensino ineficaz da disciplina acarretará na formação de um 
péssimo escritor que vai achar que não escreve bem porque 
não nasceu com o “dom”, e também não vai ter o hábito de 
ler, pois este não o foi desenvolvido, perpetuando assim o 
mau uso da língua, a incorreção gramatical, a restrição de 
vocabulário, a desvalorização do processo de aquisição de 
linguagem (de um ambiente estimulador), e no final das 
contas tudo isso culminará com um meio social gerador 
de crianças que iniciarão a vida escolar em “desvantagem”, 
como citado no primeiro capítulo. Um círculo vicioso que 
tem como protagonista o professor que é o mocinho ou o 
bandido desta história, e o aluno que é vítima do bandido ou 
beneficiado pelo mocinho.
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DESENHO INFANTIL:  A 
IMPORTÂNCIA DOS RABISCO PARA 
O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
RESUMO: Este estudo se propõe a desenvolver o pensamento crítico e reflexivo quanto 
à importância do desenho infantil, tanto como recurso pedagógico quanto na forma 
de expressão infantil. Ao lado da afetividade, pensamento e motricidade, ele é uma das 
manifestações do desenvolvimento da criança. Portanto compreender a forma como 
ela desenha também permite o entendimento de como se dá o desenvolvimento global. 
Aborda, também, a intervenção do professor como importante durante os processos do 
grafismo, colaborando com mediações que incentivam a ação reflexiva e o prazer no ato 
de desenhar. A fundamentação deste estudo se encontra precisamente na possibilidade de 
os educadores compreenderem o desenho infantil como uma expressão do pensamento 
da criança. Podendo colaborar para a construção de um projeto nessa área, associado a 
outros, na intenção de possibilitar o desenvolvimento não apenas artístico, mas pedagógico 
da criança. E assim, o objetivo do artigo é conscientizar os educadores do quão importante 
da utilização de diferentes materiais no ato de desenhar, as diferentes fases do grafismo, e 
outras considerações significativas ao conhecimento do educador, o qual enriquece a sua 
prática ao estar atento a todas as manifestações de seus alunos, especialmente o desenho.
Palavras-chave: Desenho Infantil. Linguagem e expressividade. Desenvolvimento cognitivo. 
Professor.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil é considerada 
a primeira etapa da Educação 
Básica. Neste ciclo se começa 
garatuja e formas ganham 
complexidade assim que as 

crianças crescem e, ao constante tempo, 
impulsionam respectivo progresso cognitivo 
e significante. Atualmente há educadores 
que desconhecem a ilustração infantil com 
isso, torna-se preciso integrar um trabalho 
mais consolidado, uma vez que também é 
necessário se apurar no qual dimensão a 
ação pedagógica na Educação infantil acaba 
promovendo o progresso do desenho entre 
as crianças.

Propósito deste artigo é usar de citações 
e abordagens teóricas, as quais colaboram 
no entendimento das desiguais fases 
diagnosticadas nos grafismos das crianças, 
e também, a aplicação do desenho como 
interlocutor da voz infantil, ocasionando os 
educadores à pensamento de acordo com o 
tema, no esforço de que sejam construídos 
técnica pedagógicos que motive uma ação 
de completo mudança social.

Dessa forma, a objetivo é passar os 
interessados a julgar algumas questões 
e usar o desenho infantil como fonte de 
aclaramento de ideias, inclusive visto que os 
próprios Bases Curriculares Nacionais (PCN) 
de artes tratam isso.  

Por intermédio de formas e cores, as 
crianças expressam, expõe tudo que estão 
sentindo. Dessa maneira, as chances de 
compreendê-las são enormes. Realmente, 
ao esboçar um desenho a criança pode 

demonstrar suas alegrias e suas dores, 
superar seus traumas, numa espécie de 
“grito gráfico”, salienta Adalvo da Paixão 
Antônio Costa, em o Desenho Infantil: a 
representação do Sentimento.

A VISÃO SOBRE O DESENHO 
INFANTIL

Quando olhamos um desenho próprio ou 
de outras pessoas, sempre acabamos vivificar 
velhos afetos, que foram retratados, explícita 
ou implicitamente, há tempos. Essa situação 
por si já mostra que é por meio do desenho 
que a criança também indica suas fantasias, 
ao jogar gráfica e picturalmente com a cor, 
que aplique uma função importante no 
desenho, uma vez que é capaz de reviver os 
personagens e os objetos delineados.

O desenho infantil segundo Pillar (apud 
SILVA & TAVARES,2010,p.4)

 [...] o desenho é um sistema de 
representação, sendo um trabalho gráfico, 
construindo e interpretando o objeto 
conforme o que sente e pensa. A criança 
não nasce sabendo desenhar o meio que 
propicia este conhecimento a partir das 
estruturas mentais que possibilitam a 
criança interpretarem o mundo. Dessa forma 
o conhecimento não resulta da relação 
da criança como os objetos, mas da sua 
interpretação e representação.

O desenho infantil tratando-se a resultante 
do desenvolvimento infantil somado com 
a representação da criança a partir da sua 
realidade, é possível entender o mesmo 
significando importante para compreender 

o desenvolvimento infantil, já que se mostra 
como um indicador da sua experiência de 
vida, mas que sofre interferência do seu 
contexto cultural, ao mesmo tempo que 
pode-se identificar a interpretação individual 
da criança sobre um determinado aspecto 
vivenciado pela mesma.

Normalmente a criança começa a rabiscar 
por volta de um ano e meio de idade. Por meio 
dos primeiros rabiscos a criança já indica que 
precisa se exprimir, o que deveria ser feito 
de modo adequado a partir do uso de papel 
e lápis. As primeiras manifestações gráficas 
da criança também são sua primeira forma 
de escrita, registrada por pura necessidade 
natural da fase em que está, nenhuma delas 
deveria ser grosseiramente impedida de 
rabiscar, por meio de regras que limitam sua 
expressão.

[...] “Esse é um grande erro, porque tolhe 
o desenvolvimento psicológico da criança, 
prejudicando sua autoconfiança, já que o 
simples ato de rabiscar, desenhar, manipular 
o lápis e externar seus pensamentos torna 
o indivíduo seguro e aberto, cheio de vida, 
em condições de estabelecer fortes laços 
espirituais com outras pessoas, além de 
deixa-lo apto a ajustar-se depressa às 
mudanças de um mundo diferente”, enfatiza 
Jean Piaget e B. Inhelder, coautores da obra 
Psicologia da Criança.

O desenho é uma das únicas formas de 
ela “se” entender e entender o “outro”. Se 
o meio social físico e afetivo for reprimido, 
ela também passa a reprimir seu meio de 
expressão, o que prejudica seus sentimentos, 
visto que o ato de desenhar proporciona 
à criança a oportunidade de desenvolver 

emocionalmente.

FASES DA RABISCAÇÃO E DO 
DESENHO

Muitas crianças tem, só no desenho, a 
liberdade para se exteriorizar, ”falar” de seus 
conflitos, comunicar seus pensamentos, 
opiniões e críticas e cotidiano que as cercam. 
No desenho, o carinho recebido ou falta dele 
sempre são mostrados de maneira clara e 
emocionante, tanto que os sentimentos, em 
forma de símbolos, aparecem em cada traço e 
em cada cor escolhida para a representação.
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A princípio, para a criança, o desenho 
não é um traçado executado para fazer 
uma imagem mas um traçado executado 
simplesmente para fazer linhas. (Luquet, 
1969 p..145)

Nos primeiros rabiscos de uma criança 
mostra nítido que ela não usa seus rabiscos 
para representar as coisas. Mas, com o próprio 
desenvolvimento natural, suas marcas vão 
se tornando mais representativas e, muitas 
vezes, até mais realistas. Segundo o francês 
Georges-Henri Luquet, professor de filosofia 
e pioneiro no estudo do desenho infantil, 
há três fases distintas entre rabiscação e o 
desenho que podem ser observadas:

De 2 a 4 anos – A criança somente rabisca. 
Afora da falta de realismo, seus rabiscos 
são aleatórios. Frequentemente, seus 
traços começam da esquerda para direita; 
em seguida, fluem para cima e para baixo, 
até atingirem em movimentos circulares. 
Usualmente, as demarcações da folha não 
são respeitadas. Aproximadamente no fim 
desse ciclo, a criança passa mediante de 
aprendizado “realismo fortuito”, instante que 
interpreta seu rabiscar com formas distinto 
que simples linhas. Logo após surge a desejo, 
a vontade cônscia de ilustrar algo. Todavia, 
a compreensão do desenho para a criança 
pode modificar-se de consenso com os 
significantes atribuídos por ela.

De 4 a 7 anos – Nesta fase a criança faz uma 
pré-esquematização, com alguns avanços, 
representando objetos reais do mundo que 
a acercam. Seu objetivo tende a ser pessoas, 
natureza, casas e prédios, retratados de uma 
maneira não bastante definida e em aparência 
única. Aproximadamente no término desse 

período, os desenhos se tornam um pouco 
mais realista, em efeito de detalhes que 
começam a ser adicionados. Ainda assim 
nesse ciclo de progresso, a criança tenta 
reproduzir um dicionário de imagens com 
princípio no mesmo entendimento que está 
desenhando e não na análise dos contornos. 
Os itens retratados não apresentam uma 
intensidade adequada e parecem pairar no 
ar. 

 A partir dos 7 anos – A criança faz a 
esquematização daquilo que pretende 
demonstrar e insere detalhes. Seus desenhos 
são muitos precisos. No entanto, a criança 
já avista que sua ilustração só se parece 
com instrumento existente que pretende 
idealizar. Nesse estágio, a ordem do espaço 
e a perspectiva começam a ser observadas. 
As crianças já traçam linhas bases e, por 
momentos, um fundo para o desenho. Porém 
ao passo que tentam vencer as próprias 
aptidões e conquistar outras competências 
para apresentar com melhor realismo, várias 
se frustram e desistem de desenhar. Outras 
já aperfeiçoam o esboço e se tornam mais 
qualificadas em direção as artes.  

 Luquet (1990):
[...]”o desenho é uma íntima ligação do 

psiquismo e de moral. A intenção de desenhar 
tal objeto não é senão a manifestação da sua 
representação mental; o objeto representado 
é o que, neste momento ocupará no espírito 
do desenhador um lugar exclusivo ou 
preponderante”. (LUQUET, apud MERLEAU-
PONTY, 1990, p.130).

Sua ideia central dita que os desenhos 
infantis são reivindicações realistas, que 
apresentam atributos distintos no decorrer 

das fases pelas quais as crianças passam. 
Ao abordar o realismo, Luquet rejeita a 
probabilidade de a criança desenhar algo que 
não representa formas – pelo menos para 
ela. De acordo com certo ponto de vista, no 
momento em que é permitido aos pequenos 
desenhar, eles pensam e se manifestam 
expressivamente com crianças que são 
criação que guardam vestígios subjetivos 
inatingíveis da alma humana. 

O DESENHO E AS ATITUDES 
INFANTIS

De acordo com Luquet os desenhos 
infantis na escola, precisa ser analisado pelo 
educador somente como uma particularidade 
a mais da conduta da criança de modo 
algum isoladamente. Podendo apontar 
vestígios de angústias, aversão e mágoa nos 
traços infantis. Garatuja podem ser feitos 
por crianças de até 3 anos e meio. A partir 
daí a ação de desenhar devem primar pela 
pré-esquematização. Os traços, as cores e 
o conteúdo do desenho do mesmo modo 
precisa ser analisado, visto que  em conjunto, 
eles dizem bastante sobre as emoções 
infantis.

Repare nos traços infantis. Se forem fracos, 
aproximadamente invisíveis, eles conseguem 
apontar insegurança. No entanto fortes, são 
capazes de demonstrar angústia. Nesses 
sentidos, estimule os pequenos a manifestar 
suas emoções. Em destaque às cores, o 
vermelho em exagero pode ser demonstração 
de que a criança está sofrendo ou vendo 
várias cenas de violência. Já o preto pode 
apontar depressão. Diante dessas situações, 

tente encontrar por intermédio de diálogo 
alguma coisa que possa estar o afligindo. Na 
ocasião desenhe briga e armas, analise seu 
comportamento, pode estar vivenciando 
conflitos tanto na escola como na sua própria 
casa. 

No momento em que desenham cenas 
irreais com constância, alguma coisa pode 
está lhe incomodando. Ao desenhar e apagar 
diversas vezes pode expressar insegurança e 
perfeccionistas, não devem cobrar e nunca 
criticar. Desenhos quais órgãos sexuais estão 
constantemente à amostra, podem apontar 
possível abuso. Contudo o professor precisa 
observar seus desenhos, pergunte sobre a 
representação para tentar auxiliar ou pelo 
menos compreendê-las.   

Por meio de Luquet, permite constatar 
que o desenho é um ótimo recurso instrutivo 
pedagógico visto que, entre outros elementos, 
cada vez que o educador compreende como 
a criança representa seus desenhos, ele 
realmente consegue compreender melhor 
como ocorre o seu progresso global.

O DESENHO INFANTIL 
NA VISÃO DE VYGOTSKY, 
WALLON E PIAGET

Apesar das diferentes concepções teóricas 
sobre o desenvolvimento do desenho infantil, 
há pontos em comuns no pensamento de 
três educadores renomados. 

Grandes educadores, como Piaget, Wallon 
e Vygostsky, alegam que tal atitude ajuda em 
muito no processo de ensino-aprendizagem, 
visto que o desenho demostra um meio de 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

556 557

expressão que o ser humano possui. Ao 
desenhar, a criança elabora seu pensamento, 
expressa sua visão do mundo e descobre o 
novo, por meio do já conhecido e de suas 
criações. Emoção e razão estão ligados 
por linhas diretas e tudo isso deve ser 
profundamente pensado no âmbito escolar.

 Valendo-se de estudos e pesquisas, 
Lev Vygotsky também afirmou que nos 
primeiros anos de vida o desenvolvimento 
da imaginação da criança é surpreendente 
maior e mais rápido que o desenvolvimento 
intelectual ou racional. Em paralelo, ele 
ainda constatou que a imaginação infantil 
é simplesmente o resultado de um modo 
próprio, subjetivo (egocentrado), de “ver” a 
realidade externa. Ele denomina a primeira 
fase como a “Etapa do Esquema”, na qual 
as crianças começam a desenhar em pleno 
sentido da palavra. Entre 3 anos e 7 anos de 
idade, ao desenhar, a criança normalmente 
enumera, realiza relatos gráficos sobre o 
objeto sem preocupações com a continuidade 
de espaço ou tempos. Seus traços são 
mais simbólicos do que realistas. Depois a 
realidade é anexada aos desenhos por meio 
de detalhes, já indica a vontade de criar uma 
representação mais comprometida com o 
aspecto verdadeiro das coisas.

 O psicólogo americano, Henri Wallon 
(1879-1962) ele considera as crianças como 
um suporte para análise da inteligência e dos 
distúrbios psicológicos. Sua dedicação se 
voltou, especialmente, para a criança de até 
6 anos ou 7 anos de idade, faixa etária que 
corresponde à fase de alfabetização. Wallon 
também concorda com Vygotsky, ao declarar 
que a criança desenha, em primeiro lugar, 

para si mesma. Sente-se importante porque 
é capaz de construir figuras e formas e por 
tornar concreto um pensamento próprio. 
Pelo mesmos motivos, ela comunica aos 
outros, suas capacidades, visto que gosta de 
ser admirada por sua produção visual.

Na mesma direção, assinala Piaget (apud 
MÈREDIEU, 1999, p. 40):

[...] “o desenho é uma representação, 
isto é, ele supõe a construção de uma 
imagem bem distinta da própria percepção”. 
Nesta perspectiva, o conhecimento do 
desenvolvimento do desenho infantil é 
importante para a prática pedagógica, 
não com o intuito de sua prática acelerar 
a evolução espontânea do desenho, mas 
de criar possibilidades que favoreçam o 
conhecimento da criança independentemente 
do tipo de representação utilizada por ela”.

 Concepção de Jean Piaget (1896-
1980), mediante de um trabalho realizado 
junto à sua assistente voluntária, Barbel 
Inhelder (1913-1997), declara que as 
crianças desenham as coisas que estão em 
seu pensamento – personagens, objetos, 
sensações e outros. Depois nomeia-as no 
desenho, como as intitulam pela palavra. 
Ambos concordam que o desenho é uma 
manifestação semiótica que surge no período 
simbólico para, depois, evoluir em conjunto 
com o desenvolvimento da cognição. Tanto 
Piaget quanto Barbel dizem que o desenho 
é procedido pela garatuja, fase inicial 
do grafismo que, semelhantemente ao 
brincar, caracteriza-se, logo no início, pelo 
exercício da ação. O desenho só passa a ser 
conceituado como tal, a partir do momento 

que a criança reconhece um objeto no 
traçado que realizou. 

 Nessa fase inicial, ainda predomina a 
assimilação, na qual esse objeto é modificado 
em função da significação que lhe é modificado 
em função da significação que lhe é atribuída, 
de forma idêntica ao que ocorre com o 
brinquedo simbólico. Na continuidade do 
processo de desenvolvimento, o movimento 
de acomodação vai prevalecendo, o que 
proporciona cada vem mais a aproximação 
com o real e uma maior preocupação com a 
semelhança do objeto representado, direção 
que também pode ser observada no jogo de 
regras.

 A premissa de que a criança desenha 
menos o que vê e mais o que sabe de um 
objeto é um ponto de concordância entre 
diferentes concepções teóricas sobre o 
desenvolvimento do desenho. De acordo 
com essa perspectiva, o desenho é uma 
representação para a criança, que se 
predispõe à construção de uma imagem 
bem distinta da própria percepção. Logo, o 
desenho é importante para ela, visto que a 
origem do conhecimento está na ação do 
sujeito depende unicamente das estruturas 
mentais que ele possui e um determinado 
momento de sua vida.

A IMPORTÂNCIA DO 
DESENHO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
INFÂNCIA

É por intermédio do desenho, que a criança 
produz e reinventa formas expressivas 

individualmente, integrando compreensão, 
pensamento, fantasia e sensibilidades. 
Como destreza de brincar, comunicar-se, de 
registrar, o desenho assinale o progresso da 
criança em cada fase, ele admite uma índole 
própria. Ao passo que ela desenha adquire 
vários aprendizados, como o movimento de 
pinça, usando o dedo indicador e o polegar, 
demostrando conclusão do desenvolvimento 
da coordenação motora fina, por intermédio 
do segurar o giz de cera, o lápis ou a caneta. 
Este aprendizado expõe comportamento 
de desenhar que são bastantes similares 
em todas as crianças, apesar das diferenças 
individuais e sensibilidades e temperamentos.

Ao optar desenhar, ainda que que os traços 
sejam entendidos somente por ele, a criança 
está expressando seus pensamentos. No 
entanto em cada ciclo, o desenho reconhece 
uma índole própria, isto é, a criança enuncia 
uma expressão própria com a construção 
de seu próprio eu. Estes estágios ou fases 
definem jeitos de desenhar que são muito 
parecidos em todas as crianças, embora das 
diferenças individuais de temperamento 
e emoção. Porém, não obrigatoriamente a 
criança precisa “encaixar-se” rigorosamente 
na etapa descrita, uma vez que se entende 
que algumas se desenvolvem mais 
vagarosamente que outras. Essa forma 
própria de desenhar de cada idade varia, até 
mesmo, muito pouco de cultura para cultura.   

É também nesta faixa etária, que a criança 
inicia a classificar as cores com os objetos 
reais, mediante da associação de definição 
emocional que ela estabelece com os 
objetos. É interessante que a criança tenha 
acesso a diversos materiais para desenhar, 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo possibilitou captar o quanto o 

desenho liberta a imaginação, a inovação e 
a criação espontânea, podendo manifestar-
se a criatividade na criança. Os primeiros 
registros gráficos são importantíssimos 
na vida da criança, eles são o começo do 
andamento que a levará, realmente, a 
desenhar, a colorir e, mais tarde, a escrever. 
A leitura do desenho acontece de maneira 
consecutiva, a começar por diversas análises 
e observações.

 Nicolau (1995), completa que os desenhos, 
as pinturas e as realizações expressivas das 
crianças não somente representam seus 
conceitos, percepções e sentimentos em 
conexão ao meio, como também possibilitam 
ao adulto perceptível e consciente um melhor 
entendimento da criança.  

 Em consequência disso, o profissional 
necessita ter olhos cuidadosos para observar 
detalhes que a criança procura demonstrar 
de um certo acontecimento, visto que o 

construir e se manifestar. Cada um vai 
oferecer um desenho distinto. Quanto maior 
a variedade, mais experiências. Um detalhe 
fundamental que se evidencia é a questão da 
proporção, já que essa está relacionada ao 
lado emocional da criança, isto é, a criança 
desenha de acordo com suas percepções e 
não com o tamanho real das coisas.   

Suas criações, valendo-se de as mais 
simples às mais elaboradas, representam no 
fundo a sua afetividade. De acordo com Barry 
J. Wadsworth, em a Inteligência e Afetividade 
da Criança na teoria de Piaget, o aspecto 
cognitivo possui uma profunda influência 
sobre o desenvolvimento intelectual. “ Ele 
pode acelerar ou diminuir o andamento de 
desenvolvimento. Ele pode acabar sobre 
que conteúdos a exercício intelectual se 
concentrará” explica Wadsworth. Há uma 
afinidade muita próxima entre o desenho e o 
progresso da escrita.  

 Por meio da exploração da imaginação da 
criança por intermédio de desenhos livres 
ela aprende noções de espaço, de tempo, 
quantidade, sequência e desenvolve sua 
linguagem oral e escrita. A escrita cumpre 
uma sincera fascinação sobre a criança, e isso 
bem antes de ela próprio conseguir traçar 
verdadeiros signos. Muito cedo, ela tenta 
copiar a escrita dos adultos. No entanto, 
mais tarde, no momento em que ingressa na 
escola, verifica-se uma redução da produção 
gráfica, já que a escrita (considerada mais 
importante) passa a ser adversário do 
desenho.  

A partir do desenho infantil constata 
melhor compreensão da criança, no ouvir sua 
fala e o que ela pretende comunicar por meio 

de sentimentos e emoções. A criança ainda 
que calada, eles traçam outras situações, em 
virtude da dimensão que tomaram em suas 
vidas e é isso que precisa ser compreendido 
pelo professor, visto que a expressão do 
desenho possibilita aos pequenos a criação e 
a descoberta de suas ideias, ações, desejos, e 
sentimentos expressos de maneiras variadas. 
Os profissionais da Educação Infantil precisam 
compreender e ficar atentos aos símbolos 
que são usados, que representam o mundo a 
partir das relações que a criança estabelece 
com os indivíduos do seu contexto social e 
cultural, e com ela mesma.

Flávia Neves de Oliveira 
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forma como são feitas certas interpretações podem ser 
equivocadas, já que nem sempre o que é “compreendido” 
pode ser o que os pequenos buscaram demonstrar.   

Neste contexto cabe o educador a enorme responsabilidade 
na construção de um espaço favorável ao progresso do 
desenho infantil, uma vez que não podemos esquecer 
que as crianças adoram rabiscar, desenhar, traçar círculos 
imaginários. Além dos emaranhados de formas, o educador 
também precisa observar que, ao desenhar, a criança inicia a 
compreender melhor suas emoções boas e más em relação 
aos amigos e familiares e mostrar sua interpretação de 
princípios, conceitos e normas da sociedade.  

 Em diversas ocasiões é com o professor que a criança 
de educação infantil passa a maior parte do seu tempo. Na 
opinião de Horn (2004), o olhar de um professor ligado é 
sensível a todos os elementos. Em consequência disso, há 
necessidade de um profissional da educação especializado e 
eficaz dentro de uma dependência de sala de aula, ou melhor, 
que tenha entendimento sobre o assunto. Uma vez que, é a 
formação e também sua competência de ser adorável, flexível, 
benevolente e compreensivo que faz a grande diferença de 
um profissional que atua como educador de crianças.  

 Dessa forma é indispensável o educador recorrer a 
orientações para redimensionar a importância dada ao 
conteúdo do desenho, enfim, essa expressão é, ao mesmo 
tempo, forma e conteúdo. Entre diversos caminhos possíveis, 
um deles é debater o processamento de desenvolvimento do 
desenho infantil, o que levaria à entendimento do significado 
dos diversos tipos de expressão gráfica que o compõem. 
Semelhante a isto também e importante ficar atento para 
as operações perceptivas e motoras envolvidas no ato de 
rabiscar, para os componentes visuais desse implexo de 
riscas e para o seu papel na construção da forma.   

Além da responsabilidade na construção de um local 
adepto ao progresso do desenho infantil, o educador 
também precisa compreender que o prazer descoberto pela 
criança no ato de desenhar deixará de existir, em virtude não 
for permitida a exploração de sua atividade expressiva e a 
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prática de seu potencial criativo.  
 Por meio desses fundamentos, faz se 

preciso debater as possibilidades concretas 
para o “fazer artístico” na Educação Infantil e 
também refletir as expectativas que se possui 
do desenho da criança, tanto quanto a da 
comunicação que deve ser acertado com ela 

sobre de sua construção gráfica. Logo, o ideal 
é não proporcionar as crianças desenhos já 
pronto para ilustrar ou completar, contudo tal 
técnica se torna desfavorável à criatividade 
ao bloquear a criatividade e imaginação deles. 
Somente deixe que se expressem livremente 
e com o material que quiserem.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA

RESUMO:  Esta pesquisa teve como objetivo principal conceituar os termos que permeiam 
a Educação Inclusiva, com olhar direcionado às crianças com deficiência auditiva, e 
compreender de que forma esta ramificação da Educação, garante a permanência de alunos 
com necessidades educacionais especais em escolas regulares, concretizando se assim 
a Educação Inclusiva. Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando como 
fundamentos teóricos os autores (as) Ronice Quadros (2006), e Sofia Freire (2008), que 
tratam em suas obras do conceito educação inclusiva  e para nortear a pesquisa, e atingir os 
objetivos propostos para o estudo, foram utilizados Leis Documentadas que garantem em 
suas resoluções o acesso a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais 
em escolas de ensino regular, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 9.394/96), Declaração 
de Salamanca, Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, entre 
outros. Estes documentos trazem em sua concepção principal a priorização do atendimento 
especializado a essas crianças, e que embasaram as concepções apresentadas neste estudo. 
Foi possível concluir que a Lei garante e afirma o direito à educação inclusiva, a todas as 
crianças, e ainda trazem diretrizes e recursos, que contribuem para o desenvolvimento das 
capacidades individuais de cada aluno, independente do grau de dificuldade e/ou necessidade 
apresentada, em particular a esta pesquisa, as crianças com deficiência auditiva.        
Palavras-Chave: Educação; Inclusão; Crianças; Deficiência Auditiva.

INTRODUÇÃO

Compreender a educação, no 
seu contexto atual, é entender 
que esta é permeada por vários 
fatores abrangentes no que diz 
respeito aos desafios cotidianos 

no ambiente escolar, e entre eles, está o 
direito a educação e inclusão às crianças 
com necessidades educacionais especiais, 
mais direcionados nesta pesquisa, às 
crianças com deficiência auditiva. Nesse 
sentido, o presente artigo, visa discutir o que 
é educação inclusiva, e como esta garante a 
permanências de crianças com deficiência 
auditiva no ambiente escolar.

 As muitas Leis existentes em nosso 
país garantem a alunos com necessidades 
educacionais especializadas (NEE), uma 
educação inclusiva de qualidade, atendendo a 
estes alunos em sua totalidade, independente 
da sua deficiência.

O DECRETO No 3.298, de 20/12/1999. 
Seção II – Do acesso à educação. Referente 
às escolas públicas e particulares diz:

Art.24,25 e 26 – Que a pessoa portadora 
de deficiência capaz de se integrar tem 
direito a matricula, inserção no sistema 
educacional publico e particular, tendo 
como obrigatoriedade e gratuitamente 
os estabelecimentos de ensino público 
ofertar vagas para educação especial, 
acesso a benefícios conferidos a alunos 
não portadores de deficiência, e o direito a 
educação especial em unidades hospitalares 
e congêneres. (BRASIL, 1999)

A partir das Considerações citadas, 
espera-se que a escola esteja preparada, ou 

pelo menos embasada nas Leis, para permitir 
o acesso a alunos com deficiência, visto que, 
este acesso traz grandes benefícios para esse 
aluno, enquanto um ser social, participante 
de uma sociedade, com direitos e deveres 
iguais a todos. Concluindo esta fala, Freire 
(2008) vai nos dizer que:

A inclusão assenta em quatro eixos 
fundamentais: (1) é um direito fundamental, 
(2) obriga a repensar a diferença e a 
diversidade, (3) implica repensar a escola (e 
o sistema educativo) e (4) pode constituir um 
veículo de transformação da sociedade. São 
estes quatro eixos que serão apresentados e 
desenvolvidos a seguir. 

A inclusão como um direito fundamental. 
Para os defensores do movimento inclusivo, a 
inclusão é uma questão de direitos que assiste 
a todas as crianças, independentemente do 
gênero, classe social, grupo social ou outras 
características individuais e/ou sociais. 
Tal como vem afirmado na Declaração de 
Salamanca (UNESCO, 1994), “cada criança 
tem o direito fundamental à educação e deve 
ter a oportunidade de conseguir e manter um 
nível aceitável de aprendizagem” (p.8)

A pesquisa busca em seus objetivos, 
compreender como a educação inclusão 
garante a permanência de crianças 
com deficiência auditiva na escola, e 
a partir daí, o que a Lei nos diz sobre, 
propostas pedagógicas, profissionais que 
componham o quadro de auxílio a esse 
aluno, acompanhamentos dentro da escola, 
formações para os profissionais envolvidos 
no processo, e todas as questões voltadas 
para a segurança e estabilidade deste aluno 
dentro do ambiente de aprendizagem.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação inclusiva é um tema muito 

discutido na atualidade, e presenciado 
dentro das unidades escolares. Cada 
vez mais, crianças que necessitam de 
um atendimento especializado têm se 
achegado às escolas regulares, fazendo-se 
se cumprir o seu direito de estar inserida na 
sociedade em que vive em todos os âmbitos 
e se desenvolvendo, de acordo com suas 
habilidades e potencialidades. Freire (2008) 
vai nos dizer que:

A inclusão é um movimento educacional, 
mas também social e político que vem 
defender o direito de todos os indivíduos 
participarem, de uma forma consciente e 
responsável, na sociedade de que fazem 
parte, e de serem aceites e respeitados 
naquilo que os diferencia dos outros. 
No contexto educacional, vem, também, 
defender o direito de todos os alunos 
desenvolverem e concretizarem as suas 
potencialidades, bem como de apropriarem 
as competências que lhes permitam exercer 
o seu direito de cidadania, através de uma 
educação de qualidade, que foi talhada tendo 
em conta as suas necessidades, interesses e 
características. (p.1)

Constata-se que esse movimento, 
denominado Inclusão, é um caminho que 
demanda uma estruturação que abrange 
espaço físico adequado e acessível, 
profissionais capacitados, formações, salas 
de recursos diversos, e toda uma equipe 
engajada em promover a integração e 
socialização desta criança. A Declaração de 
Salamanca (1994) nos diz que:

• àqueles com necessidades educacionais 

especiais devem ter acesso à escola regular, 
que deveria acomodá-los dentro de uma 
Pedagogia centrada na criança, capaz de 
satisfazer a tais necessidades, 

• escolas regulares que possuam tal 
orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes 
discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade 
inclusiva e alcançando educação para 
todos; além disso, tais escolas proveem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e 
aprimora a eficiência e, em última instância, 
o custo da eficácia de todo o sistema 
educacional. (p.1)

Sendo assim, a educação inclusiva, é 
mais do que acolher essas crianças, mas 
lhe dar possibilidades e condições de 
se desenvolverem, e descobrirem suas 
potencialidades.

A constituição Brasileira de 1988 garante 
o direito à educação regular a todos, sem 
exceção, além de deixar claro que a criança 
com necessidades especiais tem direito a um 
atendimento especializado. A Lei nº 9394/96, 
afirma que todas as crianças portadoras de 
necessidades educativas especiais devem 
ser aceitas nas escolas regulares (LDB, 1999). 
Discutir sobre inclusão tem é um grande 
desafio, mas esta visa promover a inclusão e 
ensinar a viver com as diferenças. 

É possível compreender que o objetivo 
principal da educação inclusiva é o de 
proporcionar uma educação para todos 
independentemente das suas necessidades 
especiais e de aprendizagem. Espera-se que 
a escola seja um espaço da sociedade onde se 
deve aprender a conviver com as diferenças.

O direito a educação de crianças com 
necessidades educacionais especiais, é 
garantida em inúmeras legislações e Planos 
de Educação, e nesse sentido a Lei de 
Diretrizes e Bases 9.394 de 1996, traz essas 
garantias dizendo que:

Art. 58. Entende-se por educação 
especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos portadores de necessidades 
especiais.

§1º Haverá, quando necessário, serviços 
de apoio especializado, na escola regular, 
para atender as peculiaridades da clientela 
de educação especial.

§2º O atendimento educacional será 
feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns 
do ensino regular.

§3º A oferta da educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil (BRASIL, 1996)

Diante dessas constatações, vamos aqui 
elencar o que se torna necessário, para 
que as escolas atendam essa criança em 
excelência, abrangendo e atendendo às suas 
necessidades físicas e cognitivas.

A educação inclusiva concebe a escola 
como um espaço de todos, no qual os 
alunos constroem o conhecimento segundo 
suas capacidades, expressam suas ideias 
livremente, participam ativamente das 
tarefas de ensino e se desenvolvem como 
cidadãos, nas suas diferenças. [...]

A inclusão impõe uma escola em que todos 
os alunos estão inseridos sem quaisquer 
condições pelas quais possam ser limitados 
em seu direito de participar ativamente do 
processo escolar, segundo suas capacidades, 
e sem que nenhuma delas possa ser motivo 
para uma diferenciação que a excluirá das 
turmas. (BRASIL, 2010, p.8)

As Leis já promulgadas garantem uma 
educação de qualidade para as crianças 
com necessidades educacionais especiais, e 
tratam dos recursos e estrutura necessária 
a uma escola para que esta atenda a todos 
de forma igualitária apesar das diferenças. 
Porque a educação é um instrumento de 
modificação do mundo, e incluir é uma forma 
de avançar nas relações de respeito. 

Quando nos referimos à educação inclusiva, 
estamos nos direcionando há muito mais do 
que ter essas crianças fisicamente dentro da 
escola e sala de aula, mas são agrupamentos 
de ações a serem desenvolvidas, a fim de 
integrar esse aluno no ambiente escolar em 
todos os momentos, sem exceção.

A Secretaria de Educação Especial, na 
legislação do Direito à Educação, em seu 
Capítulo V, intitulado Educação Especial, 
artigo 59, garante que, além dos alunos com 
necessidades educacionais especiais estarem 
presente no ambiente escolar, ele tem 
direito a ter um atendimento especializado, 
por profissional capacitado, como apoio ao 
trabalho do professor titular da sala; garante 
também que este aluno tenha recursos e 
materiais necessários que atendam ao seu 
currículo, adaptado, dentro dos parâmetros 
curriculares esperados para o ensino da 
modalidade, haja vista que esse atendimento 
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deve se iniciar na primeira infância.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão 

aos educandos com necessidades especiais:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específica, para 
atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles 
que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados;

III - professores com especialização 
adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas 
classes comuns; (BRASIL, 2001, p.90)

É certo afirmar, que para atender essas 
crianças, os profissionais que estão ao 
seu entorno, precisam estar qualificados 
e preparados para recebê-las. Para isso, a 
legislação garante, que os profissionais da 
educação devam ter formação específica, 
para trabalhar pontualmente com essas 
crianças, e esse apoio composto pelo 
profissional capacitado na área, faz parte 
do atendimento educacional especializado, 
garantido por lei a essas crianças e famílias.

Não há como ter uma escola regular eficaz 
quanto ao desenvolvimento e aprendizagem 
dos educandos especiais sem que seus 
professores, demais técnicos, pessoal 
administrativo e auxiliar seja preparado 
para atendê-los adequadamente. As classes 
especiais, situadas nas escolas “regulares”, 
destinadas aos alunos parcialmente 
integrados, precisam contar com professores 

especializados e materiais pedagógicos 
adequados. (BRASIL, 2006, p.161)

Dentre essas ações de possibilidades 
garantidas em Leis, para permanência de 
alunos com necessidades educacionais 
especializados, está também o AEE 
(Atendimento Educacional Especializado), 
um serviço que ocorre em apoio ao professor 
regular da sala, dentro da escola, em um 
espaço físico adaptado com materiais e 
recursos que atendam as especificidades 
desses alunos, e os desenvolva em suas 
habilidades.

O AEE complementa e/ou suplementa a 
formação do aluno, visando a sua autonomia 
na escola e fora dela, constituindo oferta 
obrigatória pelos sistemas de ensino. É 
realizado, de preferência, nas escolas comuns, 
em um espaço físico denominado Sala de 
Recursos Multifuncionais. Portanto, é parte 
integrante do projeto político pedagógico da 
escola. (BRASIL, 2010, p.17)

O AEE é uma oferta dentro do espaço 
escolar, e que visa à integração do aluno 
como um todo tornando cada vez menor 
as barreiras a serem enfrentadas no dia a 
dia da rotina escolar. Para isso, as pessoas 
envolvidas nesse processo precisam se 
articular, a fim de garantir uma educação 
abrangente, de qualidade e com finalidades 
objetivas. Professores regulares, Profissionais 
de AEE, auxiliares, e demais profissionais, 
precisam realizar trocas mutuas, tornando a 
permanência desta criança na escola, sempre 
com objetivos claros de aprendizado e de 
bem-estar para ela e para o grupo em geral.

Os professores comuns e os da Educação 
Especial, precisam se envolver para que 

seus objetivos específicos de ensino sejam 
alcançados, compartilhando um trabalho 
interdisciplinar e colaborativo. As frentes de 
trabalho de cada professor são distintas. Ao 
professor de sala de aula comum é atribuído 
o ensino das áreas de conhecimento, e 
ao professor do AEE cabe complementar/
suplementar a formação do aluno com 
conhecimentos e recursos específicos que 
eliminam as barreiras as quais impedem ou 
limitam sua participação com autonomia e 
independência nas turmas comuns do ensino 
regular. (BRASIL, 2010, p.19)

O objetivo deste atendimento é possibilitar 
que às necessidades educacionais especificas 
de cada aluno, seja discutido dentro do 
cotidiano escolar, aproximando este aluno 
de todos que atuam no ensino. É uma 
experiência inclusiva de desenvolvimento, 
que permite ao aluno e às famílias, um 
atendimento escolar sem precisar recorrer 
a esse atendimento em espaços exteriores a 
escola.

E a parceria com a família é outro ponto 
a ser discutido, e de extrema importância. 
Porque da mesma forma que a família 
busca por seus direitos de integrarem essas 
crianças na escola regular, é preciso um 
comprometimento com esta educação, e 
uma participação e colaboração ativa neste 
processo. A declaração de Salamanca vai nos 
dizer que:

• 57. A educação de crianças com 
necessidades educacionais especiais é uma 
tarefa a ser dividida entre pais e profissionais. 
Uma atitude positiva da parte dos pais 
favorece a integração escolar e social. Pais 
necessitam de apoio para que possam 

assumir seus papéis de pais de uma criança 
com necessidades especiais. O papel das 
famílias e dos pais deveria ser aprimorado 
através da provisão de informação necessária 
em linguagem clara e simples; ou enfoque na 
urgência de informação e de treinamento em 
habilidades paternas constitui uma tarefa 
importante em culturas aonde a tradição de 
escolarização seja pouca. 

• 58. Pais constituem parceiros privilegiados 
no que concerne às necessidades especiais de 
suas crianças, e desta maneira eles deveriam, 
o máximo possível, ter a chance de poder 
escolher o tipo de provisão educacional que 
eles desejam para suas crianças. (1994, p.13)

Nesse sentido, podemos afirmam 
que as diretrizes estabelecidas nessas 
Constituições, Legislações e Documentos, 
trazem primordialmente uma educação 
voltada para a criança e suas necessidades, 
movendo-se nesse sentido, para lhe garantir 
a educação de qualidade, o bem-estar social, 
e o direito de ir e vir.  

Tal como foi visto até aqui as escolas 
inclusivas estão abertas para todos os 
alunos, portanto é importante que a escola 
esteja preparada, que sua estrutura atenda 
a essa nova demanda e seus profissionais 
estejam qualificados para o trabalho. A partir 
de agora esse assunto será abordado, como 
deve ser a estrutura dessas escolas e o perfil 
desses profissionais, a partir da discussão 
das dificuldades de aprendizagens e inclusão 
dos alunos com deficiência auditiva.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
– COMPREENDENDO O 
CONTEXTO
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Para compreender a deficiência auditiva, 
são necessários estudos anatômicos do 
nosso sistema de audição. Segundo Aragon 
e Santos (2015):

A definição de deficiência auditiva 
considera que a pessoa com alguma 
limitação ou impedimento auditivo tem 
uma incapacidade, enquanto a definição de 
surdez considera o sujeito surdo como aquele 
que tem apenas uma diferença linguística e, 
consequentemente, uma diferença cultural. 
(p.125)

Nesse sentido, podemos afirmar que uma 
pessoa possui deficiência auditiva, quando 
esta perde parcial ou total, a função da 
audição.

Mas o ser humano com sua necessidade 
de comunicação, mesmo com limitações, 
reinventa modos para se expressar, e é 
por meio da linguagem que se desenvolve, 
cabendo as adaptações necessárias para 
estreitar as relações humanas.

Para estes indivíduos, que possuem 
uma deficiência total ou parcial auditiva, 
a comunicação se estabeleceu através da 
Língua de Sinais – Libras.

LÍBRAS – A LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS

A pessoa com surdez possui uma cultura 
própria, e tão importante como conhecer é 
valorizar esta cultura para que o processo 
de inclusão ocorra de forma total, como a 
compreensão da língua de sinais. A sigla 
LIBRAS significa Língua Brasileira de Sinais, 
sendo definida como a forma de comunicação 
e expressão gestual que transmite ideias 

e desenvolve uma conversa. É uma língua 
de modalidade gestual-visual, que inclui 
movimentos gestuais e expressões faciais 
que são percebidos pela visão. (Felipe, 2001)

Nas escolas brasileiras o método mais 
utilizado na educação de surdos é o 
bilinguismo que pressupõe que a criança 
aprenda como primeira língua a de sinais e 
como segunda a modalidade escrita da língua 
oficial do seu país. Nesse sentido, QUADROS 
(2006), nos faz refletir que “ao optar-se em 
oferecer uma educação bilíngue, a escola 
está assumindo uma política linguística em 
que duas línguas passarão a coexistir no 
espaço escolar” (p.18). 

A língua de sinais não tem sido mais 
questionada na educação de surdos e isso é 
uma grande conquista. A educação de surdos 
ficou estagnada e retrocedeu enquanto 
o oralismo foi imposto e a língua de sinais 
tratada com preconceito. Hoje a língua de 
sinais tem seu espaço e é valorizada nas 
escolas inclusivas e na educação dos surdos.

A EDUCAÇÃO DE ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
NA ESCOLA INCLUSIVA

Muitos alunos com deficiência auditiva 
ou com surdez total estão inseridos em 
escolas regulares e fazem parte do processo 
de inclusão, são vários os estudiosos sobre 
o assunto que é claro ao afirmarem que 
estes alunos não devem ser depositados nas 
escolas regulares, os mesmos falam sobre 
o que não pode acontecer no processo de 
inclusão de alunos com deficiência auditiva e 
apontam estratégias que visam uma melhor 

qualidade da educação destes. 
Ao discutir sobre a inclusão da criança com 

deficiência auditiva no ambiente escolar, 
podemos afirmar segundo embasamento 
teórico, que não é simplesmente ‘jogar’ 
esta criança na escola. Para que este aluno 
se desenvolva, é necessário que haja um 
atendimento educacional especializado, 
que haja um planejamento adaptado às suas 
necessidades, e profissional capacitado, para 
atender as dificuldades de aprendizagem que 
surgirão no processo, para que este aluno, 
não se sinta isolado, e seu aprendizado, 
não se torne apenas reprodutor. É preciso 
promover um espaço integrador, em que o 
aluno desenvolva um papel ativo no sistema 
educacional.

A inclusão do aluno com surdez deve 
acontecer desde a educação infantil até a 
educação superior, garantindo-lhe, desde 
cedo, utilizar os recursos de que necessita 
para superar as barreiras no processo 
educacional e usufruir seus direitos escolares, 
exercendo sua cidadania, de acordo com os 
princípios constitucionais do nosso país. 
(BRASIL, 2007, p.14)

Mas para que esta inclusão ocorra de 
forma integradora, e sem discriminação, 
as escolas regulares precisam dispor de 
recursos que tornem possíveis os processos 
de inclusão do deficiente auditivo, acesso a 
língua de sinais, materiais concretos e visuais, 
orientação de professores especialistas em 
educação especial e salas de recursos. Um 
instrumento primordial para a educação dos 
alunos deficiente auditivo é a presença do 
Intérprete educacional que atua traduzindo 
a linguagem oral para a língua de sinais para 

o aluno deficiente auditivo. 
A inclusão de pessoas com surdez na 

escola comum requer que se busquem 
meios para beneficiar sua participação e 
aprendizagem tanto na sala de aula como 
no Atendimento Educacional Especializado 
[...] o aperfeiçoamento da escola comum 
em favor de todos os alunos é primordial. 
[...] os professores precisam conhecer e 
usar a Língua de Sinais, entretanto, deve-se 
considerar que a simples adoção dessa língua 
não é suficiente para escolarizar o aluno 
com surdez. Assim, a escola comum precisa 
implementar ações que tenham sentido para 
os alunos em geral e que esse sentido possa 
ser compartilhado com os alunos com surdez. 
Mais do que a utilização de uma língua, os 
alunos com surdez precisam de ambientes 
educacionais estimuladores, que desafiem 
o pensamento, explorem suas capacidades, 
em todos os sentidos. (BRASIL, 2007, p.14)

A língua de Sinais por si só não faz o milagre 
da aprendizagem, é necessário um trabalho 
interdisciplinar, e com recursos variados, 
para que este aluno se aproprie da língua 
tradicional brasileira, e consiga construir seu 
próprio conhecimento de mundo, a partir das 
possibilidades apresentadas pelo professor. 

Se somente o uso de uma língua bastasse 
para aprender, as pessoas ouvintes não 
teriam problemas de aproveitamento escolar, 
já que entram na escola com uma língua oral 
desenvolvida. A aquisição da Língua de Sinais, 
de fato, não é garantia de uma aprendizagem 
significativa. (BRASIL, 2007, p.15)

Segundo a alegação das diretrizes 
governamentais se o professor não amplificar 
seus métodos e utilizar somente a língua oral, 
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possivelmente os alunos deficiente auditivo 
não terão oportunidade de compreenderem 
a matéria em sua totalidade e problemas 
como comunicação, conceituação, abstração, 
memória e raciocínio lógico, se tornarão 
comuns no processo de aprendizagem 
(BRASIL, 2006). 

Por fim, diversas maneiras de comunicação 
visual são eficientes ao transmitir o conteúdo 
para alunos deficiente auditivo. O uso de 
materiais concretos, de mímica, dramatização, 
recursos tecnológicos, recursos visuais, e 
todas as possibilidades de materiais, que 
trarão para a sala de aula, um aprendizado 
prazeroso. O importante nesse sentido, é que 
todo o material utilizado, esteja adaptado 
para compreensão dos alunos deficiente 
auditivos, através de imagens e/ou libras. 
Mas para esse aprendizado, a estrutura 
de ensino deste aluno deve estar pautada 
em conjunto com outros profissionais, 
como o professor de atendimento a sala 
de recursos, denominado por professor de 
AEE, e o interprete de Libras, que facilitará a 
comunicação e o ensino da Língua Brasileira 
de Sinais a estes alunos, fazendo uma ponte 
neste processo de ensino-aprendizagem.

Nesta perspectiva, a sala de recursos para 
o Atendimento Educacional Especializado 
em Língua Portuguesa deverá ser organizada 
didaticamente, respeitando os seguintes 
princípios: • Riqueza de materiais e recursos 
visuais (imagéticos) para possibilitar a 
abstração dos significados de elementos 
mórficos da Língua Portuguesa. • Amplo 
acervo textual em Língua Portuguesa, 
capaz de oferecer ao aluno a pluralidade 
dos discursos, para que os mesmos possam 

ter oportunidade de interação com os mais 
variados tipos de situação de enunciação. 
Capítulo III - O Atendimento Educacional 
Especializado para os Alunos com Surdez: 
uma proposta inclusiva 39 • Dinamismo e 
criatividade na elaboração de exercícios, os 
quais devem ser trabalhados em contextos 
de usos diferentes. (BRASIL, 2007, p.38)

O professor Interprete, nesse contexto, tem 
uma função de extrema importância neste 
processo, e esta formação profissional, vem 
com os aos sendo cada vez mais valorizada, 
pois a presença destes profissionais é 
fundamental para a inserção das pessoas 
com surdez. A função deste profissional vai 
além de interpretar e traduzir, é o interprete 
que leva o aluno a interagir com outros 
sujeitos, a manter relações interpessoais e 
promover o envolvimento entre pessoas com 
surdez e ouvintes. A função, nesse sentido, 
é a de mediar a comunicação, e ao fazer a 
mediação, está proporcionando a estas 
crianças a real inserção no mundo social. A 
definição de interprete, posta no documento 
do Ministério de Educação, denominado 
Atendimento Educacional Especializado – 
Pessoa com Surdez relata que o tradutor e 
interprete da Libras e língua Portuguesa:

É a pessoa que, sendo fluente em Língua 
Brasileira de Sinais e em Língua Portuguesa, 
tem a capacidade de verter em tempo real 
(interpretação simultânea) ou, com um 
pequeno espaço de tempo (interpretação 
consecutiva), da Libras para o Português ou 
deste para a Libras. A tradução envolve a 
modalidade escrita de pelo menos uma das 
línguas envolvidas no processo. [...] A atuação 
do tradutor/intérprete escolar, na ótica da 

Claudia Rodrigues Barbosa 

Professora de Educação Infantil e 
Fundamental I na Rede Municipal 
da Prefeitura de São Paulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa visou compreender a educação inclusiva, no 

que se refere a alunos com deficiência auditiva, buscando 
conceituar os termos e o contexto, para uma reflexão da 
educação para estas crianças com necessidades educacionais 
especiais, além de compreender como a Língua de sinais 
contribuí para sanar as dificuldades de aprendizagem 
enfrentadas pelos alunos surdos, no ambiente escolar 
regular, na perspectiva da Educação Inclusiva.

Para tais considerações, utilizou-se como aporte teórico 
de autores como Ronice Quadros (2006); Documentos e 
Diretrizes pautadas em Leis, dentre outros que desenvolvem 
análises acuradas e comprometidas contribuindo assim para 
a compreensão do problema apresentado. 

inclusão, envolve ações que vão além da interpretação de 
conteúdos em sala de aula. Ele medeia a comunicação entre 
professores e alunos, alunos e alunos, pais, funcionários e 
demais pessoas da comunidade em todo o âmbito da escola e 
também em seminários, palestras, fóruns, debates, reuniões 
e demais eventos de caráter educacional. (BRASIL, 2007, 
p.49)

Mas, pensar em todas estas propostas é pensar que ainda 
estamos caminhando para que a inclusão de alunos deficiente 
auditivos seja realmente efetivada, com a qualidade de 
ensino que eles merecem e que lhes é concebido por direito 
em Leis e documentos norteadores. Há ainda, a carência de 
recursos materiais e de profissionais qualificados, e que não 
são os únicos fatores de insatisfação com o atual modelo 
inclusivo, há também a necessidade de compreensão dos 
ouvintes sobre a língua e a cultura do deficiente auditivo, 
enfim, nas escolas regulares há inúmeros casos de alunos 
com necessidades especiais e estes possuem necessidades 
educativas especiais diferentes, ter um olhar único para cada 
tipo de deficiência é importante, E para isso, vamos elencar 
as dificuldades de aprendizagem destes alunos e os desafios 
presentes no cotidiano escolar, para a inclusão destes alunos.
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O caminho percorrido para conclusão 
da pesquisa foi um caminho de análises de 
documentos e de fundamentações teóricas. 
Para isso a metodologia utilizada foi a 
Pesquisa bibliográfica, Esse tipo de pesquisa 
tem por finalidade investigar as diferentes 
contribuições científicas sobre determinado 
tema, de forma que o pesquisador possa 
utilizá-la para confirmar, confrontar ou 
enriquecer suas proposições. (KAUARK, 
2010)

E este estudo buscou em materiais 
de autores, e em Leis, que afirmaram 
os aspectos relacionados à inclusão de 
alunos com deficiência auditiva em escolas 
regulares e as dificuldades de aprendizagens 
enfrentadas por estes alunos. A partir da 
definição do tema, buscaram-se os autores 
que embasaram as pesquisas, e iniciou-
se o levantamento bibliográfico, a fim de 
contemplar os questionamentos levantados 
durante o processo de pesquisa. Um trabalho 
que demandou estudos e leituras, a fim de 
verificar os materiais publicados e analisar 
o contexto educacional. E a partir destas 
considerações, a pesquisa foi documentada 
e relatada neste estudo. 

Ficou evidenciado, que a inclusão 
de alunos surdos em escolas regulares, 
torna a aprendizagem desta criança mais 
significativa, e promove uma interação social. 
Promover a integração e a inclusão escolar, é 
mais do que simplesmente “depositar” essas 
crianças na escola, é necessário estruturar o 
ensino, para que a criança seja atendida de 
acordo com suas habilidades, e não apenas 
considerar aquilo que a criança não atinge. E 
isto é um processo, que demanda reflexões, 

idas e vindas, a fim de se alcançar os objetivos 
necessários para esta inclusão. Para isso, 
tornam-se imprescindível, a elaboração de 
ações e a utilização de recursos que vão 
contribuir para a aprendizagem desta criança.

O desenvolvimento de uma educação 
bilíngue para o aluno com surdez é um 
processo. Para realizá-lo há necessidade 
primeiramente de entender todo seu benefício 
para esse alunado e, a partir daí, traçar 
algumas ações fundamentais: - qualificação 
dos professores “ouvintes”; - sensibilização, 
formação e capacitação de jovens surdos para 
atuar na educação da criança com surdez; - 
planejamento de parcerias e ações conjuntas 
entre as secretarias de educação, saúde e 
serviço social; - promoção de parcerias com 
organizações não governamentais como 
associações de surdos, associações de pais 
de surdos e outras afins. Como se pode 
observar, o currículo desenvolvido com a 
criança com surdez na educação infantil 
é o mesmo desenvolvido com a criança 
que ouve, com as devidas adaptações 
linguísticas. A metodologia e a didática é 
que são diferenciadas, com atividades bem 
contextualizadas, vivenciadas e com apoio de 
muito recurso visual. (BRASIL, 2006b, p.83)

O professor, nesse contexto, deve ser o 
mediador das práticas estabelecidas em sala 
de aula. Ele deve conceber um ambiente 
de relações, agindo de forma, que ouvintes 
e surdos interajam, e se relacionem. O 
tratamento de aluno surdo, não deve se 
diferenciar dos alunos ouvintes, pois como 
seres sociais, estes devem compreender e 
respeitar as normas e regras estabelecidas 
pelo grupo em que estão inseridos.

O professor deve facilitar e estimular a 
interação do aluno com surdez no grupo de 
colegas (surdos ou ouvintes), pois é por meio 
dessa interação que ele virá a enriquecer 
suas possibilidades de comunicação e 
expressão. Assim como as outras crianças, 
o aluno com surdez vai compreendendo 
quais as atitudes e comportamentos que ele 
deve ter para ser aceito no grupo, e isso se 
dá por meio da observação e da imitação. 
O recurso da imitação é importante em 
todas as fases do desenvolvimento do aluno 
com surdez. O professor não deve dar um 
tratamento diferenciado a uma criança 
só porque ela é surda. Ela como as outras 
crianças, deve respeitar as normas e aceitar 
os limites estabelecidos pela escola, e esses 
devem ser bem definidos. Dar o exemplo é 
uma das formas mais seguras para a criança 
com surdez entender as regras sociais e os 
valores, pois ela aprende com o que vê, e não 
com o que ouve. (BRASIL, 2006b, p.54)

O ambiente sociocultural em que a 
criança vive determina sua aprendizagem e 
seu desenvolvimento. Estas considerações 
nos levam a refletir sobre como o contexto 
educacional escolar e as metodologias 
utilizadas para a aprendizagem destas 
crianças, contribuí para que estas crianças 
se desenvolvam de forma integral. Nesse 
sentido, podemos considerar que a 
família e o ambiente familiar que a criança 
convive, inferem em como estas crianças se 
desenvolvem, e como estabelecem a relações 
com o mundo. Família e escola, portanto, 
devem criar condições que favoreçam 
desenvolvimento da criança. A família precisa 
tomar para si a responsabilidade de subsidiar 

e apoiar a criança para ela se desenvolver. As 
escolas, como instituições responsáveis pelo 
aprendizado e inclusão social da criança, 
devem buscar recursos e parcerias, para 
que o ensino seja significativo, contemple 
todas as necessidades físicas e cognitivas 
das crianças, cumprindo a legislação e as 
diretrizes legais que estabelecem e garantem 
a permanência da inclusão no espaço escolar.

A educação inclusiva concebe a escola 
como um espaço de todos, no qual os 
alunos constroem o conhecimento segundo 
suas capacidades, expressam suas ideias 
livremente, participam ativamente das 
tarefas de ensino e se desenvolvem como 
cidadãos, nas suas diferenças.

Nas escolas inclusivas, ninguém se 
conforma a padrões que identificam os 
alunos como especiais e normais, comuns. 
Todos se igualam pelas suas diferenças!

A inclusão escolar impõe uma escola em 
que todos os alunos estão inseridos sem 
quaisquer condições pelas quais possam 
ser limitados em seu direito de participar 
ativamente do processo escolar, segundo 
suas capacidades, e sem que nenhuma delas 
possa ser motivo para uma diferenciação que 
os excluirá das suas turmas. (BRASIL, 2010, 
p.5)

Conclui-se a reflexão deste estudo, 
compreendendo que a inclusão não se 
faz apenas permitindo que alunos com 
necessidades educacionais especiais 
estejam presentes na escola regular. Incluir 
é um processo de idas e vindas, de acertos 
e erros, pois é uma ação humana, e passível 
de erros. Na inclusão, a troca, a socialização, 
o conhecimento e o respeito pelo outro 
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deve existir. Esta prática deve estar pautada 
no respeito, e na integração, e na ação de 
planejamento flexível, para atender a todos 
os alunos de forma integral.

Quando nos referimos ao trabalho 
realizado no que se refere à inclusão, esta 
é embasada na socialização e integração do 
aluno em todas as áreas, parece algo fácil, 

mas vivenciando a prática e concepções, 
conseguimos entender que é um caminho 
que requer muito dos envolvidos. Mas não se 
pôde olhar para as dificuldades e não fazer. 
É necessário romper com os obstáculos que 
surgirão no caminho, e avançar sempre rumo 
a uma educação de qualidade.
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EDUCAÇÃO INFANTIL, AS 
DIFICULDADES 
DO ENSINO INFANTIL

O presente artigo justifica-se pela necessidade de contribuir no processo de ensino-
aprendizagem da criança na Educação Infantil, onde a instituição (escola), professores e pais 
trabalham juntos para o desenvolvimento da criança em sua totalidade. Aos educadores 
que atuam no dia a dia, no sentido de oferecer informações a respeito do desenvolvimento 
das crianças quando os trabalhos são realizados com o apoio da família, de modo a trazer 
para seu cotidiano as brincadeiras adequadas às diversidades, interesses e necessidades 
das crianças. Dando possibilidades para os educandos se desenvolverem socialmente e se 
descentrar de si mesmas, escutando os outros e também sendo ouvidas percebendo que sua 
família faz parte desse meio social que está inserida e apoia seu desenvolvimento com todos 
da instituição. Tendo como preocupação propiciar a todas as crianças um desenvolvimento 
integral e dinâmico, onde os conteúdos correspondam aos conhecimentos gerais das crianças, 
a seus interesses e necessidades, além de desafiar sua inteligência.  

Palavras-Chave: Criança; Família; Escola.
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FORMAÇÃO DA CULTURA 
INFANTIL

No processo de ensino-
aprendizagem da criança na 
educação infantil a parceria 
entre família e escola é de suma 
importância para o sucesso no 

desenvolvimento intelectual, moral e na 
formação do indivíduo na primeira infância. 
É importante ressaltar que, no processo 
de aprendizagem, a presença do outro é 
fundamental, quer seja este um membro 
da família quer seja o professor, mesmo 
sabendo que as crianças já nascem inseridas 
em uma cultura na qual vão desenvolver 
competências pessoais e adquirir 
conhecimentos de um ou outro grupo social. 
Sendo assim, o desenvolvimento pode ser 
considerado como um processo onde as 
pessoas, a partir das estruturas disponíveis 
em cada momento, se apropriam da cultura 
do grupo social dentro do qual estão imersas.

     Isto é possível devido às interações 
sociais estabelecidas entre o indivíduo e 
os diferentes agentes que atuam como 
mediadores da cultura, como a família e os 
docentes.

A importância do ensino com pesquisa 
na formação do pedagogo tem como 
objetivo melhorar a qualidade da formação 
do professor em processo de graduação 
e propiciar a capacidade do mesmo se 
atualizar. Desta forma, pesquisar é um 
processo que objetiva entrar em contato 
com realidades desconhecidas ou pouco 
conhecidas, relevando suas características 
e peculiaridades, observando critérios 

específicos e com uma metodologia de 
trabalho. Sendo assim, a elaboração deste 
artigo intitulado “Crianças com dificuldade 
de aprendizagem no contexto da educação 
infantil: Reflexões sobre o papel da escola e 
da família nesse processo”, viabiliza analisar e 
compreender como acontece a relação entre 
escola e família no processo de dificuldade 
de aprendizagem das crianças na educação 
infantil. 

O interesse de pesquisar sobre essa 
temática surgiu a partir do momento em que 
nos inquietamos em saber sobre a importância 
do ensino com pesquisa, buscando, assim, 
observar a postura do docente diante das 
dificuldades de aprendizagem das crianças, 
identificar a postura da família perante as 
dificuldades de aprendizagem e conhecer 
como ocorre a mediação da aprendizagem 
na escola. Partindo do pressuposto de 
que o professor precisa dispor de atitudes 
analíticas, reflexivas e questionadoras, a 
pesquisa, associada ao ensino, possibilita 
uma aproximação à realidade educacional, 
estimulando-o a buscar a sua autonomia 
e torna-se ativo na construção de 
conhecimentos para si e para o outro. 

Segundo Paulo Freire (1996), “ensinar 
não é transmitir conhecimentos, mas 
criar as possibilidades para a produção do 
saber”. Ensinar exige pesquisa, pois ensino 
sem pesquisa não é ensino, ambos estão 
intimamente ligados. Ensinar exige respeito 
aos saberes dos educadores, ou seja, o 
professor deve “discutir” com os alunos a 
realidade concreta associando os saberes 
curriculares fundamentais e a experiência 
social e pessoal de cada um. Ensinar exige 
criticidade, onde o professor.

deve desenvolver uma postura inquieta, 
indagadora e curiosa.

Ensinar exige que o educador forme parte 
integrante da prática ensino- aprendizagem. 
Partindo desse ponto e continuando sob 
a perspectiva de Paulo Freire, aprender 
é construir e reconstruir pacientemente 
uma obra que não será definitiva (processo 
de aprendizagem), pois o ser humano é 
transitório. Sendo assim, a escola configura-
se como um espaço no qual educador e 
educando trabalham valores sociais, éticos 
e cidadania na busca por uma sociedade 
justa e ciente de sua força política, e não um 
espaço preparatório apenas para o vestibular 
e para o mercado de trabalho.

A aprendizagem é um processo de aquisição 
e integração de informações ocorrentes em 
todas as etapas da vida, importante para 
a sobrevivência do indivíduo. Assim, uma 
disfunção nesse processo é denominada 
dificuldade de aprendizado, atingindo cerca 
de 40% das crianças em idade escolar, 
podendo insistir até a vida adulta. A escola, 
por sua vez, precisa garantir uma relação 
de diálogo, ouvindo o que a família tem 
a dizer, colocando-se como parceira e 
apresentar atitudes livres de preconceitos 
para com os alunos e suas famílias. A escola 
precisa, ainda, agir como moderadora das 
ansiedades das famílias. Os professores, 
ao perceberem que o fato de uma família 
desestruturada influencia negativamente 
no desenvolvimento escolar, estão corretos. 
Contudo, além de ter esse olhar sensível, 
o professor deve buscar subsídios para 
construir uma relação de cooperação dos 
pais dentro da escola.

  É fundamental que a escola e a família 
sigam os mesmos princípios e critérios 
bem como a mesma direção em relação 
aos objetivos que desejam atingir. Cada 
uma deve fazer sua parte para que atinja o 
caminho do sucesso que visa conduzir a um 
futuro melhor, isto é, é importante que a 
família e a escola tracem as mesmas metas de 
forma simultânea, proporcionando ao aluno 
uma segurança na aprendizagem de forma 
que venha criar cidadãos críticos capazes de 
enfrentar a complexidade de situações que 
surgem na sociedade.

CONHECER AS CRIANÇAS 
POR MEIO DO BRINCAR

O educador pode, a partir da observação 
das atividades lúdicas obter um diagnóstico 
do comportamento geral do grupo e 
do comportamento individual de seus 
alunos; descobrir em qual estágio de 
desenvolvimento se encontram as crianças; 
conhecer os valores, as ideias, os interesses e 
as necessidades de cada grupo, seus conflitos, 
problemas e potenciais. Se, porém, o que 
pretende é estimular o desenvolvimento 
de determinadas áreas ou promover 
aprendizagens específicas, o brincar pode ser 
utilizado como uma possiblidade de desafio 
cognitivo, desde que se escolham atividades 
adequadas.

               É importante o educador definir, 
previamente, o espaço de tempo que cada 
atividade lúdica vai ocupar no dia a dia; os 
espaços físicos onde essas atividades se 
desenvolverão (dentro da sala de aula, no 
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pátio ou em outros locais); os modos de 
acesso aos espaços e objetos, brinquedos 
ou outros materiais que tenham de ser 
providenciados. Tais definições devem não 
só respeitar as singularidades individuais e 
promover a inclusão das crianças, como levar 
em conta as diversidades locais e culturais, 
as necessidades do grupo e, evidentemente, 
os objetivos do educador.

REFLEXÕES ACERCA DO 
PAPEL DA ESCOLA E DA 
FAMÍLIA 

Com base no que foi abordado até 
aqui, cabe fazer algumas reflexões e/ou 
pontuações sobre a temática apresentada, 
trazendo fundamentos que comporta a 
importância da parceria entre escola e família 
na busca de uma educação de qualidade para 
as crianças na fase da educação infantil.

  Assumindo a perspectiva 
interacionista-construtivista de Jean Piaget, 
endente-se que a aprendizagem como 
um processo de construção individual por 
meio de uma interpretação pessoal e única 
do meio no qual o indivíduo está inserido. 
Deste modo, a aquisição de conhecimentos 
depende tanto das estruturas cognitivas do 
sujeito como da relação dele, sujeito com o 
objeto.

A psicologia de Piaget está fundamentada 
no processo de organização, adaptação, 
assimilação, acomodação, equilibração e 
desequilibração. Portanto, na perspectiva 
de Piaget, a adaptação é a essência do 
funcionamento intelectual, assim como a 

essência do funcionamento biológico. É uma 
das tendências básicas inerentes a todas as 
espécies. A outra tendência é a organização, 
que constitui a habilidade de integrar as 
estruturas físicas e psicológicas em sistemas 
coerentes. Ainda, segundo o autor, a 
adaptação acontece mediante a organização, 
e assim o organismo discrimina entre a miríade 
de estímulos e sensações com os quais é 
bombardeado e as organiza em alguma forma 
de estrutura. Esse processo de adaptação 
é então realizado sob duas operações, a 
assimilação e a acomodação. Para que ocorra 
a construção de um novo conhecimento, é 
preciso que se estabeleça um desequilíbrio 
nas estruturas mentais, isto é, os conceitos 
já assimilados necessitam passar por um 
processo de desorganização para que possam 
novamente, a partir do contato com novos 
conceitos, se reorganizarem, estabelecendo 
um novo conhecimento. 

Este mecanismo pode ser denominado 
de equilibração das estruturas mentais, 
transformando um conhecimento prévio 
em um conhecimento novo. Segundo os 
teóricos citados, Piaget e Vygostky , acredita-
se que os conhecimentos são elaborados 
espontaneamente pela criança de acordo 
com o estágio de desenvolvimento no qual 
se encontra. Portanto, é possível afirmar que 
tanto Piaget (1972/2000) quanto Vygotsky 
(1995) concebem a criança como um ser 
ativo, atento que cria hipóteses sobre o seu 
ambiente. Ensinar, portanto, não é uma tarefa 
fácil, exige muita dedicação, esforço e, acima 
de tudo, paciência, exigindo dos educadores 
e dos pais o saber ouvirem, mas também o 
fazer calar, se necessário.

A criança aprende desde o nascimento 
em um processo contínuo, no qual vão 
predominar determinadas estratégias na 
escola e nela mesmas, conforme cada período 
de desenvolvimento. Também aprende por 
meio de interações que estabelecem no 
seu meio físico e social. Essas interações se 
configuram distintamente de acordo com 
as práticas culturais, modo de produção e 
organização sociocultural. 

Dessa forma,  o auxílio prestado a criança 
em suas atividades de aprendizagem 
é  sempre muito válido, pois aquilo que 
a criança faz hoje com o auxílio de um 
adulto ou  de uma criança maior, amanhã 
estará realizando sozinha. Para este tipo 
de desenvolvimento, Vygotsky deu o nome 
de Zona de Desenvolvimento Proximal, a 
qual se subdivide em dois níveis: o Nível de 
Desenvolvimento Real é a capacidade que 
a criança tem de realizar tarefas de forma 
independente, ou seja, refere-se a etapas já 
alcançadas, já conquistadas pela criança; já o 
Nível de Desenvolvimento Potencial é uma 
outra forma de compreender adequadamente 
o desenvolvimento da criança. Neste nível 
a criança possui apenas a capacidade de 
desempenhar tarefas com a ajuda de adultos 
ou de companheiros, mas capazes.

A partir desses dois níveis, Vygotsky define 
a Zona de Desenvolvimento Proximal como 
“a distância entre o nível de desenvolvimento 
real e o nível de desenvolvimento proximal”, 
ou seja, a Zona de Desenvolvimento 
Proximal refere-se ao caminho que a criança 
vai percorrer para desenvolver funções que 
estão em processo de amadurecimento. 
É, portanto, na Zona de Desenvolvimento 

Proximal que as interferências de outros 
indivíduos se configuram como mais 
transformadoras. Essa interferência também 
é conhecida como mediação, segundo 
Vygotsky, “processo de intervenção de 
um elemento intermediário numa relação, 
onde ela deixa de ser direta e passa a ser 
mediada por esse elemento”, possibilitando 
ao educador, como mediador entre o aluno 
e o meio social, oferecendo as experiências 
necessárias para o aluno avançar, isto é, 
por intermedio da medição o docente tem 
como organizar e desorganizar, desenvolver, 
estruturar e fundamentar as aprendizagens 
intencionalmente, estabelecendo, assim, 
uma interação entre o aluno, seu meio social 
e a aquisição de conhecimentos. Dessa 
forma, completando e articulando a teoria de 
Vygotsky (1995), Piaget enfatiza o valor da 
interação e das relações sociais no processo 
de aprendizagem:

“Uma ligação estreita e continuada 
entre os professores e os pais leva, pois 
a muita coisa mais que a uma informação 
mútua: este intercâmbio acaba resultando 
em ajuda recíproca e, frequentemente, 
em aperfeiçoamento real dos métodos. 
Ao aproximar a escola da vida ou das 
preocupações profissionais dos pais, e ao 
proporcionar, reciprocamente, aos pais um 
interesse pelas coisas da escola, chega-se até 
mesmo a uma divisão de responsabilidades...” 
(1972/2000, p.50)

Dessa forma, a família e a escola formam 
uma equipe. Não será sempre que escolas e 
pais falarão a mesma língua, mas ambos têm 
de promover condições para que os alunos 
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aprendam, tornem-se autônomos e consigam 
agir sobre o mundo.

A aprendizagem depende também em 
grande parte da motivação: as necessidades 
e os interesses das crianças são mais 
importantes que qualquer outra razão para 
que elas se dediquem a uma atividade 
proposta. Ser esperta, independente 
curiosa, ter iniciativa e confiança em sua 
capacidade de construir uma ideia própria 
sobre as coisas, assim como expressar seu 
pensamento e sentimentos com convicção, 
são características inerentes à personalidade 
integral das crianças.

Para concretizar esses objetivos e garantir 
a participação dinâmica das crianças nesses 
processos, o educador deve ter bem claro 
o que pode desenvolver juntamente com 
a família. Assim, ao pensar atividades 
significativas e desafiadoras que respondam 
aos objetivos, é importante articulá-las de 
forma integrada também com a realidade 
sociocultural das crianças, seus estágios 
de desenvolvimento e os processos de 
construção do saber, valorizando o acesso 
aos conhecimentos dos mundos físico e 
social.

Uma das possibilidades de estratégia para o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança 
com docentes e famílias é a atividade lúdica, 
embora não seja o único recurso, mas trata-
se de uma possibilidade significativa que 
geralmente é bem garantida na construção 
do conhecimento e a interação entre os 
indivíduos.

O brincar espontâneo abre a possiblidade 
de observar e escutar as crianças nas suas 
linguagens expressivas mais autenticas. Esse 

brincar incentiva a criatividade e constitui 
um dos meios essenciais de estimular o 
desenvolvimento infantil e as diversas 
aprendizagens.

Em um contexto em que a relação adulto-
criança se caracteriza pelo respeito mútuo, 
pelo afeto e pela confiança (necessidades 
básicas das crianças), a autonomia em um 
campo para se desenvolver, quer do ponto 
de vista intelectual, quer do socioafetivo: a 
descentralização e a cooperação são essenciais 
para o equilíbrio afetivo das crianças, do qual 
depende seu desenvolvimento geral.

A aprendizagem depende em grande 
parte da motivação: as necessidades e os 
interesses das crianças são mais importantes 
que qualquer outra razão para que elas 
se dediquem a uma atividade. Ser esperta, 
independente, curiosa, ter iniciativa e 
confiança em sua capacidade de construir 
uma ideia própria sobre as coisas, assim como 
expressar seu pensamento e sentimentos 
com convicção, são características inerentes 
à personalidade integral das crianças.

Para concretizar esses objetivos e garantir 
a participação dinâmica das crianças nesses 
processos, o educador deve ter bem clara 
essas metas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas pesquisas feitas para 
elaborar este artigo, podemos 
dizer que realmente a ausência 
dos pais, a falta de parceria dos 
mesmos para com a escola é um 

agravante que contribui sim, e muito, para o 
não desenvolvimento cognitivo/intelectual 
das crianças. Este conglomerado de 
dificuldades educacionais, principalmente na 
rede pública, engloba também uma enorme 
diversidade cultural e junto a ela um alto 
índice de analfabetos, desigualdade social, 
as mudanças estruturais, desestruturas 
familiares e as mudanças governamentais. 
Isso se dá porque, assim como alimentação, 
saúde e moradia, a educação de qualidade 
com profissionais comprometidos, ainda é 
garantida a poucos. 

Existe uma grande lacuna quando se trata 
da “inserção” da família na escola. Percebe-

se que muito tem sido transferido da família 
para a escola. Funções que eram familiares 
como transmitir valores éticos e morais, 
definição política, formação religiosa, 
formação social, educação sexual entre 
outras, propiciando com que, dessa forma, 
a família perca seu papel e o distancie cada 
vez mais dessas crianças. 

Portanto, pais e educadores necessitam 
ser grandes e fieis companheiros nessa nobre 
caminhada da formação educacional do ser 
humano. Em toda educação, a participação 
da família é importante, diferente do que 
pensam sobre a educação infantil, pois 
esta não é apenas brincadeira e, sim, um 
alicerce para a vida. É o momento em que a 
criança começa a construção do seu caráter. 
Quando os pais são comprometidos com a 
escola, podemos colocar nossa esperança 
em um futuro melhor. As crianças precisam 
de alguém do seu lado para que se sintam 
seguras e tenham força de vontade, e a 
família é a principal responsável nesse 
desenvolvimento.

A qualidade também está relacionada ao 
próprio funcionamento das instituições e 
das pessoas que fazem parte das mesmas. 
É fundamental inserir a ações que ajudem a 
melhorar os serviços que a escola oferece. 
Um processo de aperfeiçoamento planejado 
com metas a serem cumpridas, seja a curto e 
a médio prazo.

Tais planos de aperfeiçoamento deveriam 
ocorrer na própria escola (equipamentos), 
com os professores (desenvolvimento 
profissional pessoal, aperfeiçoamento das 
competências vinculadas à instituição) e com 
as famílias (programas de participação, 
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temas para discussão sobre infância e a educação).
Tão importante quanto isso é que os processos educativos 

ofereçam não apenas bons resultados, mas que tenham 
também um alto grau de aceitação de pessoas que deles 
participam. A satisfação não é mérito suficiente, mas é algo 
fundamental, principalmente porque cria um contexto de 
trabalho que faz com que as condições nas quais ocorre a 
Educação Infantil sejam muito mais interessantes e produtivas. 
É difícil contar com a disponibilidade e o compromisso das 
famílias e da comunidade se não estiverem satisfeitas com a 
Educação Infantil que estivermos realizando.
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EDUCAÇÃO MUSICAL NA PRÉ-
ESCOLA:
O ENCONTRO ENTRE A CULTURA 
MUSICAL E O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL
RESUMO: O presente artigo trata sobre a importância da música na educação infantil. Há 
tempos este assunto vem sendo pauta nos meios educacionais visando à relevância da 
mesma para o desenvolvimento global da criança. Pautado em teóricos, este trabalho elucida 
sobre a necessidade de uma educação infantil onde a música se faça presente, não só como 
forma de entretenimento, mas principalmente como objeto de desenvolvimento. Partindo 
do levantamento de materiais estudados, concluiu-se nesse estudo o quão é necessária à 
presença de músicas nesta fase escolar da criança. 

Palavras-chave: Música; Desenvolvimento; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

O tema do presente artigo foi 
escolhido por se entender 
que, a música é um elemento 
importante e facilitador 
no processo de ensino e 

aprendizagem, já que a mesma está presente 
em cada canto deste mundo, fazendo parte 
de nossa história e despertando o interesse 
de crianças e adultos.

A palavra música, originária do grego 
mousike techne – “a arte das musas” é 
definida como a arte de combinar o som 
e o silêncio, é uma linguagem universal 
que transmite sensações, pensamentos 
e sentimentos, além de ser utilizada em 
diversas áreas medicinais e terapêuticas.

A Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96 
diz no Artigo 26, inciso 6º, que o ensino 
de arte deve ser componente curricular 
obrigatório nos diversos níveis da educação 
básica, intencionando formar e promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos. O uso 
desta arte na educação deve ser planejado de 
modo que a mesma propicie a aprendizagem 
de maneira prazerosa e significativa.

Neste sentido, entende-se o quanto 
o ensino de música pode corroborar no 
processo de ensino e aprendizagem nos 
primeiros anos de escolarização, mais 
precisamente na Educação Infantil, sendo 
vista como instrumento que visa facilitar a 
aprendizagem e interação entre as crianças, 
já que a mesma está presente na vida 
da criança antes mesmo do início de sua 
escolarização.

BREVE HISTÓRICO SOBRE 
A HISTÓRIA DA MÚSICA NO 
BRASIL

A música está presente em todos os 
lugares. Se pararmos para prestar atenção 
a nossa volta iremos notar a música em 
diferentes formas, podendo ser ouvidas, 
cantadas e expressadas em diversos 
contextos, pois esta se faz presente em sons 
do nosso corpo, da natureza, das ruas, como 
sons de automóveis e pessoas, das músicas, 
das vozes, etc.

Pois música é, antes de tudo, movimento. E 
sentimento e consciência do espaço-tempo. 
Ritmo, sons, silêncios e ruídos; estruturas 
que engendram formas vivas. Música é 
igualmente tensão e relaxamento, expectativa 
preenchida ou não, organização e liberdade 
de abolir uma ordem escolhida; controle e 
acaso. Música: alturas, intensidades, timbres 
e durações – peculiar maneira de sentir e de 
pensar. (MORAES, 1986, p. 7-8)

Segundo o autor, o povo brasileiro sempre 
foi musical e é formado por uma mistura de 
elementos da cultura indígena, europeia e 
africana, povos que participaram do período 
de colonização do país. Em seguida, foram 
surgindo outras influências que originaram 
uma diversidade de estilos musicais.

De acordo com o dicionário Hauaiss 
apud Bréscia (2003, p. 25), a música “é 
uma combinação harmoniosa e expressiva 
de sons e a arte de se exprimir por 
meio de sons, seguindo regras variáveis 
conforme a época, a civilização e etc.” 
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A história da música no Brasil iniciou-se 
na cultura indígena, primeiros povos que 
habitavam esta nação, porém sua influência 
nos dias atuais é pequena em relação à 
música europeia, por exemplo.

Durante os dois primeiros séculos de 
colonização portuguesa a música estava 
atrelada à Igreja. Os primeiros professores 
de música foram os jesuítas, que também 
tinham a função de catequizar os índios. Eles 
utilizavam a música como instrumentos de 
conversão, ensinando as crianças indígenas 
a cantar, dançar, tocar flauta, gaita, viola, 
tambores e cravo.

Consta até que existiam, nas aldeias já 
civilizadas, pequenas escolas de música 
para os filhos dos índios, cuja musicalidade 
era louvada pelos cronistas da época. Na 
Bahia, em 1578, os sacerdotes já formavam 
os primeiros “mestres-de-artes” instruídos 
a tocar instrumentos e em canto coral. Seu 
repertório era circunscrito ao cantochão e ao 
gênero da música renascentista, sobretudo 
portuguesa. (MARIZ, 1983, p. 34)

Com a chegada dos escravos africanos 
ao Brasil ouve uma miscigenação musical, 
pois suas práticas de danças e músicas eram 
vagarosamente divulgadas e misturadas 
àquelas aqui já existentes. Ainda segundo 
Mariz o hibridismo do folclore africano e do 
europeu ocorreu de forma lenta no período 
de colonização. 

No entanto, a influência branca, ou seja, 
portuguesa, espanhola, francesa e italiana, 
foi a mais relevante, na qual cada uma 
contribuiu a sua maneira.

 Os portugueses trouxeram os 
instrumentos e a literatura musical europeia; 

os espanhóis com seus boleros e fandangos; 
a Itália com o tango (música e dança); a França 
os cantos infantis e operetas; a Áustria a 
valsa; a Escócia o xótis; a Polônia a polca e 
os americanos o jazz”. (Ibid., p. 27). 

Entretanto, segundo o autor, durante 
o período colonial apesar de permanecer 
essencialmente europeia, a música era quase 
exclusivamente interpretada por mulatos 
ou negros. Já no Período do Império, após 
o regresso da Família Real para Portugal a 
música sofreu grave declínio, estando mais 
presente a partir de 1887 com o surgimento 
dos concertos populares.

Após este período surgiram dois ícones 
musicais: Carlos Gomes, considerado o maior 
compositor das Américas, e Villa-Lobos, o 
maior gênio musical do continente. Já no 
final do século XIX surge o nacionalismo 
musical, ou seja, “a música escrita com 
sabor nacional” (Ibid., p. 93). Neste período, 
a princípio, houve resistência por parte da 
sociedade que estava acostumada com a 
música europeia. 

Desta geração nacionalista destacou-
se dentre outros, Heitor Villas Lobos, que 
encantou o Brasil e o mundo com sua 
música. Villa Lobos é considerado um dos 
responsáveis pela implantação do Canto 
Orfeônico em todas as escolas públicas 
do país, fortalecendo então a mudança na 
visão do trabalho com a música. O Canto 
Orfeônico tem como base principal o foco 
no trabalho entre a teoria musical e o canto 
coletivo, contando com a intervenção de 
dois músicos: Chiafarelli Mignone e Antônio 
de Sá Pereira. 

Assim como Villa-Lobos, os músicos 

buscavam alcançar todos os educandos 
valorizando muito a educação e 
principalmente a educação musical. Para 
alcançar este objetivo esses educadores 
utilizaram dois métodos: o Canto Orfeônico e 
a Iniciação Musical. Mesmo compartilhando 
da mesma opinião a respeito do ensino da 
música eles se dividiram e o Canto Orfeônico 
foi implantado nas escolas públicas por 
Villa-Lobos enquanto a Iniciação Musical foi 
implantada no Conservatório Brasileiro de 
Música e no Instituto Nacional de Música por 
Chiafarelli Mignone e Antônio de Sá Pereira. 

Nessa perspectiva, “o presidente Getulio 
Vargas assinou o decreto nº. 18.890, de 
abril de 1932, tornando o Canto Orfeônico 
Obrigatório nas escolas públicas do Rio 
de Janeiro, passando a ser, então, um dos 
principais veículos de divulgação do novo 
regime”. (LOUREIRO, 2003, p. 56) 

Criaram ainda neste ano o Curso de 
Pedagogia de música e Canto Orfeônicos 
e o Orfeão dos professores do Distrito 
Federal, no qual passavam a imagem de 
uma facilitação ao trabalho do professor 
com a música. Na verdade o que existia era 
uma obrigação, fazendo com que os alunos 
participassem de cantos e apresentações 
nas quais eram reforçadas a situação política 
que o país estava vivendo. 

No ano de 1937, com base na constituição, 
o governo organiza e disciplina o ensino de 
música buscando divulgar a música Brasileira. 
Dentre algumas medidas estava à integração 
feita do Instituto de Música, a Universidade 
do Brasil e       Conservatório Nacional de 
Canto Orfeônico, reforçando a importância 
da formação do professor.

  O país começa, nesse momento, a se 
democratizar. Com isso, tudo o que passava 
a mensagem de autoritarismo precisava ser 
desfeito e assim, com essa nova concepção, 
o Canto Orfeônico teve o seu fim. Ainda que 
estivesse presente nas escolas, não tinha a 
mesma importância. 

Com o fim do Canto Orfeônico e diante da 
nova perspectiva que o país tinha a respeito 
das práticas que representavam algum tipo 
de autoritarismo, começa então a prevalecer 
uma nova ideia a respeito do ensino de Arte 
no Brasil. Passa a predominar o conceito de 
“criar e experimentar”. Dessa forma, tem-
se a necessidade de criar escolas com essa 
visão e é inaugurada a Escolinha de Arte do 
Brasil, no Rio de Janeiro em 1948. Neste 
período se destaca Augusto Rodrigues, que 
considerava o fazer artístico como parte do 
desenvolvimento no processo educativo.

Augusto Rodrigues engajou-se nesse 
novo projeto ao observar e identificar-
se com o conceito da criatividade que, 
lentamente, vinha ocupando espaços desde 
o final do século XIX, nas diversas esferas 
da sociedade, principalmente na educação 
musical. (LOUREIRO, 2003, p.56).

O ensino de música contava muito com a 
concepção de trabalho da Escola Nova que 
valorizava a atividade do aluno e assim a 
música é vista diante desta nova proposta 
como expressão humana. 

Nos anos 1960 a música vai além das 
paredes das escolas chegando até as ruas 
com o objetivo de romper com toda a 
tradição - que até o momento tinha uma 
presença muito forte. Durante os anos 70 a 
música passa por sérias mudanças.
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O processo de redemocratização iniciado 
com a queda do Estado Novo é rompido 
pelo golpe militar de 1964. A retomada do 
autoritarismo é justificada pela necessidade 
de acelerar o processo de desenvolvimento 
econômico do país. (Ibid., p. 68).

A música então é inserida como arte-
educação. Surge o professor de educação 
artística e os cursos de licenciatura com 
duração menor que os existentes. 

Nos anos 80 com o fim do regime 
autoritário a questão da educação aparece 
fortemente em relação ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido e a importância do 
mesmo. Cria-se então a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação - Lei nº 9.394/96 - e aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 
que trazem uma nova concepção e uma 
forma muito significativa de atuar na escolar.

Enfim, o histórico da música nos deixa 
clara a ideia de que não existe uma única 
concepção relacionada ao como trabalhar a 
música. A mesma está inserida em questões 
políticas e sociais nos fazendo compreender 
que a música sempre esteve presente na 
sociedade, teve a sua valorização e um 
significado diferente para o desenvolvimento 
do ser humano em diferentes momentos.

A MÚSICA NA ESCOLA

Apesar de estar presente em diversos 
momentos na escola, nem sempre a música 
foi considerada conteúdo obrigatório. Com 
sua implementação começaram a surgiu 
indagações sobre como vivenciar esta arte 
no ambiente escolar. E, a partir daí, surgem 
autores que trazem justificativas para esta 

indagação.
A música é uma arte que permite transmitir 

sensações, sentimentos e pensamentos 
por meio do som e do silêncio, presente 
em todas as culturas e integra aspectos 
afetivos, estéticos, cognitivos, despertando 
o interesse e o prazer no processo de ensino, 
proporcionando maior integração entre os 
educandos e de todos os seres humanos.

A importância das artes na escola, no caso, 
a música, é que ela é o único lugar em que o 
sensível e o cognitivo são absolutamente a 
mesma coisa. (FAVARETTO, 2012, p. 55)

Ela está presente desde as antigas 
civilizações, e está ligada diretamente com a 
educação de cada um, pois desde bebês as 
crianças já entram em contato com a música. 
Cada pessoa tem esse contato segundo a 
realidade em que está inserida: a mãe canta 
para alegrar a criança, para acalmá-la, ela já 
escuta o som e a música e, no seu dia a dia, 
escuta o som que está em seu entorno.

No momento em que entram na escola 
as crianças já trazem suas experiências 
pessoais com a música, aquelas que estão 
presentes em seu contexto sóciocultural e 
que estão habituadas a ouvir e que devem 
ser respeitadas. 

Há inúmeras maneiras de introduzir a 
música no ambiente escolar e diferentes 
objetivos para seu uso. Algumas vezes o 
objetivo é o ensino da própria música e de 
seus elementos. Em outros momentos, a 
música aparece como auxiliar no ensino 
de outras disciplinas levando, assim, a uma 
aprendizagem interdisciplinar.

Na LDB 9.394/96, no artigo 26, inciso 
6º temos que: “A música será conteúdo 

obrigatório, mas não exclusivo do componente 
curricular”. Esse trecho diz respeito à Lei 
11.769/2008 que trata da obrigatoriedade 
do ensino de música nas escolas brasileiras e 
dá o prazo de três anos (a contar da data de 
aprovação pelo governo) para os sistemas de 
ensino se adaptar as exigências.

É de grande importância que as escolas 
incluam no currículo o trabalho com a 
música desde a educação infantil e que 
a mesma esteja presente em todas as 
disciplinas.         

A música oferece ao aluno possibilidades 
únicas de construção de esquemas quando 
é utilizada não como entretenimento ou 
outros fins, mas como linguagem, quando o 
ensino e a aprendizagem musical privilegiam 
o perceber e o perceber-se como alicerces 
da construção do conhecimento musical 
e do ser, valorizando tanto os produtos 
finais quanto a qualidade das experiências e 
processos de apreciar, compor, interpretar e 
improvisar. (BREIN, 2012, p. 166)

Neste sentido, entende-se que a música 
possibilita não só o desenvolvimento 
cognitivo, proposto na Educação Infantil e 
primeiros anos de alfabetização, quando se 
trabalha com ela de maneira intencional, 
como também possibilita o despertar para 
o gosto por ouvi-la e até mesmo para a 
musicalidade profissional..

De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) a música sempre esteve 
voltada para a cultura de cada época; os 
meios de comunicação e a tecnologia vêm 
modificando as referências associadas à 
música.

Para que a aprendizagem da música possa 

ser fundamental na formação de cidadãos é 
necessário que todos tenham a oportunidade 
de participar ativamente como ouvintes, 
intérpretes, compositores e improvisadores, 
dentro e fora da sala. Envolvendo pessoas 
de fora no enriquecimento do ensino e 
promovendo interação com os grupos 
musicais, artísticos das localidades, a escola 
pode contribuir para que os alunos se tornem 
ouvintes sensíveis, amadores, talentosos 
ou músicos profissionais. Incentivando 
a participação em shows, festivais, 
concertos, eventos da cultura popular e 
outras manifestações musicais, ela pode 
proporcionar condições para uma apreciação 
rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar 
os momentos em que a música se inscreve 
no tempo e na historia. (PCN, 1998, p. 54).

Sabemos que hoje a música está presente 
na escola, e neste sentido, é preciso propor 
atividades nas quais envolvam ambas, 
criança e música, de uma maneira que esta 
possa contribuir para seu desenvolvimento, 
além de proporcionar momentos de prazer.

Alunos, com pouca concentração e 
baixo comprometimento, que apresentam 
superficialidade em suas relações com o 
ensino-aprendizagem, precisam ser incitados 
a experimentar formas de apreensão da 
linguagem musical, mesclando estilos e 
procedimentos, proporcionando maior 
abertura para o diálogo e o fazer musical, 
aliando experiências e vivências com as 
possibilidades do encontro com o novo. 
(LOUREIRO, 2003, p. 14).

Através dessas práticas o professor poderá 
ter o trabalho com a música como um aliado 
juntamente com todas as outras 
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disciplinas trabalhadas em sala de aula, 
respeitando sempre o tempo de cada um de 
seus alunos, garantindo o desenvolvimento 
de suas potencialidades afetivas, criativas, 
percepções, sentidos e também sua 
criatividade.

O USO DA MÚSICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 
SUA RELEVÂNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO

A música está tão presente em nossas 
vidas que nem percebemos sua riqueza e 
diversidade. Desde crianças ela faz parte e 
segue conosco em nossa trajetória. Desde 
criança as mães costumam cantar em diversos 
momentos para seus filhos e nos primeiros 
anos de escolarização ela está presente em 
muitos momentos.

Os jogos e brinquedos cantados 
representam práticas legitimadas na educação 
infantil, sendo reconhecida a importância 
dessas atividades para o desenvolvimento 
das crianças. (BEINEKE, 2013, p. 20)

A Educação Infantil, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases - LDB nº 9.394/96 - é 
considerada uma fase muito importante para 
o desenvolvimento infantil.

Considerando a relevância desta fase 
educacional para o desenvolvimento global 
da criança a práxis docente faz uso de 
diferentes instrumentos a fim de cumprir os 
objetivos propostos pela mesma, ou seja, o 
desenvolvimento do aluno.

Um destes instrumentos é a música, que 
de acordo com o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 
está presente no âmbito de “Conhecimento 
de Mundo”, referindo-se à construção de 
diferentes linguagens pelas crianças (RCNEI, 
1998, p. 46).

Na Educação Infantil o uso da música é 
fundamental, fazendo parte do cotidiano 
e dando suporte ao trabalho docente, pois 
através da música a criança desenvolve a 
socialização, e conquista aos poucos a sua 
autonomia.

Segundo Loureiro (2003, p. 11), “embora 
presente em diversas atividades de recreação, 
festividades e, sobretudo, no cotidiano 
dos alunos e professores, observa-se que 
a música, como disciplina está ausente dos 
currículos”.

No entanto, o RCNEI orienta o ensino 
de música como linguagem que deve ser 
trabalhada na Educação Infantil. Sabemos, 
porém que apesar de a música, muitas vezes, 
não estar presente no currículo, esta faz 
parte da rotina escolar, tendo diferentes 
funções. 

O uso da música e de instrumentos 
musicais aproxima a criança da cultura onde 
a mesma está inserida e ainda apresenta 
outras culturas e línguas. Na música e na 
expressão corporal, na escola infantil, “é 
preciso contemplar as diferentes vertentes, 
tanto a produção e a expressão (cantar, 
dançar, tocar instrumentos, emitir sons, 
e fazer ruídos) como a versão de seus 
espectadores (escutar audições, ver bailes, 
presenciar pequenas obras de teatro, etc.)” 
(Ibid., p.84).

A escola sendo um dos locais onde se 
vivencia a música deve “abarcar todos os 

tipos de música” (SCHLICHTA & TAVARES, 
2009, p. 153), pois mesmo que a criança não 
se identifique com determinados gêneros 
musicais, esta entenderá que eles existem, 
mesmo não fazendo parte de “seu mundo” e 
assim ampliando seu conhecimento. 

Ao propor uma brincadeira com música 
esta é colocada a serviço do desenvolvimento, 
seja cognitivo ou motor, esta se torna uma 
grande aliada no ensino.  

Ao brincar, a criança reproduz o que 
vê, imita o outro. Neste sentido ao fazer 
uma atividade musical coletiva o aluno 
estará involuntariamente aprendendo e se 
desenvolvendo.

Observando como as crianças apropriam-
se das brincadeiras, podemos criar com elas 
novas formas de jogar e fazer música em 
conjunto. Proporcionar diferentes formas de 
participação das crianças também favorece 
o engajamento na atividade musical, já que 
elas podem vivenciar a música cantando, 
tocando um instrumento, dançando, batendo 
palmas livremente ou simplesmente ouvindo. 
(BEINEKE, 2013, p. 21)

Neste sentido, entra o planejar e organizar 
tais situações para que estas atendam os 
objetivos didáticos estipulados a fim de 
propiciar aos alunos o desenvolvimento 
necessário para tal faixa etária. 

Outro fator relevante para a educação 
musical é o gesto, pois ele corrobora com a 
construção do conhecimento.

Ao apreciarmos uma música, ao 
produzirmos uma obra, ao criarmos acordes, 
estamos envolvidos pelo movimento. Todo 
o controle neuromuscular necessário para 
executarmos satisfatoriamente qualquer 

instrumento musical ou cantarmos uma 
canção está ligado ao conhecimento do 
movimento específico da ação realizada. 
(RODRIGUES, 2009, p. 37)

Neste sentido nota-se a importância 
de o professor proporcionar situações em 
que a criança participe de atividades com 
música nas quais ela possa desenvolver não 
só a apreciação musical, mas também os 
movimentos corporais. Além do gesto, outro 
fator importante, ou talvez primordial, é a 
voz.  

Assim como o arquiteto utiliza-se do 
corpo humano para conceber as escalas 
de suas estruturas de vida cotidiana, a voz 
humana, em conexão com o ouvido, deve 
fornecer os referenciais para as discussões 
sobre o ambiente acústico saudável à vida. 
(SCHAFER, 1991, p. 207)

Para Brito (2003, p. 87) a voz é o primeiro 
instrumento musical natural humano. O 
bebê faz uso de sua voz para manifestar suas 
diversas necessidades e emoções, pois esta 
é a maneira de se comunicar com o mundo 
adulto, muitas vezes imitando-os.

O contato que o bebê estabelece com os 
adultos e a possibilidade de imitar, inventar 
sons vocais e responder a eles são muito 
importantes para seu desenvolvimento 
afetivo, cognitivo e, obviamente, musical. 
(Ibid., p. 87)

Segundo a autora, a partir dos seis meses o 
bebê começa a balbuciar sons que irá ordenar 
e classificar, iniciando sua comunicação com 
os adultos, e esta comunicação acontece 
paulatinamente até que por volta dos doze 
meses começa a emitir vogais e consoantes, 
até chegar aos dois anos quando já estará 
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hábil para a comunicação, e neste período, 
“o desenvolvimento musical é muito intenso, 
e sem dúvida, a voz (integrada ao movimento) 
é um elemento de grande importância neste 
contexto” (Ibid., p. 88). 

Entretanto, para realizar este trabalho é 
preciso que haja “um ambiente motivador e 
descontraído, livre de tensões exageradas, 
que podem comprometer a qualidade 
da voz infantil” (Ibid., p. 89). Existem 
inúmeras maneiras de se trabalhar com a 
voz, como imitando o som de animais, de 
ruídos, sonorizando histórias, cantando, 
dentre outras, tendo o professor o papel 
de apresentar e participar destes tipos de 
atividades.

Um aluno pode se apropriar de todos 
os benefícios originários da música, como 
o aprender conteúdos e desenvolver os 
movimentos corporais, porém este ainda 
pode ir muito além, desenvolvendo o gosto 
musical e podendo ser no futuro um músico 
ou um bom apreciador da música.

As crianças, por si só, ouvem diferentes 
tipos de músicas, especialmente através de 
meios de comunicação como a televisão. A 
escola tem a função de apresentar um maior 
repertório e incentivar a criança a participar 
das atividades musicais propostas.

 Hoje a educação busca um 
desenvolvimento integral do ser humano, 
preparando-o para viver socialmente; o 
conhecimento é a principal ferramenta neste 
processo, sendo um dos instrumentos o 
ensino de música, dentre outras áreas do 
conhecimento.

A MÚSICA COMO 
INSTRUMENTO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM

Sendo a música considerada uma arte, 
entende-se sua relevância para a formação 
do indivíduo, visto que estas duas áreas 
estão presentes no cotidiano das pessoas. 
De acordo com Bréscia (2003), a música 
é uma linguagem universal e faz parte da 
história da humanidade desde o início das 
civilizações e vem seguindo esta história de 
maneira cada vez mais significativa.  

A música e a musicalização tem sido 
consideradas instrumentos importantes no 
processo de ensino-aprendizagem e tem 
sido utilizada desde os primeiros anos de 
escolarização.

A função da escola é preparar os jovens 
para o futuro, para a vida adulta, ter 
responsabilidades. E a música pode contribuir 
para um ambiente mais alegre e favorável a 
aprendizagem.

 Além de proporcionar um ambiente 
agradável a música pode e deve ser utilizada 
como um recurso no processo de ensino-
aprendizagem. “A educação musical, 
trabalhada como linguagem artística deve 
compreender a relação entre as atividades de 
apreciação e produção musical”. (SCHLICHTA 
& TAVARES, 2009, p. 126).

De acordo com as autoras, a apreciação 
musical é o acesso a diversas manifestações 
artísticas em forma de música para que o 
aluno se familiarize com as mesmas. Já a 
produção musical trata de atividades em que 
alunos fazem uso de instrumentos musicais, 

cantam, fazem sons corporais.
A música, no ambiente escolar, funciona 

como instrumento harmonizador e 
pedagógico visto suas múltiplas funções.

É nosso papel criar condições para 
que se estabeleça um ambiente de 
comprometimento com os processos 
de aprendizagem musical do grupo, de 
colaboração mútua, de engajamento de 
interesses e de valorização das contribuições 
das crianças. (BEINEKE, 2013, p. 23)

A musicalização permite que a criança 
conheça melhor a si mesma e que desenvolva 
sua noção de esquema corporal e a 
socialização com o outro

Quando a criança ouve uma música ela 
está, inconscientemente, interiorizando 
parte de sua cultura e ao chegar à escola esta 
estará familiarizada com a mesma, sentindo 
um clima aconchegante, ainda que fora de 
seu ambiente natural, sua casa. 

As experiências concretas com 
instrumentos musicais e objetos que emitem 
sons também são necessárias para as 
crianças.

O manuseio sistemático de objetos  
sonoros permite a estruturação de pequenos 
jogos ou peças musicais. As crianças 
desenvolvem formas de trabalhar com os sons 
que permitirão organizar suas ações e realizar 
atividades expressivas com esses materiais. 
Agindo assim, as crianças aprendem a fazer 
parcerias, criam e reproduzem pequenas 
combinações, que são esboços das regras 
que regem os sons da cultura. (Ibid., p. 131)

Neste sentido, entende-se que o manejo 
de instrumentos musicais ou que produzem 
sons pode desencadear o gosto pela música, 

além de propiciar a interação social e o prazer 
natural que a música oferece. 

Na escola a prática com música e 
instrumentos musicais deve ocorrer de 
maneira reflexiva, a fim de proporcionar o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança, 
além de sua interação com os demais alunos.

Além de todos os benefícios oferecidos 
pela música esta ainda permite a inclusão e 
inserção de todas as crianças nas atividades. 

O trabalho com a voz também é muito 
importante. Ela é nosso primeiro instrumento, 
pelo qual nos comunicamos e neste sentido 
é preciso desenvolver esta habilidade nas 
crianças ainda pequenas.

São diversas oportunidades e maneiras 
de se trabalhar com a música na educação 
infantil e também nos anos seguintes da 
escolarização, cabe ao professor querer 
fazê-lo, porém é preciso que seja feito com 
respeito e dedicação.

Segundo Loureiro (2003),
Na educação em geral, e nela incluindo 

a música, não como música pela música, 
mas como instrumento de educação, sua 
presença pode surgir de forma dinâmica e 
produtiva. (p. 114)

Ou seja, no ambiente escolar a música 
deve ser entendida principalmente como um 
instrumento pedagógico, pois neste contexto 
pode ser um facilitador da aprendizagem. 
Para Loureiro (2003), o essencial é entrar 
em contato com a própria música de modo 
prazeroso e interessante para o aluno e que o 
professor esteja preparado para descobertas 
e improvisos. Neste sentido percebe-se 
a importância do professor em todo este 
processo de reconhecimento da própria 
musicalidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música está presente no cotidiano do ser humano, sendo 
um meio de comunicação. Ela contribui para a oralidade, no 
modo de expressar as emoções e sentimentos, contribuindo 
no sentido de aprendizado significativo para o educando 
da Educação Infantil. Neste sentido, cabe ao professor 
selecioná-las de acordo com suas intenções pedagógicas e 
fazer uso das mesmas, focando o principal objetivo da escola: 
o desenvolvimento global do educando.

Que este documento possa contribuir como ma ferramenta 
pedagógica, ser objeto de estudo e inspirações para aqueles 
que o achar pertinente.
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ENVOLVIMENTO MUSICAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Este artigo foi apresentado junto à FACON na conclusão da Pós -Graduação em ARTE 
E MUSICALIDADE e  tem o objetivo de investigar a valorização do envolvimento musical 
na primeira infância discorrendo sobre a importância de projetos embasados na educação 
musical  para o desenvolvimento pleno da criança ,que passe pela educação infantil. Para isso 
foi importante pesquisar os conteúdos das Diretrizes Curriculares, voltadas para a Educação 
Infantil e projetos desenvolvidos em sala de aula. Para um maior aprofundamento foi feito 
um trabalho de pesquisa sobre a trajetória do Ensino Musical na história educacional do 
Brasil, buscando o embasamento de vários pensadores que abordaram o tema do Ensino 
Musical em suas pesquisas.
Palavras-Chave: Educação, Desenvolvimento, Musicalidade

A EVOLUÇÃO DO ENSINO DA 
MÚSICA, NAS ESCOLAS  DO 
BRASIL

Antes de abordar diretamente a influencia 
da educação musical na educação infantil, 

INTRODUÇÃO

“Uma boa formação musical ilumina a vida, 
transforma e amplia a sensibilidade. Os poetas 
sempre olham mais longe,,,”PIROND,2013

O objetivo de abordar neste Artigo o 
tema do envolvimento musical na Educação 
Infantil se deve ao fato de que o ser humano 
é historicamente um ser musical e o processo 
educacional não pode ficar alheia a esta 
realidade pois o objetivo de todo o processo 
educacional é buscar o desenvolvimento 
pleno do educando, colaborando para a 
formação de um indivíduo apto para usar de 
todas as suas qualidades,  na busca de uma 
sociedade  mais ética e solidária.

             Com este trabalho busca-se 
discorrer sobre a importância da música 
no desenvolvimento pleno do ser humano, 
a iniciar-se por um projeto educacional 
embasado na musicalidade já, a partir da 
Educação Infantil. Para isso este trabalho 
de pesquisa foi dividido em três principais 
tópicos: A evolução  do Ensino da Música nas 
Escolas Públicas do Brasil; O aprendizado 
musical como resultado de uma prática 
reflexiva; O papel da música na Educação 
Infantil.

O primeiro tópico tem por base a obra de 
Tereza da  Assunção   MATEIRO- “Educação  
Musical  nas  Escolas Brasileiras. Retrospectiva 
histórica e tendências pedagógicas atuais” 
que faz uma retrospectiva do ensino da música 
nas escolas do Brasil e suas consequências, 
para a formação pessoal e musical dos jovens 
brasileiros, com resultados positivos para o 
processo de Ensino-aprendizagem.

O segundo tópico, ressalta a importância 

de uma prática reflexiva para que ocorra um 
verdadeiro envolvimento musical ,que deve 
ser sempre a base de uma aprendizagem 
transformadora.

O terceiro e último tópico embasado no 
documento Oficial da Secretaria Municipal 
da Educação- Orientações Curriculares 
para a Educação Infantil da SME(Secretaria  
Municipal de Educação), aborda 
especificamente o papel desenvolvido pela 
música na Educação Infantil, trazendo como 
resultado ,a busca por uma formação plena 
do indivíduo, desde a sua primeira infância.

Por meio deste trabalho busca-se 
mostrar o quanto foi prejudicial para o 
desenvolvimento pleno do indivíduo, o 
fato  de que o ensino musical tenha sido 
deixado de lado na Educação Pública no 
Brasil pois ,esta realidade deixou à margem 
do envolvimento musical , grande parte de 
nossas crianças  e jovens, das classes mais 
desfavorecidas economicamente.

Busca-se mostrar a importância da 
música no processo de construção do 
conhecimento, principalmente da criança 
em sua primeira infância, ressaltando-se o 
processo pedagógico na  Educação Infantil 
,que aborda com exclusividade a atividade 
de envolvimento musical das crianças que 
frequentam as Unidades de Educação 
Infantil.
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passaremos a discorrer sobre os caminhos 
da educação musical no ensino publico 
brasileiro.

A música sempre fez parte da cultura de 
um povo e já nos tempos  das  cavernas, o  
ritmo  dos  tambores  demonstrava  os  ânimos  
das pessoas  e alertava sobre  situações  
de paz ou de conflito. Na história cultural 
do Brasil as tribos nativas já tinham o seu 
ritmo musical que animavam as suas festas, 
comemorações e lutas. Com a chegada dos 
europeus  e  dos africanos, suas culturas se 
agregaram à cultura nativa ,surgindo daí um 
ritmo brasileiro inconfundível ,escrevendo 
a nossa história musical. Contudo, como 
lembra MAZURAS-2009 :

“Apesar do Brasil ser um dos lugares 
mais musicais da  terra, uma lei não escrita 
relegou o piano ao ostracismo congelado 
nos idos da casa grande, para uso privado 
das sinhazinhas, nos intervalos de romances 
etéreos” MAZURAS- Livro: ”O piano e a 
estrada “–(Casa maior editoras-2009.Página 
17).

Esta tradição acabou por criar um 
isolamento entre as várias correntes musicais, 
determinando que  a  parte  erudita da música 
estivesse apenas ao alcance  daqueles que 
tivessem ”berço”.

Tomando por base as pesquisas de 
MATEIRO-2006,pode-se observar que 
a relação da  música com o processo 
educacional brasileiro, passou por algumas 
etapas históricas  que determinaram a 
realidade musical brasileira atual.

No último século, década de 30,no 
período em que o  governo brasileiro vivia 
a Ditadura Vargas, o processo educacional 

foi elaborado tendo em vista uma política 
educacional nacionalista e autoritária. Esta 
política autoritária encontrou na música, 
uma ferramenta propicia para incutir nos 
estudantes sentimentos de coletividade, 
disciplina e patriotismo. A música fazia 
parte das metas educacionais, mas apenas 
visando os ritmos tradicionais e os temas 
que interessavam à equipe dominante.

O século XX viveu duas grandes guerras 
e, principalmente a 2ª Grande guerra, 
tornou-se um marco que oportunizou 
grandes mudanças em todas as vertentes da 
evolução humana. No Brasil, no campo da 

resgatar e dar voz a crianças e jovens de áreas 
de risco, como o caso da “Orquestra Maré 
do Amanhã” que, no complexo da Maré, no 
Rio de Janeiro, ensina música clássica para 
crianças e adolescentes em área de risco, 
mudando o presente e o futuro de jovens 
que vivem neste complexo carregado de 
insegurança, e da” Orquestra Sinfônica  de 
Heliópolis” que ,na cidade de São Paulo,  
abre espaço para crianças carentes, não só 
da favela de Heliópolis, mas do Brasil inteiro 
,visando um resgate cultural e uma inclusão 
social de crianças adolescentes e jovens.

Por estes e por tantos outros projetos 
sociais desenvolvidos principalmente em 
áreas carentes, não só no Brasil mas em 
inúmeros outros países, observamos como 
a música pode resgatar crianças e jovens, 
tornando-os responsáveis, produtivos e 
valorizados pela sociedade. É a Arte com 
todas as suas facetas que enriquece as almas 
humanas, preparando-as melhor para a vida 
em Sociedade.

Nos anos 60 a educação musical esteve 
mais voltada para a sensibilidade, a criação, 
a improvisação e os protestos.
Porém, estas mudanças, não estiveram 
ligadas à uma formação musical voltadas à 
educação escolar ou acadêmica. Na década 
de 70 a política educacional optou por 
retirar a aula de música da grade curricular. 
A mesma passou a fazer parte de um ensino 
interdisciplinar. O responsável por esta 
interdisciplinaridade passou a ser o professor 
de Arte. Assim, para dar conta do conteúdo, o 
educador passou a abordar superficialmente 
cada tema. O conteúdo da aula de música 
passou a reduzir-se, na maioria das vezes, 

música, surgiu o movimento “Música Viva”, 
liderado por Hans-Joachim Koellreuter. 
Este movimento musical defendia que a 
música deveria ser a expressão real de 
uma sociedade em determinada época. 
Esta tendência influenciou, um pouco, o 
conteúdo da Educação Musical do Brasil, 
pois valorizava a coletividade mas ao mesmo 
tempo, respeitava a criação pessoal, voltada 
para uma renovação musical acentuada,  
revelando e valorizando as características 
sociais do povo.

Porém, por muito tempo, a Educação 
continuou a ver a música apenas como uma 
distração, entre uma aula prática e outra, 
passando assim o Ensino Musical para um 
segundo plano. Segundo PIROND-(2013)-
“As aulas antigas de canto orfeônico sempre 
foram motivos de chacota, era o momento 
de diversão entre uma aula de matemática 
e uma de biologia”. Sendo assim, os alunos 
e educadores, desenvolveram a cultura de 
que, aprender música não favorecia em nada 
a formação humana. Eram consideradas 
importantes, somente as disciplinas de 
caráter prático que visavam a formação 
de profissionais que poderiam se tornar 
pessoas produtivas. Para o autor, este erro 
histórico foi percebido muito tarde, pois hoje 
já se sabe que uma pessoa que possua uma 
boa formação musical, consegue perceber 
melhor as situações diárias, enxergando mais 
distante e estando, portanto, mais apta para 
tomar decisões seguras pois, desenvolve a 
sensibilidade e uma melhor capacidade de 
discernimento.

No Brasil existem hoje vários projetos 
embasados na música, com o objetivo de 
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A EVOLUÇÃO DO ENSINO DA 
MÚSICA, NAS ESCOLAS  DO 
BRASIL

Antes de abordar diretamente a influencia 

apenas a músicas de datas comemorativas.
E o ensino da música, propriamente dito, 

como ficou? Tornou-se direito apenas de 
alguns poucos privilegiados, que tinham 
condições econômicas para pagar professores 
particulares em suas escolas de música.

No Brasil de hoje, convivemos com uma 
sociedade com pouquíssima formação 
musical, devido a alguns fatores: não 
é obrigatório o ensino de música nas 
escolas públicas; não existem professores 
preparados, em quantidade suficiente para 
atender todas as escolas, se assim fosse 
decretado; os currículos elaborados de 
educação musical, nunca visam abranger 
toda rede educacional, são apenas projetos 
isolados e pouco divulgados.

Analisando este quadro podemos 
constatar que, o processo  educacional  
hodierno , ainda   não  considerou  importante  
para  a  formação integral do indivíduo, a 
formação musical. Contudo, a rede municipal 
começa a oferecer aos professores em geral, 
cursos voltados para a formação musical, 
instrumental ou coral ,reconhecendo  que 
o  canto  coletivo  -os corais- favorecem  o  
relacionamento  com  o outro  pois, o hábito  
de  cantar , torna a música  um  meio  para  
que  a  gente  se conheça  melhor ,se respeite 
mais, perca a timidez e conheça melhor o 
outro.

da educação musical na educação infantil, 
passaremos a discorrer sobre os caminhos 
da educação musical no ensino publico 
brasileiro.

A música sempre fez parte da cultura de 
um povo e já nos tempos  das  cavernas, o  
ritmo  dos  tambores  demonstrava  os  ânimos  
das pessoas  e alertava sobre  situações  
de paz ou de conflito. Na história cultural 
do Brasil as tribos nativas já tinham o seu 
ritmo musical que animavam as suas festas, 
comemorações e lutas. Com a chegada dos 
europeus  e  dos africanos, suas culturas se 
agregaram à cultura nativa ,surgindo daí um 
ritmo brasileiro inconfundível ,escrevendo 
a nossa história musical. Contudo, como 
lembra MAZURAS-2009 :

“Apesar do Brasil ser um dos lugares 
mais musicais da  terra, uma lei não escrita 
relegou o piano ao ostracismo congelado 
nos idos da casa grande, para uso privado 
das sinhazinhas, nos intervalos de romances 
etéreos” MAZURAS- Livro: ”O piano e 
a estrada “–(Casa maior editoras-2009. 
Página 17).

Esta tradição acabou por criar um 
isolamento entre as várias correntes musicais, 
determinando que  a  parte  erudita da música 
estivesse apenas ao alcance  daqueles que 
tivessem ”berço”.

Tomando por base as pesquisas de 
MATEIRO-2006,pode-se observar que 
a relação da  música com o processo 
educacional brasileiro, passou por algumas 
etapas históricas  que determinaram a 
realidade musical brasileira atual.

No último século, década de 30,no 
período em que o  governo brasileiro vivia 

a Ditadura Vargas, o processo educacional 
foi elaborado tendo em vista uma política 
educacional nacionalista e autoritária. Esta 
política autoritária encontrou na música, 
uma ferramenta propicia para incutir nos 
estudantes sentimentos de coletividade, 
disciplina e patriotismo. A música fazia 
parte das metas educacionais, mas apenas 
visando os ritmos tradicionais e os temas 
que interessavam à equipe dominante.

O século XX viveu duas grandes guerras 
e, principalmente a 2ª Grande guerra, 
tornou-se um marco que oportunizou 
grandes mudanças em todas as vertentes da 
evolução humana. No Brasil, no campo da 
música, surgiu o movimento “Música Viva”, 
liderado por Hans-Joachim Koellreuter. 
Este movimento musical defendia que a 
música deveria ser a expressão real de 
uma sociedade em determinada época. 
Esta tendência influenciou, um pouco, o 
conteúdo da Educação Musical do Brasil, 
pois valorizava a coletividade mas ao mesmo 
tempo, respeitava a criação pessoal, voltada 
para uma renovação musical acentuada,  
revelando e valorizando as características 
sociais do povo.

Porém, por muito tempo, a Educação 
continuou a ver a música apenas como uma 
distração, entre uma aula prática e outra, 
passando assim o Ensino Musical para um 
segundo plano. Segundo PIROND-(2013)-
“As aulas antigas de canto orfeônico sempre 
foram motivos de chacota, era o momento 
de diversão entre uma aula de matemática 
e uma de biologia”. Sendo assim, os alunos 
e educadores, desenvolveram a cultura de 
que, aprender música não favorecia em nada 

a formação humana. Eram consideradas 
importantes, somente as disciplinas de 
caráter prático que visavam a formação 
de profissionais que poderiam se tornar 
pessoas produtivas. Para o autor, este erro 
histórico foi percebido muito tarde, pois hoje 
já se sabe que uma pessoa que possua uma 
boa formação musical, consegue perceber 
melhor as situações diárias, enxergando mais 
distante e estando, portanto, mais apta para 
tomar decisões seguras pois, desenvolve a 
sensibilidade e uma melhor capacidade de 
discernimento.

No Brasil existem hoje vários projetos 
embasados na música, com o objetivo de 
resgatar e dar voz a crianças e jovens de áreas 
de risco, como o caso da “Orquestra Maré 
do Amanhã” que, no complexo da Maré, no 
Rio de Janeiro, ensina música clássica para 
crianças e adolescentes em área de risco, 
mudando o presente e o futuro de jovens 
que vivem neste complexo carregado de 
insegurança, e da” Orquestra Sinfônica  de 
Heliópolis” que ,na cidade de São Paulo, 
abre espaço para crianças carentes, não só 
da favela de Heliópolis, mas do Brasil inteiro 
,visando um resgate cultural e uma inclusão 
social de crianças adolescentes e jovens.

Por estes e por tantos outros projetos 
sociais desenvolvidos principalmente em 
áreas carentes, não só no Brasil mas em 
inúmeros outros países, observamos como 
a música pode resgatar crianças e jovens, 
tornando-os responsáveis, produtivos e 
valorizados pela sociedade. É a Arte com 
todas as suas facetas que enriquece as almas 
humanas, preparando-as melhor para a vida 
em Sociedade.
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Nos anos 60 a educação musical esteve 
mais voltada para a sensibilidade, a criação, 
a improvisação e os protestos. Porém, 
estas mudanças, não estiveram ligadas à 
uma formação musical voltadas à educação 
escolar ou acadêmica. Na década de 70 a 
política educacional optou por retirar a aula de 
música da grade curricular. A mesma passou 
a fazer parte de um ensino interdisciplinar. 
O responsável por esta interdisciplinaridade 
passou a ser o professor de Arte. Assim, para 
dar conta do conteúdo, o educador passou 
a abordar superficialmente cada tema. O 
conteúdo da aula de música passou a reduzir-
se, na maioria das vezes, apenas a músicas 
de datas comemorativas.

E o ensino da música, propriamente dito, 
como ficou? Tornou-se direito apenas de 
alguns poucos privilegiados, que tinham 
condições econômicas para pagar professores 
particulares em suas escolas de música.

No Brasil de hoje, convivemos com uma 
sociedade com pouquíssima formação 
musical, devido a alguns fatores: não 
é obrigatório o ensino de música nas 
escolas públicas; não existem professores 
preparados, em quantidade suficiente para 
atender todas as escolas, se assim fosse 
decretado; os currículos elaborados de 
educação musical, nunca visam abranger 
toda rede educacional, são apenas projetos 
isolados e pouco divulgados.

Analisando este quadro podemos 
constatar que, o processo  educacional  
hodierno , ainda   não  considerou  importante  
para  a  formação integral do indivíduo, a 
formação musical. Contudo, a rede municipal 
começa a oferecer aos professores em geral, 

cursos voltados para a formação musical, 
instrumental ou coral ,reconhecendo  que 
o  canto  coletivo  -os corais- favorecem  o  
relacionamento  com  o outro  pois, o hábito  
de  cantar , torna a música  um  meio  para  
que  a  gente  se conheça  melhor ,se respeite 
mais, perca a timidez e conheça melhor o 
outro. 

A VALORIZAÇÃO DA MÚSICA 
NO PROCESSO ENSINO - 
APRENDIZAGEM

Qualquer ambiente, por mais simples 
que seja, fica mais iluminado se lhes 
acrescentarmos um fundo musical. A música 
enriquece e torna mais emocionante uma 
cena de amor, como também, torna mais  
dramática uma cena  de terror ou tragédia 
.As  épocas  e momentos históricos , são  
marcados por memórias musicais, como por 
exemplo: anos 60,músicas de filmes, músicas 
fúnebres ,marcha nupcial e assim por diante. 
Temos também as músicas que marcam a 
nossa trajetória pessoal, desde a canção  de 
ninar  até a música romântica que embala 
uma paixão.

 Como afirma PIROND(2013),durante 
muito tempo, a Educação tratou a música 
em  segundo  plano, sendo  a  mesma  vista  
apenas  como diversão  ou  distração , entre  
uma  aula  e outra . Na formação humana 
culturalmente, a   música  passou   a  ser  
vista  como  uma  habilidade desnecessária  
e portanto, descartável. Em seu artigo 
intitulado “A música ilumina” PIROND  afirma 

:   “...a música é a mais ampla e sublime de 
todas as artes, inclusive porque é invisível 
,cabendo em todos os espaços.”

Na Educação brasileira, principalmente 
no Ensino Fundamental e Médio, a música 
e o seu aprendizado sempre foi colocado 
em segundo plano ,sendo  vista apenas 
como uma  diversão, uma distração. Não é 
considerada uma matéria obrigatória. Muitos 
consideram que, quem tem um talento e se 
dedica à música ou vive dela, “não trabalha”.

No espaço educacional, já existem 
hoje, vários projetos incluindo  a  música  
como  parceira  na   aprendizagem .”Uma  
boa  formação musical  ilumina  a  vida  
,transforma  e amplia a sensibilidade”, afirma  
PIROND(2013). Nos cursinhos universitários 
hoje, nas  disciplinas  de caráter prático, 
a  música tem sido aliada para que o aluno 
apreenda os ensinamentos teóricos, tendo o 
ritmo musical como aliado. 

APRENDIZADO MUSICAL 
COMO RESULTADO DE UMA 
PRÁTICA  REFLEXIVA

“A aprendizagem do professor tem como 
principio a indagação, a busca e a pesquisa 
que fazem parte da natureza pratica do 
docente.”( FREIRE,1996)

Um professor em atividade, sempre  acaba  
levando para sua prática  os  conhecimentos  
e  aprendizados  de  tudo o  que  já vivenciou. 
Minha netinha quando era bem pequena 
dizia que , tudo o que  ela via, lia ou escutava, 
guardava em gavetinhas em seu cérebro, e  
que, quando precisava, ela  as  abria e  tirava 

de lá  o que  tinha aprendido .Em tese  é  isto  
que  faz  o educador pois , de acordo com o 
conteúdo  a   ser  apresentado   em  sua  aula, 
muitas vezes, vai  a  busca de  registros  que  
estão  guardados em seu subconsciente.

BEINEKE (2000) relata em seu artigo, os  
dizeres  de  algumas  professoras  que tiveram  
suas aulas  de música  analisadas em  sua 
pesquisa ,onde  as  mesmas  confirmam , não  
terem  por hábito, gravar  suas aulas com o 
objetivo de assisti-las ,analisá-las ou avaliá-
las. Como ao volante de um carro usamos 
o retrovisor para olharmos para trás a  fim 
de dirigirmos  para  frente com  segurança 
, também  rever  nossas  atividades  com  
olhar  crítico, é  o  melhor  caminho  para   
seguirmos  em frente com mais segurança.

Para que uma prática pedagógica seja 
transformadora ela precisa  ser reflexiva,  
como  defende  SCHÕN (1983) .É 
indispensável que  o  educador   tenha 
conhecimento  prévio  do  assunto  que  
vai  tratar, saiba de fato, o que deve fazer. 
Ele não deve simplesmente improvisar. Mas 
também precisa estar preparado para fazer 
sempre uma  reflexão  durante  a  execução  
da  aula para que, se por acaso sentir  que 
se faz necessário,  mudar de estratégias  
no  percurso, levando  sempre em conta as 
habilidades dos alunos. Como se diz “precisa 
ter jogo de cintura” .  Por último, ele deve estar 
preparado para posteriormente, analisar  e 
avaliar o trabalho realizado, e assim, poder ir 
em frente com mais segurança.

No texto de BEINEKE (2000), 
encontramos outro aspecto que chama a 
atenção. Ele fala sobre  a  importância  de  
“se  dar  voz  ao  educador”. Na sociedade 
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atual, no que se refere  a  área  da  Educação,  
o profissional  não  se  sente  valorizado   
e , as  vezes , ele  próprio  não  se  dá  o 
merecido  valor. Mesmo criando, a cada dia, 
novas estratégias para ajudar seus alunos a 
vencerem suas dificuldades, na maioria  das  
vezes, ele próprio  não  dá valor às mesmas 
,não as registra e dificilmente as divulga.

É importante que o educador sinta-
se valorizado e se valorize pois é ele que 
contribui, com sua prática pedagógica 
reflexiva, para  a ocorrência de grande parte 
das conquistas positivas que  os alunos, com 
os quais convive diariamente, realizarão no 
futuro.

O PAPEL DA MÚSICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

”A mente que se abre a uma nova ideia 
jamais voltará ao seu tamanho original”

Albert Einstein
1879-1955
Pensar em envolvimento musical na 

Educação Infantil, nos leva a confirmar que 
o ser humano um ser rodeado pela música. 
Nossa vida, como sabemos, é marcada por 
ritmos musicais desde o  ventre  materno 
pois ,já foi provado cientificamente que, se a 
mãe canta músicas suaves no período em que 
está grávida ,a criança absorve esta quietude 
e se acalma. É muito comum ocorrer, em 
ambientes de educação infantil, que uma 
criança que esteja tranquila em seu canto 
brincando se emocione ,pare de brincar e 
até faça biquinho e chore quando se começa 
a cantar ou tocar uma música que a mãe 

costuma cantar para ela. Isto comprova que 
a criança, principalmente em seus primeiros 
dias convivendo em um ambiente escolar, 
sente muita falta da mãe e ao ouvir uma 
determinada canção que a mãe canta , logo a 
relaciona à presença materna e  passa a sentir 
a ausência da mãe. Por exemplo, se a mãe 
costuma ouvir com a criança a música “cinco 
patinhos foram passear..” e no CEI(Centro 
de Educação Infantil),a professora cantar a 
mesma música ,ela vai sentir saudades da 
mãe, pois a música  é um forte elo de ligação 
emocional.

Outro aspecto que comprova a 
musicalidade da criança  ainda    muito  
pequena,  é  que seu corpo acompanha o 
ritmo da música, mesmo antes de conseguir  
caminhar ou ficar de pé .Mesmo sentadinha 
ela acompanha, com o corpo ,o ritmo da 
música ambiente.

O ser humano, sendo um ser  naturalmente 
social ,trás  em si  as marcas do ambiente 
onde vive. Musicalmente também, a criança  
habitua-se com o ritmo musical  do ambiente 
no qual nasce  e no  qual está  inserida . No 
espaço familiar a criança é marcada pelos 
ritmos  familiares  e comunitários mas,  
é  no ambiente  escolar,  que  ela  terá  a  
oportunidade  de  habituar-se a diversos   
ritmos  musicais , desde  os  populares  aos   
eruditos , educando   e formando  um  ouvido  
e  um  gosto  musical  mais  variado  e   eclético. 
Um aprimoramento do gosto musical pode e 
deve  ocorrer  no espaço escolar, preparando 
melhor a criança para a vida ,dando-lhe um 
leque maior de escolhas .

Como a música é naturalmente solicitada 
pela  criança , pois geralmente todas elas 

gostam de cantar ,marcar o ritmo com os 
pés, as mãos e todo o corpo, é indispensável,  
que  o  espaço infantil vivencie esta prática, 
incentivando a participação da criança e 
motivando-a a criar seus próprios  sons. 
É papel da Educação Infantil, promover  a  
compreensão  da música   através   da  expressão   
artística , buscando  desenvolver  o  senso 
rítmico , a  sensibilidade , a  acuidade  auditiva 
, a  coordenação  motora  e  a criatividade  em  
geral . Se desde a primeira infância a  criança   
tiver   a oportunidade de estar em contato 
com  elementos da linguagem musical ,com 
certeza  ela desenvolverá um senso musical 
mais apurado ,que lhe será útil em todas as 
facetas de seu desenvolvimento.

Não resta dúvida de que é na Educação 
Infantil que se deve iniciar um processo de 
mudança, colocando a música, com todos 
os seus  acordes  e ritmos, ao alcance dos 
ouvidos ávidos das crianças, em sua primeira 
infância.

Para discorrer sobre o papel da música 
na Educação Infantil o embasamento foram 
as ”Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil”(1998) e o documento 
“Tempos e espaços para a infância e sua 
linguagens nos CEIs, Creches e EMEIs da 
Cidade de São Paulo”(2006).

Ao se analisar a caminhada histórica da 
música no espaço educacional do Ensino 
Fundamental e Médio no Brasil, pode-se 
perceber o quanto ela é colocada em segundo 
plano, no processo do desenvolvimento pleno 
do aluno. Porém ,quando pesquisamos sobre 
o espaço de ensino-aprendizagem voltado 
para a Educação Infantil ,nos deparamos 
com um quadro bem diferente.

Nas Diretrizes Curriculares, voltadas para 
Educação Infantil, o espaço do brincar é 
assegurado pois, a ação de  brincar  é vista  
como a  principal  forma  de expressão da 
infância . É brincando que ela aprende e se 
desenvolve. É por meio da brincadeira que 
ela  explora  o  mundo , ampliando  a sua  
percepção  sobre  ele  e  sobre  si  mesma .É 
assim  que  ela organiza seus pensamentos 
,trabalha as suas emoções e desenvolve a sua 
capacidade de criar. Brincando ela aprende a 
respeitar o espaço do outro e a busca de seu 
próprio espaço.

A aprendizagem de uma criança, a partir 
do momento que começa a frequentar 
os espaços educacionais infantis, ocorre 
por meio da brincadeira ,cujo processo 
busca abranger as diversas dimensões que 
compõem o  desenvolvimento humano como: 
a linguagem oral e escrita; as linguagens 
artísticas; questões relativas à  natureza  e  
a sociedade; conhecimentos matemáticos; 
corpo  e movimento,  entre tantas outras. É 
pelo brincar diário no cotidiano da Educação 
Infantil que a criança se desenvolve 
plenamente e se fortalece como um ser 
social pleno.

Pela brincadeira ela aprende a  
conhecer seu próprio corpo, explorando a 
sua capacidade de movimento, equilíbrio 
e  ritmo ,aprendendo a se comunicar com 
o mundo, representado pelas pessoas 
que com  ela  convivem. O movimento 
da dança leva a criança a conhecer as 
qualidades de combinação de espaço/força/
tempo e fluência, de forma articulada, pois 
o movimento humano é uma forma de  
linguagem, que  leva o indivíduo a interagir 
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com o ambiente no qual está inserido. Neste 
processo  de  desenvolvimento , a  música  
é  uma  linguagem de grande importância na 
comunicação e na expressão humana, pois  
integra  aspectos sensíveis, afetivos, estéticos 
e cognitivos, promovendo a interação e a 
comunicação social.

Ao serem geradas, as crianças passam a  
estar inseridas  num mundo de  sons. O fio 
condutor para esta inserção é a música que 
intermedia a  conexão  cultural  dela neste 
ambiente. Conhecendo e se apropriando de   
sonoridades, características  do  lugar  onde   
vive, ela  vai  evoluindo. Assim a criança 
,quando chega às  instituições  de  Educação  
Infantil, já possuem  um  repertório  musical 
, do qual   fazem   parte    os  sons familiares 
como músicas e canções entoadas pelas 
pessoas que convivem com ela..

No espaço das instituições de Educação 
Infantil, o  papel  do  educador é  introduzir  
no convívio com a criança, por meio  de  
jogos ,canções  e  brincadeiras sonoras ,um 
repertório bastante  variado , com novos 
sons que passam a fazer parte do mundo 
sonoro da criança, criando assim  um canal 
de  comunicação  que será de grande  
importância  para  o  desenvolvimento   global  
da  criança , e  em   particular, favorecendo  o  
desenvolvimento  da fala. Neste processo a 
criança é induzida  a produzir   sons  de  diversas    
formas : batendo  em  objetos  com   colheres, 
usando chocalhos, empurrando   cadeiras  ou  
caixas .Também ela é incentivada a produzir 
sons batendo  palmas, batendo  com  os pés 
em assoalhos diversos, que  produzem sons 
diferenciados.

Quando se canta para uma criança e 

incentiva-se ela a cantar também, ocorre um 
desenvolvimento maior de sua sensibilidade  
e  de  sua capacidade de  aprender a  
demonstrar  seus  sentimentos  e  a  conviver 
com  o  outro, partilhando experiências 
coletivas.

Existe um cuidado e uma preocupação 
implícita, na Educação Infantil, de se 
disponibilizar  para  a  criança, um  repertório  
musical  bem  variado, amplo  e de  qualidade,  
que  inclua  canções infantis  tradicionais 
,canções folclórica de vários países, obras 
clássicas e músicas  populares. Este 
processo permite que a criança se aproprie 
da aprendizagem de uma linguagem musical 
rica e variada, desenvolvendo assim a sua 
capacidade de reconhecer e escolher entre 
uma e outra preferência musical.

A apresentação da criança ao  universo  
da  uma  linguagem musical ampla  e  
selecionada , tem  por  objetivo  principal  
levá-la  a  ouvir, discriminar  e apropriar-se 
de diferentes ritmos  e  produções musicais. 
Aprender a imitar, inventar e reproduzir 
criações musicais, explorando sentimentos 
e sensações novas, interagindo com o outro, 
por meio da música.

Trabalhando com a linguagem musical, a 
Educação Infantil deseja, desenvolver  na 
criança as  habilidades  de  apreciar  diferentes  
obras  musicais ,de utilizar o movimento 
corporal de acordo  com  o  ritmo  musical 
e  de  dançar  e  cantar seguindo  o  ritmo  
das canções . A criança também desenvolve 
a capacidade de silenciar para ouvir, de 
participar de jogos cantados e rítmicos.

PROJETOS QUE ABORDAM 
O ENSINO MUSICAL NAS 
ESCOLAS

Para que sejam criados projetos musicais, 
que de fato auxiliem na formação plena do 
indivíduo, é preciso que a música seja  vista , 
como  uma linguagem portadora de significados 
sociais ,valorizando as  experiências  
musicais  dos  indivíduos  envolvidos  no  
processo  ensino -aprendizagem. É preciso 
que o envolvimento musical seja dinâmico e 
consiga ser parte da sociedade, na qual está 
inserido, trazendo para a prática musical 
diária, os conhecimentos históricos da 
música ,conquistados através das gerações.

Os caminhos que levam  a um   projeto  de   
educação   musical transformador, precisa 
estar embasado  nas teorias de alguns 
pensadores que mencionam a musicalidade. 
É determinante que na aprendizagem 
musical, se observe sempre, a  relação das 
crianças e  jovens com  a  música, pois ,  para  
que  a aprendizagem seja mais  eficiente,  é 
importante que  exista  um  envolvimento 
direto entre o aprendiz , seu contexto social 
e o educador.

Muitos pensadores defendem que, para 
que uma boa aprendizagem musical ocorra, é 
necessário que o aprendiz se torne o centro 
do aprendizado, pois, se a criança não se 
deixar envolver pelo ritmo estudado e não 
se sentir com habilidades para manusear o 
instrumento musical, ela não conseguirá 
captar os ensinamentos. É preciso respeitar 
o aprendiz, colocando-o como centro e 
protagonista de seu próprio aprendizado.

Segundo MOTA(2011), quando falamos 
de aprendizado musical, entre  os diversos 
pensadores, não se pode deixar de mencionar 
FREIRE(1996) ,pois o mesmo, com sua 
perspectiva sócio crítica, se posicionou 
contra uma transmissão formal do saber 
adquirido, valorizando a construção do saber 
por meio da interação entre os interlocutores. 
Defendeu a Educação pela comunicação, 
colocando o aluno como centro de sua 
aprendizagem.

Estas teorias estão ligadas à teoria 
da ação comunicativa defendida por 
HABGREAVES1992. Apud MOTA, na qual, 
só são construídos novos conhecimentos 
e ocorre a transformação na sociedade, se 
os sujeitos envolvidos na aprendizagem 
se tornarem protagonistas pois, uma 
aprendizagem mecanizada, limita o poder 
criador do sujeito.

Portanto, segundo MOTA(2011),Paulo 
FREIRE(1996) ,mesmo sem mencionar  
diretamente  a   musicalidade, embasa , 
com  propriedade ,sua argumentação, pois 
defende que, uma aprendizagem só se realiza 
de fato ,se o aprendiz for respeitado em toda 
a sua totalidade.

Geralmente em um projeto musical, os 
familiares são envolvidos na sua elaboração e 
execução, pois são eles, que desde o primeiro 
momento na vida da criança, a introduzem  
na linguagem musical.

Em um projeto musical  ,trabalhando  
diversidade  cultural , o   tema escolhido  foi  
a  África, pois  a  copa  do  mundo, naquele  
momento  histórico,  era disputado  na  
África  do  Sul . Este projeto, partindo   das   
músicas   africanas, buscou trabalhar  todos  
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os  aspectos  que  devem  ser  desenvolvidos 
na Educação Infantil, abordando  a 
musicalidade, o movimento  e  a  arte  de 
uma  forma   mais ampla, oportunizando que 
as crianças  se  envolvessem  em  trabalhos 
artísticos e manuais. O projeto em questão  
envolveu  os  familiares  em  uma  feira  
cultural riquíssima, onde  as crianças  tiveram  
a  oportunidade  de representar, por meio de 
teatro e coral ,tudo o que tinham vivenciado 
durante aquele bimestre.

Na Educação Infantil, todo Projeto 
Educacional, acaba envolvendo a linguagem 
musical pois  a criança, é  naturalmente um  
ser movido  pelo ritmo. É por meio da música 
que se busca atender às necessidades de 
expressão da criança em sua esfera afetiva, 
estética e cognitiva  , buscando  alcançar  
o  desenvolvimento integral da criança,  
levando sempre  em  conta  o  seu local  de  
origem  e  suas capacidades individuais.

Os objetivos específicos de uma atividade 
musical é levar a criança a ouvir, a perceber e 
discriminar diversos sons, diferenciando  as  
variações  de ritmo através  de danças, palmas,  
instrumentos,  corridas e  movimentos 
dirigidos. Levando a criança a brincar com 
a música, propicia-se que ela assimile os 
conceitos de aprendizagem, que objetivamos 
alcançar com determinada atividade.

Por meio de atividades lúdicas: 
brincadeiras cantadas; acalantos; jogos 
de estimulação da percepção auditiva e 
imitação gestual; brincadeiras com produção 
de sons vocais diversos ,imitando , criando 
e se  comunicando  através   da linguagem 
musical ;exploração de  materiais sonoros 
como chocalhos, guizos, sinos e brinquedos 

sonoros, a criança vai  se desenvolvendo e 
elaborando o seu conceito de musicalidade 
,e se relacionando com os outros e com o 
mundo. Neste processo de aprendizagem, 
busca-se levar a criança a vivenciar novas 
formas de expressões musicais.

Tendo como base a música folclórica 
infantil, o aprendizado passa pelo ritmo e pela 
canção, levando a criança  a  identificar  as  
características  dos   sons naturais e culturais, 
estimulando o seu gosto pela música, a  
sensibilidade musical, a acuidade auditiva, a 
expressão corporal e a coordenação motora.

Quando trabalhamos com crianças do  3º 
estágio  (entre três e quatro anos) pode-se 
desenvolver  projetos que incluam:

- o desenvolvimento das habilidades de 
ouvir e apreciar diversas músicas de ritmos 
variados;

-ensaiar e gravar diversas músicas 
escolhidas pelas crianças;

-ensaiar e gravar pequenas peças musicais 
onde as crianças sejam protagonistas;

-elaborar brincadeiras e jogos musicais 
onde as crianças sejam gravadas realizando 
as atividades em questão;

-propiciar que as gravações em vídeo sejam 
assistidas pelas crianças e pelos familiares;

-criar momentos em que a criança, tenha 
liberdade para expressar individualmente 
seu talento musical, fazendo que com isso 
ela vença a timidez.

É indispensável que a criança seja envolvida 
diretamente na realização das atividades 
musicais pois, é na prática, que  qualquer  
novo  conceito passa a ser assimilado pelo 
indivíduo.

Maria da Conceição Nunes 
Domiciano da Silva
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos e pesquisas executados para a realização deste 
trabalho,  permite que se tenha uma visão mais clara sobre a 
realidade do uso da música no processo ensino-aprendizagem, 
levando a conclusão do quanto o envolvimento musical é 
importante para uma efetiva apreensão do saber e para o 
desenvolvimento pleno do ser humano. 

   Analisando  os caminhos trilhados pela Educação Infantil, 
em relação  ao envolvimento musical, podemos perceber  
que já vem sendo um ótimo trabalho na Educação Infantil 
.No entanto, no Ensino Fundamental e Médio ,o mesmo não 
vem acontecendo. Diante deste quadro, como educadores, 
podemos lançar mão deste recurso, buscando tornar nosso 
educando mais seguro e mais preparado para retirar o melhor, 
de todas as oportunidades que surgirem em sua vida, na 
caminhada em busca da construção do saber.

Podemos concluir que a música é inerente ao ser humano 
e que, o envolvimento musical, é um aliado poderoso no 
processo de aquisição e da construção de saberes.Com ele é 
possível termos um indivíduo mais preparado, mais realizado 
,mais pleno e senhor de todas as suas habilidades.

Já é comprovado o quanto a música faz parte da 
personalidade da criança e o quanto é benéfico para a 
sua formação, incluir-se atividades direcionadas para este 
envolvimento musical visando favorecer o desenvolvimento 
pleno do ser humano.

A Educação Infantil deve ser o ponto de partida, para 
que se inicie uma mudança positiva no processo ensino-
aprendizagem, colocando a música como parceira na 
aquisição do saber.
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ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO 
FEMININO E MASCULINO
RESUMO: Neste trabalho proponho a reflexão sobre o conceito de estereótipos de gênero, 
baseando minhas argumentações principalmente no pensamento de Simone de Beauvoir 
que apresenta pontos que ainda hoje são relevantes na discussão sobre a igualdade de 
gênero. Trabalhos mais recentes como o de Susan Pinker e Eileen Pollack; e das psicólogas 
Kellen Reis, e Ana Cláudia Maia, contribuíram para uma visão mais atualizada sobre questões 
relacionadas a estereótipo. Abordo também questões relacionadas as ameaças geradas em 
resposta a tais padrões de comportamento; e sobre as diferenças na forma de tratamento 
entre homens e mulheres em relação a educação e oportunidades. Temas relacionados aos 
agentes usados como ferramentas de afirmação de tais conceitos, dentre eles a influência da 
mídia e dos vínculos sociais, são abordados de forma breve. E, por fim, proponho a aplicação 
de conceitos feministas na educação para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Palavras-chave:  Educação; Estereótipo, Feminismo, Gênero.

INTRODUÇÃO 

Desde meados do século XIX as 
mulheres vem conquistando cada 
vez mais espaço na sociedade, 
participando ativamente e 
contribuindo com a construção 

de um mundo mais igualitário. Mas, apesar 
de todos os esforços, ainda não é possível 
dizer que há um sentimento de igualdade 
entre os sexos. Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Data Folha e divulgada em 
2017 mostra que, no Brasil, uma a cada três 
mulheres foram vítimas de algum tipo de 
violência: ofensas verbais, assedio, ameaça, 
agressão física ou sexual (SANTOS, 2017). 
Esses números refletem como os papeis 
desempenhados pelo homem e a mulher 
ainda são Influênciados por uma noção 
de masculino e feminino antiquada que 
considera o “homem como padrão, e a mulher 
uma versão desse modelo básico” (PINKER, 
2010, p. 13) o que a deixa vulnerável a uma 
série de desrespeitos.

Neste artigo proponho uma reflexão 
sobre como a formas de educar pode refletir 
na construção de crenças estereotipadas 
em relação ao comportamento e as 
características femininas; como a influência 
exercida pela família reforça a percepção 
de algumas características; e sobre como 
conceitos feministas são uma forma de 
tornar as relações entre diferentes gêneros 
mais humanas. 

A noção que temos de Masculino e 
Feminino são uma construção social. O 
contexto cultural em que uma criança está 
inserida é sua principal referência para o 

desenvolvimento de uma forma de pensar 
baseada em estereótipos de gênero. Esses 
estereótipos são construídos culturalmente 
com base na ideia de que há padrões de 
comportamento masculino e feminino. Por 
meio de “processos educacionais, inclusive 
no meio familiar, [...] sobre as características 
estabelecidas para homens e mulheres em 
função do sexo a que pertencem” (VALLE, 
2009, p. 133), essas referências se perpetuam 
ao longo dos anos e tornam mais difícil a 
assimilação do conceito de igualdade entre 
os sexos. 

Ainda que fatores biológicos exerçam 
Influência em diversos aspectos da vida 
humana e que há diferenças intrínsecas que 
já serviram de base para diversos abusos no 
passado (como o limitado poder de escolha 
dado a mulher ainda no início do século XX), 
grande parte das características associadas 
a um sexo ou ao outro são socialmente 
condicionadas: Afabilidade, doçura, 
delicadeza... Agressividade, impulsividade... 
É o ambiente que constrói a ideia do que é 
“permitido” ou “adequado”.

E a construção do papel a ser 
desempenhado é constituída desde o 
momento da concepção, sendo reforçada 
ao longo da infância e adolescência. Em 
Segundo Sexo, Simone de Beauvoir (1967) 
menciona diferenças na forma como crianças 
de diferentes gêneros são tratadas ainda na 
primeira infância:

Uma segunda desmama, menos brutal, 
mais lenta do que a primeira, subtrai o 
corpo da mãe aos carinhos da criança; mas é 
principalmente aos meninos que se recusam 
pouco a pouco beijos e caricias; quanto à 
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menina, continuam a acariciada, permitem-
lhe que viva grudada às saias da mãe, no colo 
do pai que lhe faz festas; vestem-na com 
roupas macias como beijos, são indulgentes 
com suas lágrimas e caprichos, penteiam-na 
com cuidado, divertem-se com seus trejeitos 
e seus coquetismos: contatos carnais e 
olhares complacentes protegem-na contra a 
angustia da solidão. Ao menino, ao contrário, 
proíbe-se até o coquetismo; suas manobras 
sedutoras, suas comedias aborrecem. “Um 
homem não pede beijos... Um homem 
não se olha no espelho... Um homem não 
chora”, dizem-lhe. Querem que ele seja “um 
homenzinho”. 

(BEAUVOIR, 1967, p. 12)
Essa não é, em muitos casos, uma ação 

intencional realizada conscientemente 
pela família e sociedade, mas uma ação 
sutil que reflete a ideia de que há modelos 
pré-definidos. Esse pensamento está tão 
difundido que é necessário travar uma 
luta contra tal conceito; é natural que haja 
resistência por parte daqueles que não 
conheceram outra forma de ver e pensar 
o mundo, mas, através de uma educação 
baseada em conceitos Feministas, é possível 
quebrar tais paradigmas e construir uma 
consciência de igualdade entre os gêneros, 
principalmente em relação a comportamentos 
e oportunidades.

FEMININO X MASCULINO – 
INFLUÊNCIA FAMILIAR 

Os estereótipos são constituídos 
por determinadas crenças sobre o 
comportamento e características de homens 

e mulheres. Eles são assimilados durante 
o processo educativo e reforçados por 
meio de paradigmas sociais, “existe toda 
uma estrutura na qual a família, a religião, 
a escola e os meios de comunicação estão 
envolvidos, determinando ações e conceitos 
que atuam como verdades absolutas e que 
reproduzem esses estereótipos, constituídos 
socialmente” (VALLE, 2009, p. 133).

A influência exercida pela família constitui 
a base da educação e é a principal responsável 
pela transmissão de valores culturais. 
Por meio da educação há determinados 
comportamentos que são estimulados. Até 
mesmo a leitura de contos infantis pode 
contribuir para a criação e disseminação de 
um estereótipo sexista. Como nos lembra 
Simone de Beauvoir: 

A literatura infantil, a mitologia, contos, 
narrativas, refletem os mitos criados pelo 
orgulho e os desejos dos homens: é através 
de olhos masculinos que a menina explora 
o mundo e nele decifra seu destino. A 
superioridade masculina é esmagadora: 
Perseu, Hercules, Davi, Aquiles, Lancelot [...] 
Napoleão, quantos homens para uma Joana 
d’Arc; e, por trás desta, perfila-se a grande 
figura masculina de São Miguel Arcanjo 
(BEAUVOIR, 1967, p. 30)

“A mulher é a Bela Adormecida no bosque, 
Cinderela, Branca de Neve, a que recebe 
e suporta. Nas canções, nos contos, vê-
se o jovem partir aventurosamente em 
busca da mulher; ele mata dragões, luta 
contra gigantes, ela acha-se encerrada 
em uma torre, um palácio, um jardim, uma 
caverna, acorrentada a um rochedo, cativa, 
adormecida: ela espera” (BEAUVOIR, 1967, 

p. 33)
“Na maioria dos romances [...] é a heroína 

loura e tola que ganha [...] no Último dos 
moicanos, é a insossa Alice que conquista o 
coração do herói e não a corajosa Clara [...]. 
Ser feminina é mostrar-se impotente, fútil, 
passiva, dócil. (BEAUVOIR, 1967, p. 73)

Os pais são as principais referências 
para uma criança, eles são observados e 
imitados. E, de acordo com o pensamento de 
BEAUVOIR (1967) impõem as crianças seu 
próprio destino, transformando-as em uma 
“cópia” de si mesmos. 

Apesar das novas formas de constituição 
familiar (mães independentes, casais 
heterossexuais ou homossexuais), a figura 
que representa o Pai é envolta em mistério, 
ela sai de casa para realizar atividades 
complexas e que exigem algum tipo de 
“especialização” (independente do tipo de 
trabalho) enquanto as tarefas delegadas a 
figura da Mãe, por estar mais próximas e ao 
alcance das mãos, evocam uma passividade e 
sutil submissão tradicionalmente associadas 
ao sexo feminino.  Não por acaso, ainda hoje, 
mesmo mulheres com vida profissional ativa 
são responsáveis por tarefas domesticas, 
a chamada dupla jornada (LIMA, 2017), e 
também pelo cuidado dos filhos e do cônjuge.

BEAUVOIR (1967) questiona a ideia de que 
a feminilidade é algo inato. Ela afirma que o 
condicionamento feminino a características 
como fragilidade, passividade, e moderação 
são reforçados em diversos momentos e 
por diversas frentes. Enquanto os meninos 
são menos cobrados por apresentar um 
comportamento mais ousado e firme.  

Ele faz o aprendizado de sua existência 

como livre movimento para o mundo; 
rivaliza-se em rudeza e em sua independência 
com outros meninos, despreza as meninas. 
Subindo nas arvores, brigando com colegas, 
enfrentando-os em jogos violentos, ele 
aprende seu corpo com um meio de dominar 
a natureza e um instrumento de luta; orgulha-
se de seus músculos como de seu sexo; 
através de jogos, esportes, lutas, desafios.

(BEAUVOIR, 1967, p. 21)
Proporcionar uma educação mais 

feminista, reforçando a ideia de igualdade 
entre os sexos, trará benéficos não apenas 
a mulher, mas também ao homem que 
aprenderá a se relacionar de forma natural 
com sua sensibilidade sem sentir que está 
traindo todo um gênero.

OPORTUNIDADES

Estudos sobre a qualidade do desempenho 
acadêmico das meninas mostram que sua 
facilidade de aprendizagem é notável: “Com 
dois anos, as meninas têm, aproximadamente, 
cem palavras a mais em seu vocabulário que 
os meninos, e, conforme avançam na pré-
escola, usam uma linguagem mais complexa, 
variada e espontânea” (PINKER, 2010, p. 56). 
Durante a adolescência e idade adulta, elas 
se mostram muito mais envolvidas com o 
ato de aprender. Dados divulgados (ARGELI, 
2017) mostram que as mulheres são maioria 
nas escolas e universidades brasileira. Seu 
desempenho acadêmico é melhor porque 
elas tendem a ter um nível de engajamento 
maior e planos de longo prazo. No entanto, 
ao longo de sua vida, ela sente a necessidade 
de provar seu valor a todo momento. 
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“A mulher deve incessantemente 
conquistar uma confiança que não lhe 
e de início concedida: no princípio ela é 
suspeita, precisa dar provas de si. Se tem 
valor, ela, afirmam, as dará. Mas o valor não 
é uma essência dada: é a culminação de um 
desenvolvimento feliz. Sentir pesar sobre 
si um preconceito desfavorável só muito 
raramente ajuda a vencê-lo”. (BEAUVOIR, 
1967, p. 468) 

Quando Eileen Pollack (2015) decidiu 
escrever suas memorias expondo a 
pressão social exercida sobre as mulheres 
em ambientes tidos como “tipicamente 
masculinos” (em carreiras como física, 
engenharia, tecnologia e ciências...) ela 
questionou a forma como nos é ensinado 
a ver o que chamamos de genialidade: o 
Gênio é sempre retratado como alguém 
com habilidades inatas e não como alguém 
que se desenvolveu mediante muito estudo 
e trabalho duro. E, desde a infância, somos 
condicionados a ver exemplos de genialidade 
masculina, Leonardo Da Vinci, Charles Chaplin, 
Santos Dumont, Albert Einstein, Steve 
Jobs... Há dezenas de exemplos masculinos 
até que cheguemos a uma menção a Frida 
Kahlo ou Marie Curie, por exemplo. Essas 
referências vem Influênciando a percepção 
das pessoas ao longo do tempo. E é essa 
percepção que alimenta estereótipos do tipo: 
“beleza e inteligência são incompatíveis”, 
“mulheres não são boas em matemática”, ou 
“mulheres tem maior aptidão para trabalhos 
domésticos”. 

Ideias como essa faz com que poucas 
meninas sejam encorajadas a desempenhar 
papeis diferentes dos que já foram 

socialmente pré-definidos.  Elas são vitimas 
da ameaça de estereótipo, que é definida 
como uma “sensação de pressão que os 
membros de um determinado grupo sentem 
quando estão tentando obter um bom 
desempenho em uma área em que seu grupo 
é caracterizado por um estereótipo negativo” 
(BOYD; BEE, 2011, p. 352). Por medo de não 
se “encaixar” elas, muitas vezes, preferem 
evitar o conflito se adequando ao modelo já 
definido (TALKS AT GOOGLE, 2015).

Essa ação impacta diretamente suas 
oportunidades futuras. A disparidade salarial 
entre homens e mulheres é uma realidade 
presente no mercado de trabalho brasileiro e 
mesmo com constantes reivindicações para 
equiparar esses números a igualdade salarial 
ainda caminha lentamente. Mesmo com 
outras conquistas, a autonomia econômica 
ainda é um elemento importante para que 
a mulher exerça seu papel de forma livre e 
espontânea (BEAUVOIR, 1967). Construindo 
um futuro onde a visão de igualdade seja 
mais presente é possível que preconceitos e 
disparidades diminuam significativamente.

Marcia Ferraz 
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pela Faculdade Campos Elíseos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos grandes avanços conquistados pelo feminismo 
a sociedade ainda é permeada por estereótipos de gênero 
que Influênciam a forma como homens e mulheres aprendem 
a ver a si mesmo e aos outros. Os estereótipos de gênero 
são constituídos pela crença de que há diferentes padrões 
de comportamento aceitáveis para cada gênero, masculino 
ou feminino. Eles são disseminados de várias maneiras: Por 
meio da forma como as crianças são educadas, das interações 
sociais, da mídia, literatura, música.

Simone de Beauvoir (1967), quando escreveu sobre suas 
impressões em Segundo Sexo, afirma que toda criança é 
condicionada desde o momento da concepção, quando os 
pais começam a preparar seu enxoval, a desemprenhar papeis 
já estabelecidos e socialmente aceitos como adequados.  

Para ela, não há características inatas a um sexo ou outro, 
mas sim um tipo de “formação” que prepara as crianças 
para serem “cópias” de seus pais e não para exercerem sua 
personalidade de acordo com suas próprias peculiaridades. 

Para as mulheres, esses estereótipos se refletem em uma 
sociedade que ainda hoje as vê como frágeis e exigem que 
elas provem seu próprio valor por meio de uma competição, 
muitas vezes desigual, que da ao homem vantagens 
significativas em relação a suas possibilidades de escolha 
e as oportunidades oferecidas (TALKS AT GOOGLE, 2015). 
Mesmo com a média das mulheres apresentando resultados 
acadêmicos significativamente melhores do que os homens 
(PINKER, 2010), muitas ainda se sentem a Ameaça do 
Estereotipo muito presente em suas vidas. Afinal, até 
mesmo suas histórias de heróis e heroínas, mostram homens 
fortes e aventureiros enquanto castiga a ousadia feminina 
condenando todo desvio de padrão a uma vida solitária 
(BEAUVOIR, 1967, p. 30-73). 

Nesse contexto, a mulher acaba se tornando prisioneira 
de sua própria feminilidade, Só com a disseminação de uma 
educação baseada em conceitos feministas pode-se permitir 
que homens e mulheres possam construir sua personalidade 
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de acordo com sua própria natureza e não 
se tornarem reféns de estereótipos sociais. 
Muito já foi conquistado, mas os esforços por 
uma sociedade mais igualitária não podem 
para, pois seus benefícios se estendem a 
todos. Como diz a propaganda de felicitação 
ao dia das mulheres que comemora também 
as conquistas masculinas: 

A luta deu frutos. Por fim os homens  
podem fazer as mesmas coisas  
que as mulheres. Podem chorar, podem 
fazer aeróbica, podem vestir-se bem e tomar 
bebidas light... Podem assistir novelas, 
chorar nos filmes e se emocionar sem sentir 
que estão traindo um gênero inteiro. Podem 
ser cozinheiros, secretários, enfermeiros, 
professores, ou trabalhar com marketing. 
Podem pedir uma salada, drinks coloridos e 

pagar só metade da conta. Podem escolher 
por quem se apaixonam: divorciadas, mães 
independentes, solteiras, por uma mulher 
que não queira filhos, ou podem terminar 
escolhendo dedicar sua vida a outro homem; 
E podem escolher juntos quando serão pais...

Podem seguir seus sonhos, dizer o que 
sentem e encontrar a si mesmos. Podem 
admitir que não pensam em sexo a cada vinte 
segundos; podem ser vulneráveis...

(FELIZ DÍA, HOMBRES, 2015)
Tudo isso é possível porque a conquista 

de uma sociedade que respeite as 
particularidades de cada um e acredite 
na igualdade, sem se deixar levar por 
estereótipos de gênero, é uma conquista de 
todos.
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EVASÃO NOS CURSOS EAD
RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo estudar a evasão nos cursos de 
Educação a Distância (EaD). Com a frequente evolução das tecnologias de informação e 
comunicação e, também, a crescente demanda por estudos e qualificações, o número de 
cursos nesta modalidade aumentou espantosamente nos últimos anos. Todavia, almeja-se 
que os profissionais da educação estejam dispostos e preparados a conhecer essa nova 
forma de ensino e as contribuições que ela pode trazer à educação e à sociedade. Contudo, 
é necessário que o docente esteja em constante atualização, capacitando-se, inclusive, 
para atuar na Educação a Distância e, ainda, aproveitar as tecnologias aplicadas no ensino 
à distância para incrementar o ensino presencial. Neste artigo pretendem-se destacar os 
principais momentos históricos da Educação a Distância, a evasão no ensino superior e uma 
reflexão sobre a credibilidade, aceitação e as condições de desenvolvimento dos cursos à 
distância..

Palavras-chave: Educação Distância; Ensino Superior; Docência; Evasão.

INTRODUÇÃO 

A Educação a Distância apresenta-se com 
um potencial formidável para democratizar o 
acesso à educação superior, além de contribuir 
para a incorporação de atitudes autônomas 
e livres que levam o cidadão a aprender 
ao longo da vida. Assim, como objetivo do 
trabalho, deve-se identificar os fatores que 
levam à evasão em um curso de graduação 
em Educação à Distância. Observar, à luz 
da literatura que dispõe sobre o contexto, 
os fatores apontados e distinguidos como 
motivadores da evasão na EAD e fornecer 
subsídios para diminuição dessa evasão. 
Assim, o trabalho será desenvolvido tendo 
como base a pesquisa bibliográfica, todavia, 
uma das principais preocupações que o 
pesquisador precisa ter é com a escolha 
da estrutura metodológica para a pesquisa 
empírica, pois é a partir da metodologia que 
os tópicos gerais de cientificidade poderão 
ser avaliados. Ainda, para a classificação da 
pesquisa deverá ser tomada como base a 
taxionomia apresentada por Vergara (2000), 
que a qualifica em relação a dois aspectos: 
Quantos aos fins – será uma pesquisa 
descritiva, exploratória e explicativa; Quantos 
aos meios – a pesquisa será bibliográfica 
para fundamentação teórico-metodológica 
do trabalho, documental porque se valerá de 
documentos que digam respeito ao objeto 
de estudo. Sabe-se que a modalidade de 
Educação a Distância existe desde o século 
XVIII, com as primeiras experiências da 
educação por correspondência. Apesar disso, 
o que hoje se nomeia educação à distância 
distingue-se pela distância geográfica entre 

o professor e aluno e pela existência da 
tecnologia e de meios eletrônicos para a 
distribuição e classificação dos conteúdos 
educacionais. A Educação a Distância 
(EaD) é uma escolha pedagógica de grande 
abrangência e que deve utilizar e unificar 
as novas tecnologias como meio para 
obter os objetivos das práticas educativas. 
É interessante que não se perca de vista 
as concepções de homem e sociedade, 
contemplando as necessidades da população 
que se almeja servir. Segundo Moore e Greg 
Kearlsley, (2007 p. 2), a Educação a Distância 
é o aprendizado planejado que acontece 
normalmente, num lugar distinto do local de 
ensino, porém, instituindo técnicas especiais 
de criação do curso e de instrução e a 
comunicação advém por meio de diversas 
tecnologias e acomodações organizacionais 
e administrativas especiais. Moore ainda 
define a Educação à Distância como:

[...] uma relação de diálogo, estrutura e 
autonomia que requer meios técnicas para 
mediatizar esta comunicação. Educação 
a distância é um conjunto de todos os 
programas educacionais caracterizados 
por estrutura, baixo diálogo e grande 
distância transacional. Ela inclui também a 
aprendizagem. (Moore, 1990 apud Belloni, 
2003, p. 25).

Todavia, na perspectiva de Rurato, o 
ensino a distância é um preceito tecnológico 
de comunicação bidirecional, que pode ser 
fantástico e que supre a interação pessoal, 
na sala de aula, entre professor e aluno, 
como meio preferencial de ensino, pela ação 
sistemática e conjunta de múltiplos recursos 
didáticos e pelo incentivo de uma organização 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

626 627

e tutoria que facilitam a aprendizagem 
autônoma e flexível dos alunos. Na Educação 
a Distância o aluno é ordenado a se tornar 
sujeito de sua própria aprendizagem, a 
empregar o que almeja e a se auto avaliar, 
permitindo dar prosseguimento à educação 
formal, adaptando-se a obtenção de novos 
valores, interesses, atitudes e conhecimento 
permitindo, assim, uma diversidade e 
amplitude de oferta de cursos, atendendo 
uma população numerosa e dispersa, com 
níveis e tipos de aprendizagens diferenciadas. 
Deste modo, a educação à distância com 
seus métodos, recursos, ferramentas e 
tecnologias aplicados a aprimorar o ensino, 
precisa preservar todas as qualidades de uma 
boa educação para possibilitar e permitir a 
cada indivíduo o desenvolvimento de suas 
capacidades cognitivas, sociais, emocionais, 
profissionais e éticas, assegurando uma 
formação de qualidade. Além disso, devemos 
observar à luz da literatura que dispõe 
sobre o contexto, os fatores apontados e 
distinguidos como motivadores da evasão 
na Educação à Distância, fornecendo 
subsídios para a diminuição. Desta forma a 
metodologia utilizada nesta pesquisa será 
uma combinação de métodos utilizando 
dados quantitativos e qualitativos. 
Considerando que o tema da Evasão nos 
cursos EAD é um tema que vem sendo 
estudado e, consequentemente, proporciona 
pouco conhecimento acumulado, logo, a 
organização das práticas visa produzir o 
melhor resultado, suscitando conceitos e 
sistematizando metodologias na área de EAD 
(Meirelles e Maia, 2004). Contudo, de acordo 
com Creswell (2002), o método compatível 

é adequado para pesquisas em que a coleta 
de diversos tipos de dados proporcione 
a melhor concepção para o problema da 
pesquisa. Esse método utiliza tantos dados 
quantitativos como qualitativos e está 
fundamentado no paradigma pragmático. 
No pragmatismo há uma preocupação com 
as aplicações e com as soluções do problema 
da pesquisa. Algumas das características 
fundamentais segundo Creswell (2002) do 
pragmatismo são: “o pragmatismo não está 
comprometido com um método. A aplicação 
de método combinado na investigação pode 
ter pressupostos qualitativo e quantitativo; 
os pesquisadores são livres para escolher 
os métodos, técnicas e procedimentos de 
pesquisa que melhor respondem às suas 
necessidades; pesquisadores que utilizam 
método misto utilizam diferentes métodos 
de coleta e análise dos dados ao invés de 
utilizarem somente um método”. 

EVASÃO NOS CURSOS EAD

Compreende-se que a evasão nos cursos 
de Educação a Distância advém de diversos 
os fatores que interferem na questão da 
evasão do EAD Assim, segundo Coelho 
(2002) e Moore e Kearsley (2007) as causas 
fundamentais da evasão são:

• Contentamento e satisfação com o 
tutor; influenciam negativamente para a 
decisão do aluno quanto à sua permanência;

• Dificuldade de acesso à internet;
• Complexidade e dificuldade em 

desenvolver as atividades;
• Dificuldade de assimilação da cultura 

inerente a EAD;
• Falha na elaboração e ou preparação 

do curso;
• Expectativas erradas por parte dos 

alunos;
• Tecnologia inadequada ou falta de 

habilidade para usá-la corretamente.

A tutoria como método tecnológico, 
surgiu no século XV, onde foi usada 
como orientação de caráter religioso aos 
estudantes, contudo, posteriormente, no 
século XX, o tutor assumiu o papel de 
orientador e acompanhante dos trabalhos 
acadêmicos, assim, com esse mesmo sentido 
que se incorporou o curso à distância.

Logo, o bom tutor precisa facilitar a 
realização de atividades e abordar uma 
resolução e não apenas mostrar a resposta 
correta, proporcionando novas fontes de 
informação e favorecendo a compreensão.

Além disso, na maioria das vezes, os 
cursistas não dominam as novas tecnologias, 
precisando de um assessoramento 
diariamente até dominar o ambiente virtual. 
O tutor deve ter conhecimento e experiência 
das ferramentas disponíveis no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) para 
esclarecer as dúvidas, conhecer o material 
didático e o funcionamento do programa, 
além disso, deve acompanhar o cursista 
orientando-o nas dúvidas.

Durante as atividades a distância não 
há contato físico, assim sendo, o tutor 
precisa encontrar maneiras de fazer-se 
presente junto aos seus alunos, planejando 
e programando seu tempo para orientá-los 
sempre que precisarem de subsídio. Além 

disso, segundo Sá (1998), compete ao tutor 
estar em constante formação teórica sobre 
âmbito pedagógico–didático, para assim 
colocar em prática nos espaços tutoriais.

Enfim, pudemos perceber que o problema 
da evasão está relacionado a uma sequência 
de fatores que frustram os alunos, levando-
os a desistência do curso. Por isso torna-se 
indispensável uma análise dos tais fatores 
para tentar não penas na redução da evasão, 
mas, também, em oferecer um ensino de 
qualidade. Assim, segundo Neto, Guidotti 
e Santos (2013), as instituições de ensino 
precisam se adaptar para melhor receber seus 
alunos de forma que nós mesmos sintamos 
satisfeitos, tendo suas dúvidas, dificuldades 
e problemas solucionados, além de ter um 
ambiente que propicie uma aprendizagem de 
forma fácil e significativa.

CAUSAS DA EVASÃO NA EAD

Sabe-se que os motivos e as causas que 
levam à evasão, tem relacionamento com o 
forte desenvolvimento dessa modalidade 
nos últimos anos. Por ser um problema 
recorrente, a evasão dos cursos de Educação 
à Distância tem sido discutida em diversos 
estudos que, no entanto, não oferecem uma 
classificação bem definida dos seus motivos 
e, muito menos, elucidam como podem ser 
minimizados.

Sabe-se que a produção científica que 
aborda a evasão nos cursos a distância 
ainda é muito escassa e insuficiente tanto 
na literatura nacional como na estrangeira. 
Esta carência pode ser justificada em função 
do pouco lastro histórico que a Educação 
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a Distância proporciona dentro dessa nova 
perspectiva tecnológica. Para Mercado 
(2007), há sinais de que uma série de fatores 
pode dar origem a não conclusão de cursos 
de Educação à Distância, são:

• Os relacionados à vida pessoal e 
profissional do aluno;

• A falta de suporte, sistema de tutoria, 
administrativos e outros.

Desta forma, novas pesquisas sobre as 
causas da evasão em cursos de Educação 
à Distância mostram-se proeminentes, 
pois podem colaborar para uma melhor 
compreensão do fenômeno. Diante desta 
lacuna, conduziremos uma análise do 
conteúdo desses estudos, de modo a 
constituir os eixos em torno dos quais 
se aglutinam os motivos da evasão, e 
levantaremos junto à literatura pedagógicas 
propostas que poderão colaborar para se 
obter maior adesão dos alunos à modalidade 
de Educação à Distância.

Deste modo, podemos destacar como 
características fundamentais da educação à 
distância de acordo com Landin (1997 p. 30):

• Separação de professor e aluno no 
espaço.

• Controle do aprendizado realizado 
mais densamente pelo aluno do que pelo 
professor distância.

• Maior autonomia no aprendente.
• A comunicação entre alunos e 

professores é mediada por meios de 
comunicação tecnicamente disponíveis, 
sendo impressos, eletrônicos, mecânicos.

UMA ABORDAGEM 
HISTÓRICA REFERENTE 
ÀS TECNOLOGIAS 
DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NA EAD

Sabe-se que desde o início dos tempos, 
o homem já notava a necessidade de 
transmitir conhecimentos, informações 
e de se comunicar com pessoas físicas e 
geograficamente distantes. Todavia, foi no 
decorrer da modernidade que se revelaram os 
sinais de obter determinados conhecimentos 
na ausência da relação presencial entre 
aluno e professor, ou seja, foi a partir daí que 
se desenvolveram os primeiros registros de 
educação à distância. Assim sendo, percebe-
se que à educação a distância desponta 
como meio eficaz para poder proporcionar 
e oferecer o ensino àqueles que tinham 
interesse em submeter-se a uma modalidade 
flexível e adversa dos métodos tradicionais.

De tal modo, durante muito tempo 
a educação a distância foi vista como 
uma espécie de complemento do ensino 
que utilizava, sobretudo, quando outras 
modalidades de educação falhavam. Todavia, 
se o sistema educacional convencional 
falhava em oferecer escolaridade mínima 
a uma parcela expressiva da população, 
então, a educação a distância era apenas 
o complemento ideal para preencher esta 
educação.

Com isto a sociedade se afeiçoou a olhar 
para a EAD como uma educação de segunda 
espécie, a ser utilizada, sobretudo, por aqueles 
que não tiveram chance de uma educação 

melhor, ou seja, a educação presencial 
convencional. Deste modo, a linguagem e 
o formato dos programas de EAD por meio 
de correspondência, do rádio e da televisão 
revelavam que eles eram oferecidos para as 
pessoas menos alfabetizadas da sociedade, 
ou seja, para os excluídos do sistema 
educacional convencional.

Com o passar do tempo, esta modalidade 
de ensino é empregada nos serviços dos 
correios, com os cursos de instruções 
para que o conhecimento chegasse até o 
aluno. Com o passar do tempo a Educação 
a Distancia foi se transformando, ou seja, 
principiou-se conforme Moore e Kearsley 
(2007) apud Lima (2010, p.30) com:

1. Transmissão por rádio e televisão,
2. Universidades abertas,
3. Teleconferência e internet.
Assim sendo, a educação a distância 

permite ao aluno a verdadeira procura pelo 
conhecimento, na medida em que o foco 
está direcionado à sua pessoa, já que tem 
condições de definir o seu horário de estudo, 
de acordo com suas possibilidades e ritmo 
de aprendizagem. Além disso, diferente do 
que muitas pessoas presumem a educação à 
distância não é algo novo, mas um método 
que vem sendo usado há décadas no Brasil 
e no mundo.

Nos últimos tempos a EaD ganhou espaço 
pela necessidade cada vez maior do homem 
integrar estudo com a carreira profissional, 
precisando de alternativas que possibilitasse 
trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Além 
disso, o desenvolvimento e a evolução 
dos meios de comunicação ampliaram as 
possibilidades e as formas de educação à 

distância, fazendo que esta aumentasse suas 
atividades educacionais e expandisse novas 
propriedades para receber uma demanda de 
usuários cada vez maior.

Sabe-se que durante muito tempo 
a educação à distância foi vista como 
uma espécie de complemento do ensino 
que utilizava, sobretudo, quando outras 
modalidades de educação falhavam. Com isto, 
a sociedade se afeiçoou a olhar para a EAD 
como uma educação de segunda espécie, 
a ser utilizada, sobretudo, por aqueles que 
não tiveram chance de uma educação 
melhor, ou seja, a educação presencial 
convencional. Deste modo, a linguagem e 
o formato dos programas de EAD por meio 
de correspondência, do rádio e da televisão 
revelavam que os cursos eram oferecidos 
para as pessoas menos alfabetizadas da 
sociedade, ou seja, para os excluídos do 
sistema educacional convencional.

Entretanto, com o advento da Internet, 
os congressos, seminários e encontros 
de educação à distância se proliferam e 
chamam a atenção de pessoas interessadas 
em conhecer as novas tecnologias que eram 
empregadas. Jornais e revistas começam a 
dar mais evidências a projetos de escolas e 
universidades virtuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o presente estudo que se evidenciou os 
cursos de Educação à Distância, a EAD abre os caminhos 
de acesso e expansão para o Ensino Superior no Brasil 
envolvendo assim uma camada da população que em outras 
épocas, por uma série de fatores, deparava com barreiras de 
acesso a esse nível de ensino. É justamente nesse aspecto, 
que se pode justificar a crescente expansão da educação à 
distância em nosso país. Apesar de dados parciais, buscou-se 
identificar as causas da evasão em um curso de graduação à 
distância.

Vimos que, para extinguir com a evasão na Educação 
à Distância deve-se melhorar a qualidade da interação 
promovida pela tutoria, à sociedade precisa reconhecer 
os cursos oferecidos e a capacitação do corpo docente, 
as instituições que oferecem ou tenham o propósito de 
oferecer cursos na modalidade EAD, deve-se expandir a 
qualidade da interação minimizando a questão da distância e 
a preocupação de ter em seu quadro, docentes capacitados 
e também, que a sociedade note a qualidade de ensino 
fazendo com que haja, consequentemente, a redução nos 
níveis de evasão do ensino da Educação à Distância em todo 
o país.

Nesse sentido, a partir desse estudo será possível que 
sejam estabelecidas medidas que visem a redução no 
índice de evasão dos cursos de graduação na modalidade 
à distância. E para isso aconteça devemos buscar os meios 
necessários para usufruir com competência e habilidade 
procurando interagir nos fóruns com os colegas e com os 
tutores, não apenas nos últimos momentos ou depois dos 
prazos determinados.

Além disso, os discentes estão acostumados com o 
protótipo em que eram ouvintes e tinham contato direto 
com o professor e com seus colegas, todavia, estão 
acontecendo mudanças significativas e compreensíveis, pois 
se está aprendendo a interagir, aprendendo a aprender com 
os comentários dos colegas, aprendendo a ser receptor e 

transmissor do conhecimento.
Embora exista amadurecimento dos 

cursistas e a confortabilidade em estudar 
sozinhos, ainda falta autonomia para 
pesquisar os conteúdos e para participar 
dos debates, apesar dos alunos sentirem-se 
amparados pelos tutores, eles ainda sentem 

falta do contato com os mesmos e com os 
colegas, há a necessidade de motivação dos 
cursistas para a leitura das postagens dos 
colegas. Outro fator proeminente é a falta de 
organização do tempo por causa do horário 
do trabalho.
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FLUXOS MIGRATÓRIOS GLOBAIS E 
IDENTIDADES TRANSNACIONAIS: 
O CASO DOS PARAGUAIOS EM SÃO 
PAULO
RESUMO: Pretendemos discutir neste artigo alguns aspectos dos fluxos migratórios 
contemporâneos em suas dinâmicas global e local, analisando algumas características das 
migrações recentes de paraguaios para a Região Metropolitana de São Paulo.  O texto está 
dividido em três partes, a primeira aborda as migrações e sua relação com a ordem econômica 
global, destacando aspectos relacionados ao desenvolvimento de relações transnacionais. Na 
segunda parte centraremos nossa análise nas migrações recentes para o Brasil, focalizando a 
imigração de paraguaios para a cidade de São Paulo. Num terceiro momento, abordaremos 
algumas questões relacionadas às redes transnacionais desenvolvidas pelos paraguaios 
na cidade e suas estratégias para a manutenção de algumas características originárias e 
a produção das identidades paraguaias, negociadas na sociedade de recepção destes 
migrantes. 

Palavras-Chave: Imigração; Globalização; Identidade; Paraguaios.

FLUXOS MIGRATÓRIOS 
NA ORDEM ECONÔMICA 
GLOBAL

A nova ordem econômica e 
geopolítica é marcada por um 
sistema de poder assimétrico 
e globalizado que tem como 
principais características a 

desigualdade estrutural, dentro de um 
sistema desregulamentado de livre mercado 
e de livre fluxo de capital, dominado pelo 
Primeiro Mundo. (HALL, 2003) Essas forças 
econômicas hegemônicas influenciam 
e ditam os parâmetros das economias 
periféricas que se dão sempre em termos 
ocidentais. A desigualdade econômica e a 
circulação de informações proporcionada 
pelo desenvolvimento dos meios de 
comunicação são dois lados do mesmo 
contexto que influem no aumento dos 
deslocamentos populacionais pelo mundo. 
Os fluxos de pessoas gerados pela ordem 
vigente ocorrem na mesma medida em que 
os fluxos de capital, no entanto, enquanto o 
segundo é desejado e disputado pelos países, 
o primeiro é alvo de controle e regulação, 
sendo tratado muitas vezes como problema 
de segurança e soberania nacionais. Apadurai 
sintetiza como a presença das minorias 
cercam de incerteza os Estados- Nacionais:

As minorias são o mais baixo ponto 
de ignição para uma série de incertezas 
que servem de mediadores entre a vida 
cotidiana e um pano de fundo global que 
muda rapidamente. Elas criam incertezas 
sobre o eu nacional e a cidadania nacional 

por causa de sua condição mista. Seu 
status legalmente ambíguo exerce pressão 
sobre as constituições e os ordenamentos 
legais. Seus movimentos são uma ameaça 
para o policiamento das fronteiras. Suas 
transações financeiras borram as linhas entre 
economias nacionais e entre transações 
legais e criminosas. Suas línguas exacerbam 
as preocupações com a coerência cultural 
da nação. Seu estilo de vida é dum modo 
fácil para deslocar as tensões amplamente 
espalhadas pela sociedade, especialmente 
urbana. (APADURAI, 2009, p-41)

Estas minorias étnico-culturais presentes 
em diversos países, especialmente os do 
Norte, colocam várias questões e desafios 
aos Estados-nacionais e são potencialmente 
geradores de problemas às bases de sua 
sustentação, o que leva à necessidade de 
revisões teóricas e novos paradigmas de 
análise que deem conta da complexidade 
dos novos fluxos migratórios.

 Contribuições neste sentido vieram de 
autores como A. Sayad e Stuart Hall. Para 
Sayad a presença de migrantes gera ilusões 
na sociedade receptora: a de que é provisória, 
ligada ao trabalho e neutra e ao questionar 
estas ilusões, as migrações constituem-
se como paradoxos. (SAYAD, 1998) Para 
Hall, a existência de uma série de Estados 
multiculturais surgidos após o colonialismo 
e com o fim da guerra fria, amplificados com 
a globalização também produzem paradoxos 
na medida em que a globalização presume 
um processo de homogeneização enquanto, 
no sentido contrário, o que ocorre é a 
proliferação das diferenças pelo mundo. As 
diásporas acabam suscitando transrupturas 
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ou “subversões dos modelos culturais 
tradicionais voltados para a nação” num 
processo de descentramento do Ocidente: 
(HALL, 2003)

Por todo o globo, os processos das 
chamadas migrações livres e forçadas estão 
mudando de composição, diversificando 
as culturas e pluralizando as identidades 
culturais dos antigos Estados-nação 
dominantes, das antigas potências imperiais, 
e, de fato, do próprio globo. Os fluxos 
não regulados de povos e culturas são tão 
amplos e tão irrefreáveis quanto os fluxos 
patrocinados do capital e da tecnologia. 
Aquele inaugura um novo processo de 
“minorização” dentro das antigas sociedades 
metropolitanas, cuja homogeneidade cultural 
tem sido silenciosamente presumida.

Mas essas “minorias” não são efetivamente 
“restritas aos guetos”; elas não permanecem 
por muito tempo como enclaves. Elas 
engajam uma cultura dominante em uma 
frente bem ampla. Pertencem, de fato, a um 
movimento transnacional, e suas conexões 
são múltiplas e laterais. Marcam o fim da 
“modernidade” definida exclusivamente nos 
termos ocidentais.” (HALL, p-44-45, 2003)

A diversificação cultural e a pluralização 
das identidades, que caminham no sentido 
oposto ao da homogeneização presumida 
pela globalização, não significam a simples 
transposição de elementos culturais 
originários para o país de migração ou a 
pura incorporação de tradições familiares 
como elo de pertencimento a outro lugar. 
Estes processos ocorrem em espaços de 
negociação das identidades que emergem 
como produtos da cultura a partir do filtro, 

atribuição de novos significados e diálogo 
com a cultura dominante. É uma operação de 
tradução entre duas culturas, duas realidades 
que dão origem a identidades híbridas. Hall 
se utiliza da categoria diferrance, emprestada 
de Derrida, para mostrar o caráter posicional, 
não fixo e em constante processo de 
transformação dessas identidades.

“O significado aqui não possui origem 
nem destino final, não pode ser fixado, 
está sempre em processo “posicionado” ao 
longo de um espectro. Seu valor político 
não pode ser essencializado, apenas 
determinado em termos relacionais. As 
estratégias de differance não são capazes 
de inaugurar formas totalmente distintas de 
vida (não funcionam segundo a nocão de 
uma “superação” dialética totalizante). Não 
podem conservar intactas as formas antigas 
e tradicionais de vida. Operam melhor dentro 
daquilo que Homi Bhabha denomina “tempo 
das minorias (Bhabha, 1997). Contudo, a 
differance impede que qualquer sistema se 
estabilize em uma totalidade inteiramente 
suturada. Essas estratégias surgem nos vazios 
e aporias, que constituem sítios potenciais de 
resistência, intervenção e tradução. (HALL, 
p-61, 2003)

 As migrações levantam questões como 
pertencimento, identidade e diferença ao 
indivíduo ou grupo de deslocados, que 
se desenvolvem em relação ao poder e à 
cultura dominante. O migrante precisa se 
“reinventar” em um novo lugar e sob uma 
nova cultura, dos quais ele não se sente parte, 
mas com os quais ele estabelece relações e 
tensões. A família atua como rede e local de 
memória e liga os dois lugares, lá e cá, 

e é nesta relação que surgem as demandas 
constitutivas e originárias das comunidades 
de imigrantes, étnicas ou culturais. Elas 
podem contar, inclusive, com membros da 
segunda e terceira gerações de imigrantes 
para sua manutenção e seu fortalecimento.

 Essa dupla inserção, estar ausente e 
presente, buscar as raízes e adaptar-se 
ao diferente, é que abre espaço para um 
conceito importante desenvolvido por Hall, a 
transculturação, que se dá a partir da tradução 
da cultura dominante a partir da cultura 
original. Nesta operação os grupos marginais 
ou subordinados selecionam e inventam 
através de elementos a eles transmitidos 
pela cultura metropolitana dominante. Nesta 
operação novos significados emergem e são 
atribuídos. Aqui o pensamento de Hall se 
aproxima do de Souza para quem a tradução 
é uma prática intersocial e intercultural 
através da qual se cria inteligibilidade sem 
perder a diversidade. (SOUZA, 2007)

Hall alerta que o caminho proporcionado 
pela diáspora não é o de adotar modelos 
homogêneos, de pertencimento cultural, mas 
de dialogar com as semelhanças e diferenças, 
trazendo à tona culturas silenciadas. Nesta 
relação de forças e como efeitos inesperados 
da própria globalização encontram-se as 
formações subalternas e as tendências 
emergentes que escampam a seu controle, 
mas que ela tenta homogeneizar ou atrelar 
a seus propósitos mais amplos através da 
conformação da diferença.

MIGRAÇÕES RECENTES AO 
BRASIL

As migrações internacionais recentes 
para o Brasil têm levantado questões sobre 
algumas ideias cristalizadas que povoam o 
imaginário nacional, como a da hospitalidade 
da população brasileira, da tolerância e 
convivência pacífica com a diferença, advinda 
da própria constituição de nossa sociedade 
a partir do contato entre diferentes povos 
e culturas.  Nesta narrativa, os conflitos 
e tensões que marcaram e marcam nossa 
formação social são apagados dando lugar 
à construção da memória de país acolhedor. 
Se as migrações ocorridas no passado hoje 
são motivo de orgulho e estão cercadas por 
imagens positivas, especialmente no que 
diz respeito aos imigrantes europeus, os 
deslocamentos atuais de pessoas oriundas 
de países centro e sul-americanos, africanos 
e asiáticos têm sido vistos como problema 
ou sintoma de crise, e mobilizado diferentes 
forças, públicas e particulares, que atuam na 
defesa do direito humano de migrar ou contra 
a presença de estrangeiros indesejáveis.  

Embora os deslocamentos populacionais 
perpassem os diferentes períodos da história 
brasileira é preciso distinguir os movimentos 
migratórios atuais dos anteriores, apontando 
suas especificidades relacionadas à nova 
ordem econômica marcada pela globalização 
e suas relações com as conjunturas 
econômicas locais. Comparativamente, as 
migrações internacionais que se dirigem 
ao Brasil, em especial para São Paulo, são 
numericamente menores aos movimentos 
migratórios do início do século XX, no 
entanto, o impacto e as questões que elas 
levantam, são bastante significativos. Se 
naquele momento os fluxos se dirigiam 
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da Europa para a América, atualmente 
estes fluxos ocorrem em diversas direções, 
situando o Brasil como país receptor de 
diversos tipos de migrações, laborais, de 
refugiados, qualificadas, humanitárias, 
originárias de diferentes países e regiões.

Um dos fluxos migratórios significativos 
das últimas décadas verificado no Brasil é 
o intrarregional que se dá com a vinda de 
bolivianos, peruanos e paraguaios, dirigido 
especialmente para a cidade de São Paulo. 
Cabe destacar que a chegada maciça de 
bolivianos e sua inserção como mão de obra 
informal, e muitas vezes ilegal, no setor 
da confecção foi vista com maior impacto 
pela sociedade e acabou por dificultar a 
percepção sobre a presença de outras 
nacionalidades que também são absorvidas 
por esta atividade econômica, como é o caso 
dos paraguaios, coreanos, em menor número, 
os peruanos. (SOUCHAUD, 2013)

A PRESENÇA DE 
PARAGUAIOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO

Na diáspora as identidades se multiplicam. 
(Hall, 2003) Os paraguaios que migram 
para o Brasil passam a fazer parte do 
grupo de migrantes sul-americanos ou 
hispano-americanos, o que os distanciam 
dos brasileiros pelo passado colonial e pela 
língua, mas também podem ser identificados 
como latino-americanos, o que os aproxima 
dos brasileiros com quem compartilham esta 

identificação. Apesar de estas denominações 
encontrarem-se no campo das construções 
discursivas e do imaginário, elas criam 
significados, especialmente no contexto 
das migrações, e ajudam a formar imagens 
que permeiam tanto a visão dos migrantes 
quanto da sociedade que os recebe. No caso 
dos paraguaios, há imagens cristalizadas e 
disseminadas que evidenciam preconceitos 
e que demonstram um distanciamento 
e desconhecimento com relação ao país 
vizinho, o que contribui para que sua 
presença tenha pouca visibilidade, embora 
esta migração tenha crescido nas últimas 
duas décadas.

 A imigração paraguaia para a cidade de 
São Paulo iniciou-se nas décadas de 60 e 70, 
movida por motivos políticos e econômicos, 
quando muitos paraguaios chegaram à 
metrópole para estudar e trabalhar ou para 
fugir de uma situação política repressora. 
Tratava-se de um grupo constituído por 
profissionais qualificados como médicos, 
jornalistas e advogados e também 
estudantes em busca de especialização. A 
partir dos anos 80 chegaram paraguaios com 
outro perfil profissional, trabalhadores com 
poucos anos de estudo e baixa qualificação 
profissional que encontraram inserção no 
mercado de trabalho informal. Nas décadas 
de 90 e 2000 a migração paraguaia aumentou 
significativamente, o que transpareceu nos 
dados oficiais do Ministério da Justiça e nos 
pedidos de permanência concedidos neste 
mesmo ano. 

Assim como outros migrantes, os 
paraguaios também constituíram redes e 
espaços de sociabilidade para tornar mais 

fácil a permanência no país. Diferentemente 
dos bolivianos que formaram um território 
de ampla visibilidade de sua cultura, a praça 
Kantuta , os paraguaios não constituíram 
um espaço geográfico demarcado, embora 
existam lugares que concentrem mais 
paraguaios como o bairro do Bom Retiro, 
algumas ruas do Brás, especialmente a 
rua Coimbra, ambos locais com migrantes 
de diferentes origens e alguns bairros de 
Guarulhos onde se concentram oficinas de 
costura. 

As manifestações culturais paraguaias 
estão muito ligadas à Igreja Católica, o que 
expressa a forte religiosidade do grupo, 
ocorrendo em paróquias espalhadas pela 
cidade, entre as quais se destaca a Missão 
Paz , localizada no bairro do Glicério. Esta 
instituição religiosa atende imigrantes de 
diversas nacionalidades, auxiliando-os a se 
inserirem no mercado de trabalho formal, 
prestando assessoria jurídica, fornecendo 
atendimento psicológico e alguns serviços 
de saúde, além de oferecer cursos de 
capacitação. Devido ao grande número de 
frequentadores hispânicos, uma vez por 
mês, a missa da Igreja da Paz é realizada em 
espanhol para atender esta comunidade. 
Também são celebradas datas importantes 
para os migrantes, representativas dos 
calendários de países como a Bolívia, o Peru, 
o Chile e o Paraguai. No caso dos paraguaios 
as datas programadas para eventos que 
reúnem a comunidade no local são o dias das 
mães, o dia da bandeira e, a mais importante, 
o dia da Virgem de Caacupé, o qual conta 
com a presença de centenas de paraguaios 
que saem em procissão para celebrar a 

padroeira do país.
Foi junto à Missão Paz também que se 

formou o grupo de dança folclórica Alma 
Guaraní, na década de 90, composta por 
senhoras da comunidade paraguaia que 
chegaram ainda na década de 70. O grupo 
passou por várias formações e mudanças em 
sua composição devido à própria alteração 
no perfil dos imigrantes paraguaios, mas 
continua atuante, firmando-se como uma 
importante referência da presença paraguaia 
na cidade. Se na época de sua formação 
o grupo era constituído por paraguaias e 
paraguaios que vieram para trabalhar e 
estudar na cidade e decidiram permanecer 
em São Paulo, atualmente, o grupo é 
formado por paraguaios bastante jovens que 
vêm, na maior parte das vezes, sozinhos e 
que trabalham na área de confecção. Tanto 
homens como mulheres e também crianças 
integram o grupo, os ensaios ocorrem 
aos domingos numa paróquia situada no 
bairro do Bom Retiro. Este grupo já se 
apresentou em vários festivais de dança na 
cidade de São Paulo, em festas como o do 
Imigrante, Revelando São Paulo e nas que 
são realizadas na Missão Paz. As roupas são 
bastante elaboradas e coloridas, feitas com 
uma renda tradicional paraguaia chamada 
ñanduti, criada pelos indígenas guaranis, 
que é trazida de uma cidade chamada 
Itaguá, as coreografias representam cenas 
do cotidiano sertanejo e o ritmo que conduz 
os dançarinos é a polca . Cada detalhe aqui 
acaba adquirindo um significado simbólico 
da tentativa de reviver elementos culturais 
do país de origem, motivada justamente 
pela distância e pela saudade, mas também 
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adquirem o caráter de divulgação da cultura 
paraguaia e de afirmação da condição de 
migrante frente a outros grupos residentes 
na cidade. 

Estas iniciativas não devem ser vistas 
como meras reproduções de tradições, 
como aponta Hall, é importante saber o que 
os migrantes fazem das tradições. No caso 
dos paraguaios, apesar de a dança ser uma 
prática presente nas escolas e bastante 
difundida, muitos só começaram a dançar 
aqui no Brasil como forma de firmar vínculos 
de pertencimento. Fazer parte de associações 
de imigrantes ou criar espaços específicos 
para o convívio destes é uma forma de 
tornar mais fácil o projeto migratório, entrar 
em contato com pessoas com histórias 
parecidas, valorizar a cultura do país de 
origem e estabelecer redes de solidariedade. 
(PAIVA, 2013) É interessante observar 
que, nesse processo de transculturação, os 
migrantes tentam conciliar o sentimento 
nacionalista e patriótico, ao preservar a 
cultura nacional, com o sentimento de 
fracasso que a migração levanta, já que o 
país de origem não oportunizou as condições 
para a permanência destas pessoas.

Neste campo de contradições, tensões e 
disputas é que se inserem as comunidades 
étnicas, muitas vezes cosmopolitas por 
amplos processos de transculturação, que 
não significam uma viagem de retorno à 
cultura original, mas a produção de uma 
cultura referenciada que possui várias 
conexões, inclusive com a cultura dominante. 
Sayad aponta para as consequências que essa 
interação entre os imigrantes e a sociedade 
receptora pode gerar:

“E na medida em que os contatos do 
imigrante com a sociedade que o agrega a si 
se prolongam, se ampliam e se intensificam, 
ou seja, na medida em que o imigrante sai da 
esfera em que o restringem tradicionalmente 
o estatuto e a condição que lhe são 
atribuídos, na medida em que vai ganhando 
novos espaços (alguns deles inéditos, como 
o espaço político), chegando a desmentir 
a definição dominante que se dá dele e 
da imigração, indo até o questionamento 
da representação que se tem dele e que 
ele tem de si mesmo, o tratamento social 
e o tratamento científico, sendo que este 
encontra-se com frequência na dependência 
daquele, reservado ao imigrante e, mais 
amplamente a todo o fenômeno da imigração, 
ganham em extensão e em compreensão.  
(SAYAD, p-14, 1998)

Para Sayad os imigrantes nascem a partir 
da entrada no novo país e emergem como 
objeto de estudo ou alvo de atenção quando 
sua presença é percebida como problema, mas 
é partir das relações que eles estabelecem 
com a sociedade na qual buscam inserção é 
que ampliamos nossa compreensão sobre o 
fenômeno e suas consequências. 

Se em sua afirmação de migrantes e 
portadores de costumes e cultura específicos, 
os migrantes paraguaios buscam espaço e 
reconhecimento na sociedade, os impactos 
destas tentativas são menos expressivos que 
os dos fatores que levam à criminalização 
das migrações, isto é, quando os migrantes 
passam a ser vistos como um problema.  Essa 
percepção da imigração como um “problema” 
fica muito clara no caso dos paraguaios que 
residem na RMSP e que só passaram a ser 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fluxos migratórios constituem importante 

característica da atual ordem econômica global, impondo 
novos desafios aos Estados-nações e novos paradigmas 
e referenciais teóricos aos estudos do tempo presente. 
O Brasil continua sendo um país receptor de migrantes 
e a conjuntura econômica favorável, e por outro lado a 
crise que abalou diversas economias mundiais, e a política 
externa de fortalecimento das relações com os vizinhos 
sul-americanos favoreceu o aumento dos deslocamentos 
intrarregionais. Neste contexto, destaca-se a chegada de 
centenas de paraguaios para a Região Metropolitana de São 
Paulo, com perfis sócio-econômicos distintos dos que vieram 
anteriormente ao Brasil, nas décadas de 60 e 70. Embora 
tenha pouca visibilidade, é possível afirmar que existe uma 
comunidade paraguaia na cidade, formada e vinculada a 
instituições católicas e que desenvolve estratégias para 
estabelecer vínculos de solidariedade e de pertencimento e 
que busca divulgar e obter reconhecimento de suas diferenças 
culturais. Os conceitos propostos por S. Hall e A. Sayad nos 
ajudam a compreender estas comunidades transnacionais e 
transculturais que interagem com a sociedade receptora, mas 
que buscam constituir suas identidades, conectando-as com 
os elementos culturais do país de origem que, no contexto 
da diáspora, recebem novos significados, atuando sobre a 
vida dos migrantes e sobre a sociedade que os recebe. 

alvo de atenção quando a mídia passou a noticiar conflitos 
que os envolviam.  (SOUCHAUD, 2012) Estes conflitos, mais 
uma vez, questionam a suposta e desejada neutralidade 
da presença estrangeira e, mais, o caráter homogêneo das 
migrações hispânicas, expondo rixas, preconceitos e tensões 
existentes entre estes. A diferença, aqui, se dá em relação 
a outros grupos de imigrantes e em relação à sociedade na 
qual o imigrante se insere.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E A 
CONDUÇÃO DE CONFLITOS NO 
AMBIENTE ESCOLAR
RESUMO: O presente artigo busca responder a uma questão bastante pertinente nos dias 
de hoje: como lidar com os conflitos dentro do ambiente escolar, pelo prisma de uma gestão 
democrática. Para fins de recorte temático, pretende-se dar especial atenção as escolas 
públicas e as querelas entre aqueles que trabalham em seu interior – gestores, funcionários 
e professores. Por meio de um percurso investigativo que parte das perspectivas a cerca 
de gestão democrática, incluindo o exame da legislação que determina sua implantação na 
rede pública de ensino, adentrando nos diferentes entendimentos a respeito dos conflitos e 
seus desdobramentos, bem como a sistematização e classificação dos tipos de divergências 
pertinentes ao ambiente escolar, objetiva-se evidenciar as melhores formas e ferramentas 
para condução e resolução dos conflitos, bem como a importância de todos esses diferentes 
aspectos para a construção de uma educação pública realmente democrática e que cumpra 
com seu fim primordial: o crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. 

 
Palavras-chave: Gestão Democrática; Educação; Conflitos; Diálogo.
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INTRODUÇÃO

Atualmente muito tem se falado a 
respeito da gestão democrática 
dentro do ambiente escolar. 
Exigência da Constituição 
Federal de 1988 e reafirmada 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
de 1996, entendida sobretudo enquanto 
participação efetiva dos diversos segmentos 
presentes no cotidiano escolar na tomada 
de decisões, a gestão democrática encontra 
diversos obstáculos para sair do papel e 
tornar-se uma prática efetiva. 

Nesse ínterim, um dos principais 
obstáculos à concretização de uma 
gestão verdadeiramente democrática é a 
administração dos conflitos. Os conflitos, 
constantemente analisados enquanto 
forma de perturbação da ordem, são vistos 
geralmente de um prisma negativo, mesmo 
sendo comuns em todas as organizações, 
instituições e mesmo nas diversas áreas 
da vida humana, visto a diversidade de 
interesses, opiniões, objetivos e pontos de 
vista presentes em cada um de nós. 

As escolas são instituições que, além de 
toda a responsabilidade envolta em sua 
função social de formação, educação e 
desenvolvimento dos alunos, bem como 
as expectativas e aspirações dos pais e da 
comunidade, também abrigam em seu interior 
um corpo de funcionários e professores 
com uma ampla diversidade de pessoas, 
que apresentam diferentes percursos, 
olhares, propósitos e visões, inclusive sobre 
o próprio papel da educação. Desse modo, 
o surgimento de conflitos nestes ambientes 

se torna inevitável, praticamente natural, 
não sendo possível ignorar a importância da 
forma como estes conflitos são conduzidos 
pelos grupos, e, em especial, pelos gestores 
das unidades escolares, para compreender 
as diretrizes, percursos e metas almejadas 
por cada instituição, assim como o 
entrelaçamento de todos esses objetivos 
com a aplicação, ou não, de uma gestão 
democrática, e a relevância desses diferentes 
aspectos para o aperfeiçoamento da prática 
educativa em geral. 

Posto isso, o presente trabalho tem como 
objetivo geral, após extensa e diversificada 
pesquisa bibliográfica, compreender 
como lidar com os conflitos dentro do 
ambiente escolar, com todos seus atores 
e características próprias, tendo como 
norte o ideal de uma gestão democrática. 
Ademais, e já em relação aos objetivos 
específicos, buscaremos também identificar 
as principais características da chamada 
gestão democrática nas escolas, bem como 
evidenciar os diferentes entendimentos 
existentes a respeitos dos conflitos e suas 
diferentes formas de condução. Além disso, 
buscaremos investigar de que forma lidar não 
com todos os tipos de conflitos existentes 
dentro das estruturas educativas, e sim, 
em especial, com aqueles que envolvem os 
docentes, funcionários e os gestores das 
unidades educativas, deixando de lado, por 
uma questão de delimitação da temática, 
os conflitos que cingem educandos, pais e a 
comunidade. 

Concluindo, objetivamos que o presente 
trabalho possa trazer luz sobre essa temática 
tão delicada, mas de tanta importância, 

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Dando continuidade aos objetivos do 
presente trabalho, também se mostra de 
grande relevância compreender o que são 
os chamados conflitos. Os conflitos são 
entendidos pela grande maioria das pessoas 
em seu teor negativo, como algo que deve 
ser evitado e que, quando ocorre, deve ser 
prontamente combatido ou abafado. Essa 
perspectiva dos conflitos, que faz parte do 
senso comum e está até hoje enraizado na 
mentalidade inclusive de muitos gestores, 
ignora o fato de que os conflitos fazem 
parte da própria experiência humana, e 
que, dessa forma, não podem ser evitados 
continuamente. Destarte, podemos definir 
que:

Conflito é toda opinião divergente ou 
maneira diferente de ver ou interpretar algum 
acontecimento. A partir disso, todos os que 
vivemos em sociedade temos a experiência 
do conflito. Desde os conflitos próprios da 
infância, passamos pelos conflitos pessoais 
da adolescência e, hoje, visitados pela 
maturidade, continuamos a conviver com 
o conflito intrapessoal (ir/não ir, fazer/não 
fazer, falar/não falar, comprar/não comprar, 
vender/não vender, casar/não casar etc.) ou 
interpessoal, sobre o qual nos deteremos. 
São exemplos de conflito interpessoal a 

tendo em vista que a condução e resolução 
dos conflitos acaba por afetar o trabalho 
de forma geral dentro do ambiente escolar, 
interferindo, em última instância, no próprio 
processo de ensino e aprendizagem e, dessa 
forma, no desenvolvimento dos educandos.

briga de vizinhos, a separação familiar, a 
guerra e o desentendimento entre alunos. 
(CHRISPINO; CHRISPINO, 2002, p.12).

Desta maneira, ao considerarmos a 
imensa diversidade de opiniões, condutas, 
perspectivas e formas de encarar a realidade 
de cada pessoa, fica claro que os conflitos 
sempre ocorrerão, e que em muitos casos, 
não é apenas questão de certo ou errado, tão 
presentes em interpretações maniqueístas 
do mundo, mas antes, como afirma Chrispino 
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(2007, p.16): 
O conflito, pois, é parte integrante da  

vida e da atividade social, quer 
contemporânea, quer antiga. Ainda no 
esforço de entendimento do conceito, 
podemos dizer que o conflito se origina da 
diferença de interesses, de desejos e de 
aspirações. Percebe-se que não existe aqui 
a noção estrita de erro e de acerto, mas de 
posições que são defendidas frente a outras, 
diferentes.

Consequentemente, evidencia-se que a 
partir do momento em que encaramos os 
conflitos como fatores inerentes a existência 
e as relações humanas, deixamos para trás 
a interpretação equivocada que foca apenas 
no lado ruim dos mesmos, na busca de 
culpados, na tentativa de suprimi-los ou 
ofusca-los a todo custo, e partimos para 
uma concepção mais humanística, que se 
pauta nas vantagens oriundas de situações 
conflituosas.  

Nesse ínterim, podemos destacar os 
seguintes aspectos positivos que podem 
advir dos conflitos:

• Ajuda a regular as relações sociais; 
• ensina a ver o mundo pela perspectiva 

do outro; 
• permite o reconhecimento das 

diferenças, que não são ameaça, mas 
resultado natural de uma situação em que há 
recursos escassos; 

• ajuda a definir as identidades das partes 
que defendem suas posições; 

• permite perceber que o outro possui 
uma percepção diferente; 

• racionaliza as estratégias de competência 
e de cooperação; • ensina que a controvérsia 

é uma oportunidade de crescimento e de 
amadurecimento social. (CHRISPINO, 2007, 
p.17).

Portanto, torna-se notório que o conflito 
em si não é o problema, mas antes a forma 
como é interpretado e conduzido. Diante 
de situações conflituosas fica patente 
que muito pode ser aprendido por todos, 
particularmente no que concernem as 
relações humanas, visto que os conflitos 
sempre implicam dois ou mais sujeitos 
em discordância por algo, que podem se 
desenvolver e potencializar suas formas de 
lidar consigo mesmo e com os outros, em 
especial no ambiente de trabalho.

Nesta perspectiva, é válido ressaltar 
também que cada vez mais se torna óbvia a 
relevância da valorização das pessoas e de 
seu crescimento no ambiente profissional 
para a potencialização do desenvolvimento 
das instituições como um todo, de forma que 
mesmo em empresas do setor privado, sem 
nenhuma ligação com a área educacional, 
muito tem se falado a cerca desta questão. 
Conforme ressalta Santos (2008, p.98) “as 
pessoas constituem a principal força motriz 
para o desenvolvimento de uma organização.” 
Ademais, como também destaca Costa (2002, 
p. 16) “num mundo em que a tecnologia é a 
mola propulsora do ‘progresso’, é de suma 
importância levar-se em conta o elemento 
humano como parte integrante da sociedade 
contemporânea.” Ou seja, se por um lado 
vivemos em uma época em que a tecnologia, 
por intermédio em especial do uso das 
ferramentas da informática, tem grande 
enaltecimento, por outro não podemos nos 
esquecer que as pessoas não só fazem parte 

deste mundo, como o seu desenvolvimento 
profissional e pessoal contribui de forma 
decisiva para o sucesso das instituições e 
organizações humanas. 

Por fim, um último aspecto que precisa 
ser destacado é que o conflito não deve ser 
associado à ideia de perturbação ou atentado 
contra a ordem. Essa visão, também bastante 
presente no senso comum, é equivocada, na 
medida em que:

Na verdade, o conflito é a manifestação da 
ordem em que ele próprio se produz e da qual 
se derivam suas consequências principais. 
O conflito é a manifestação da ordem 
democrática, que o garante e o sustenta. A 
ordem e o conflito são resultado da interação 
entre os seres humanos. A ordem, em toda 
sociedade humana, não é outra coisa senão 
uma normatização do conflito. [...] Somente 
estudo e compreensão das relações que 
existem dentro da ordem podem permitir o 
entendimento completo dos conflitos que 
nela se originam e que, por fim, são a razão 
de sua existência. (CHRISPINO, 2007, p.17-
18).

Assim sendo, podemos dizer, em síntese, 
que os conflitos não devem ser vistos de um 
prisma repulsivo, apenas como causadores 
do caos ou da desordem, sendo rapidamente 
oprimidos ou abafados, mas antes devem 
ser encarados como possíveis catalisadores 
do crescimento tanto dos indivíduos, quanto 
das relações, acarretando, em última análise, 
em desenvolvimento para as instituições e 
organizações humanas em geral. 

Além disso, também se faz necessária a 
análise dos tipos de conflitos existentes, 
de forma que facilite sua compreensão e 

nos clareie quanto às formas possíveis de 
lidar com os mesmos. Nesse ínterim, vale 
salientar que muitas vezes as causas reais 
dos conflitos são subjetivas, ou mesmo 
ocultas, de modo que nem sempre as causas 
aparentes correspondem aos reais motivos. 
Contudo, tendo em vista os objetivos do 
presente trabalho, acreditamos ser de 
suma importância destacar algumas das 
categorizações existentes a cerca dos 
conflitos.

Assim sendo, apresentamos inicialmente 
a classificação geral de conflitos criada pelo 
autor Cristopher Moore (1988), que não 
trata especificamente das divergências no 
ambiente escolar, mas que serve como um 
parâmetro geral para a compreensão do 
assunto, conforme podemos observar no 
quadro a seguir:
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TIPOS DE CONFLITO CAUSA DOS CONFLITOS

Estruturais

De valor

De relacionamento

De interesse

Quanto aos dados

Padrões destrutivos de comportamento ou interação; 
controle, posse ou distribuição desigual de recursos; 

poder e autoridade desiguais; fatores geográficos, físicos 
ou ambientais que impeçam a cooperação; pressões de 

tempo.

Critérios diferentes para avaliar ideias ou 
comportamentos; objetivos exclusivos intrinsecamente 
valiosos; modos de vida, ideologia ou religião diferente.

Emoções fortes; percepções equivocadas ou 
estereótipos; comunicação inadequada ou deficiente; 

comportamento negativo  repetitivo.

Competição percebida ou real sobre interesses 
fundamentais (conteúdo); interesses quanto a 

procedimentos; interesses psicológicos.

Falta de informação; informação errada; pontos de 
vista diferentes sobre o que é importante; interpretações 

diferentes dos dados; procedimentos de avaliação 
diferentes.

 (MOORE, 1988, p. 62, apud CHRISPINO 2007, p.18).

Ao analisarmos o quadro, fica claro que 
quando tratamos de conflito de forma geral, 
existe não somente uma diversidade de 
tipos do mesmo, como também de causas 
prováveis para cada um deles, além do fato de 
que em muitas situações dois ou mais tipos 
de conflitos podem eclodir simultaneamente. 

Dando continuidade, segue abaixo a 
categorização desenvolvida por Joaquin 
Rodriguez Nebot (2000), e que trata mais 
especificamente dos conflitos existentes 
dentro do ambiente escolar, foco do presente 
estudo.

Categorias Tipos de conflitos e características

Setoriais: são aqueles se produzem a partir da divisão de 
trabalho e do desenho hierárquico da instituição, que gera a 
rotina de tarefas e de funções (direção, técnico administrativos, 
professores, alunos, etc);

O salário e as formas como o dinheiro se distribui no
coletivo, afetando a qualidade de vida dos funcionários
e docentes, etc;

Se são públicas ou privadas.

Organizacionais

Culturais

Comunitários: são aqueles que emanam de redes sociais de 
diferentes atores onde está situada a escola. Rompem-se as 
concepções rígidas dos muros da escola, ampliando-se as 
fronteiras (por exemplo, os bairros e suas características, as 
organizações sociais do bairro, as condições econômicas de 
seus habitantes, etc);

Raciais e identidades: são aqueles grupos sociais que possuem 
um pertencimento e afiliação que faz a sua condição de existência 
no mundo. Estes, com suas características culturais, folclóricas, 
ritualísticas, patrocinam uma série de práticas e habitus que 
retroalimentam o estabelecimento de ensino (por exemplo, a 
presença de fortes componentes migratórios na região, etc).

Pedagógicos

São aqueles que derivam do desenho estratégico da formação 
e dos dispositivos de controle de qualidade e das formas de 
ensinar, seus ajustes ao currículo acadêmico e suas formas de 
produção (por exemplo, não é a mesma coisa ensinar matemática 
que literatura, e ambas possuem procedimentos similares, mas 
diferentes; a organização dos horários de das turmas e dos 
professores; as avaliações, etc).
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Atores

São aqueles que denominamos “pessoas” e que devem ser 
distinguidos:

Em grupos e subgrupos, que ocorrem em qualquer âmbito 
(turma, corpo docente, direção etc);

Familiares, donde derivam as ações que caracterizam a
dinâmica familiar que afeta diretamente a pessoa, podendo 
produzir o fenômeno de afastamento familiar que acarreta o 
“depósito” do aluno na escola;

Individuais, que são aqueles onde a “patologia” toma um 
membro da organização escolar. Neste caso, há sempre o risco 
da estigmatização do membro da comunidade que é o causador 
do conflito.

(NEBOT, 2000, p. 81-82 apud CHRISPINO 2007, p. 21-22).

Evidencia-se, de acordo com as informações 
acima, que dentro dos ambientes escolares 
existe uma grande heterogeneidade de 
causas prováveis para conflitos, que vão 
desde elementos “internos” das instituições, 
envolvendo a forma de organização, a 
hierarquia, os salários, os currículos e 
demais especificidades, em particular das 
escolas públicas, até divergências que 
fogem totalmente ao controle do ambiente 
escolar em si, abrangendo questões 

pessoais, familiares e culturais de todos 
aqueles que fazem parte do dia a dia das 
escolas, desde funcionários, professores, 
gestores e educandos, até seus familiares e 
a comunidade em que as instituições estão 
inseridas. 

Outra categorização bastante pertinente 
dos conflitos escolares foi desenvolvida 
por Martinez Zampa (2005), que foca sua 
classificação nos sujeitos envolvidos e 
prováveis motivos, conforme segue:

Conflitos entre Motivos

Docentes

Falta de comunicação;

Interesses pessoais;

Questões de poder;

Conflitos anteriores;

Valores diferentes;

Busca de “pontuação” (posição de destaque);

Conceito anual entre docentes;

Não indicação para cargos de ascensão hierárquica;

Divergência em posições políticas ou ideológicas.

Alunos e Docentes

Não entender o que explicam;

Notas arbitrárias;

Divergência sobre critério de avaliação;

Avaliação inadequada (na visão do aluno);

Descriminação;

Falta de material didático;

Não serem ouvidos (tanto alunos quanto docentes);

Desinteresse pela matéria de estudo.
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Alunos

Mal entendidos;

Brigas;

Rivalidade entre grupos;

Descriminação;

Bullying;

Uso de espaços e bens;

Namoro;

Assédio sexual;

Perda ou dano de bens escolares;

Pais,Docentes e 
Gestores

Eleições (de variadas espécies);

Viagens e festas.

Agressões ocorridas entre alunos e entre os professores;

Perda de material de trabalho;

Associação de pais e amigos;

Cantina escolar ou similar;

Falta ao serviço pelos professores;

Falta de assistência pedagógica pelos professores;

Critérios de avaliação, aprovação e reprovação;

Uso de uniforme escolar;

Não atendimento a requisitos “burocráticos” e administrativos da 
gestão.

(ZAMPA, 2005, p. 31-32 apud CHRISPINO 2007, p. 21).

Analisando-se a categorização criada por 
Zampa destaca-se, mais uma vez, a imensa 
gama de causas e sujeitos envoltos nos 
conflitos escolares, com motivações das mais 
variadas. As informações também acabam 
realçando a amplitude do questionamento 
relativo à como lidar com tais conflitos, tendo 
em vista a diversidade de componentes 
implicados. 

Desse modo, realça-se também a 
necessidade de um recorte da temática 
dos conflitos no contexto escolar, de forma 
que possibilite um melhor entendimento 
das possibilidades existentes em relação à 
condução dos mesmos. Assim, dentre os 

diversos sujeitos compreendidos, daremos 
ênfase aos conflitos considerados “internos” 
as instituições escolares, envolvendo 
funcionários, professores e gestão escolar, ou 
seja, as pessoas que efetivamente trabalham 
nas escolas, e deixando de lado, portanto, 
aqueles que abrangem educandos, pais e 
comunidade em geral. 

Isto posto, apresentamos mais uma 
categorização em relação aos conflitos 
escolares, também criada por Zampa (2005), 
e que analisa os tipos de conflitos e seus 
motivos dentro do recorte proposto pelo 
presente trabalho, conforme pode ser 
analisado abaixo.

Tipos de conflitos Motivos

Surge quando o docente faz parte de diferentes 
estabelecimentos de ensino ou mesmo de níveis diferentes 
de ensino.

Em torno da pluralidade de
pertencimento

Definição do projeto 
institucional

Surge porque a construção do projeto educacional favorece 
a manifestação de diferentes posições quanto a objetivos, 
procedimentos e exigências no estabelecimento escolar.
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Surge porque, no momento de executar o projeto 
institucional, surgem divergências nos âmbitos de 
planejamento, execução e avaliação, levando a direção a 
lançar mão de processos de coalizão, adesões, etc.

Operacionalização do projeto 
educativo

Entre as autoridades formal
e funcional

Surge quando não há coincidência entre a figura da 
autoridade formal (diretor) e da autoridade funcional
(líder situacional).

(ZAMPA, 2005, p. 30-31 apud CHRISPINO 2007, p. 20).

Fica claro que, ao classificar os conflitos 
dentro do ambiente escolar com foco 
nas divergências “internas”, Zampa não 
os condiciona dentro de tipos gerais de 
conflitos, mas sim cria categorias próprias que 
sintetizam as principais causas de divergências 
inerentes às instituições escolares e suas 
idiossincrasias, e, no caso da análise acima, 
com foco especial nos funcionários, docentes 
e gestores. Ademais, realça-se também que 
o próprio projeto da unidade, tanto em seu 
âmbito institucional quanto no educativo 
propriamente dito, são alvo de conflitos, na 
medida em que os diferentes sujeitos tentam 
imputar suas ideias e visões, em detrimento 
das demais existentes, além das obvias 
questões de disputas de poder e autoridade 
e as tentativas de comparações que ocorrem 
entre as diferentes escolas. 

Assim sendo, podemos dizer que 
percorremos todo o trajeto pelas diferentes 
definições e classificações dos conflitos, 
chegando até as categorizações das 

divergências dentro do contexto escolar para, 
finalmente, terminarmos nas especificidades 
dos conflitos que envolvem os sujeitos 
que trabalham no interior das instituições 
educacionais e desse modo, partirmos para 
a investigação e proposição de diferentes 
formas e maneiras de condução e resolução 
dos mesmos.

A CONDUÇÃO DOS 
CONFLITOS NO AMBIENTE 
ESCOLAR

Após as considerações a respeito dos 
entendimentos a cerca da gestão democrática 
no ensino público e das interpretações 
existentes sobre os conflitos, podemos 
trabalhar em torno da questão de como 
lidar com os conflitos existentes dentro 
das instituições escolares, tendo como 
foco principal, para efeito de estudo, as 
divergências entre professores, funcionários 

e gestores educacionais, ou seja, conforme já 
discutido, objetivando os conflitos “internos” 
presentes nos ambientes escolares.

Inicialmente, cabe ressaltar o papel do 
gestor na administração dos conflitos. É 
patente a importância da conduta do gestor 
dentro do ambiente escolar na condução 
de conflitos, de forma que, de acordo com 
a postura do mesmo, os desdobramentos 
dos conflitos podem ser divergentes. Como 
afirma Nascimento & Simões:

O papel de um gestor realmente 
comprometido com o desenvolvimento 
de seus subordinados e da organização é 
fundamental para a resolução de conflitos e 
para torná-los funcionais, mesmo porque em 
grande parte das vezes a figura do gestor está 
envolvida, principalmente pela posição que 
ocupa, que determina conflitos relacionados 
à hierarquia, às tarefas e às relações de poder. 
(NASCIMENTO&SIMOES, 2011, p. 587).

Destarte, podemos afirmar que o 
entendimento do gestor a cerca dos 
conflitos se torna fundamental, assim como 
sua postura, suas falas e conduta a cerca 
dos mesmos. Um gestor que compreende os 
conflitos apenas em seus aspectos negativos, 
reprimindo-os, abafando-os ou tornando-os 
problemas graves para todos os envolvidos, 
não somente piora a situação, como não 
consegue vislumbrar nenhuma possibilidade 
de crescimento efetivo com a ocorrência 
de conflitos. Ademais, também faz parte 
das atribuições do gestor, em particular 
quando falamos das escolas da rede pública, 
a criação de um ambiente de trabalho em 
que haja abertura a cooperação e ao diálogo, 
de modo que a condução e resolução dos 

conflitos sejam feitas de forma democrática, 
e não focada numa figura autoritária, que 
centraliza todos os encaminhamentos, sem 
dar ouvidos ao coletivo do qual faz parte. 
Assim, mostra-se bastante profícua a posição 
de Guedes (2017), quando afirma que:

É indispensável a atuação do gestor 
empreendedor em práticas inovadoras 
fundamentadas no estudo das problemáticas 
emergentes ao ambiente escolar. Mas que 
acima de tudo, facilitem o acesso do docente 
ao aprendizado com qualidade através da 
comunicação e diálogo produtivo entre os 
diversos atores e segmentos da comunidade 
escolar. (GUEDES, 2017, p. 21).

Reforça-se então que, se a visão do gestor 
é de grande importância, também o é a 
própria abertura ao diálogo, a comunicação 
e a cooperação, questões essas de vital 
relevância para a condução dos conflitos. 
Durante toda a investigação efetuada 
para o presente trabalho, ficou clara a 
magnitude atribuída ao diálogo como uma 
forma adequada de lidar com os conflitos 
e divergências, independente dos atores 
envolvidos. Nesse ínterim, também se faz 
necessário entendermos o que é o diálogo 
em si, que, de acordo com o Conselho 
Nacional do Ministério Público (2014), pode 
ser definido da seguinte maneira:

O diálogo é uma ferramenta eficiente, 
econômica e construtiva para as organizações  
superarem os obstáculos mais difíceis, para 
proporcionar ações colaborativas entre 
as pessoas e, sobretudo, para resolver os 
conflitos de forma simples e fácil. Ele é 
essencial para a transformação das pessoas 
e da sociedade! A construção de um bom 
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diálogo é a principal ferramenta para se 
lidar com os conflitos. Diálogo é troca 
de entendimento e quem o inicia deverá 
procurar o retorno da outra pessoa para saber 
se a mensagem foi recebida e compreendida. 
Além das palavras, fazem parte do diálogo as 
emoções, o sorriso, o olhar, os gestos, entre 
outras formas de expressão, que muitas vezes 
são mais relevantes que as próprias palavras. 
(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, 2014, p. 26).

Portanto, fica claro que o diálogo mostra-
se de grande valia, tanto na resolução de 
conflitos, como no cotidiano do ambiente 
educativo em si, na medida em que tem 
o poder de construir relações, mediar 
problemas e, até mesmo, atuar como agente 
transformador de pessoas. 

É também mediante o diálogo que se 
constroem outras ferramentas de condução 
e resolução de conflitos, como, por exemplo, 
a prática da mediação em si. Como afirma 
Chrispiano (2007), a mediação de conflitos 
é:

“o procedimento no qual os participantes, 
com a assistência de uma pessoa imparcial 
– o mediador – colocam as questões em 
disputa, com o objetivo de desenvolver 
opções, considerar alternativas e chegar a 
um acordo que seja mutualmente aceitável. 
A mediação pode induzir a uma reorientação 
das relações sociais, a novas formas de 
cooperação, de confiança e de solidariedade; 
formas mais maduras, espontâneas e livres de 
resolver as diferenças pessoais ou grupais.” 
(CHRISPINO, 2007, p.22-23).

Assim sendo, a mediação de  
conflitos se configura como um movimento 

de resolução dos conflitos tendo como base o 
diálogo, contando com o trabalho de alguém 
que não esteja diretamente envolvido na 
querela, que haja de forma imparcial, não 
julgando ou censurando as partes, mas sim 
escutando atentamente, compreendendo e 
sugerindo diferentes formas de lidar com o 
ocorrido, isto é, intermediando as relações 
de modo que se alcance um acordo entre os 
envolvidos e se caminhe para uma resolução 
da situação conflitante. 

No ambiente escolar, muitas vezes cabe ao 
gestor o papel de mediador, quando surgem 
conflitos entre os funcionários, professores, 
a comunidade e os próprios educandos. 
Em algumas situações, contudo, o próprio 
gestor está envolvido no conflito, de forma 
que se faz necessário o intermédio de outros 
agentes presentes no ambiente educativo. 
Entretanto, como já destacado, para que essa 
ferramenta possa de fato ser produtiva, é 
crucial que o gestor esteja aberto ao diálogo 
e a mediação, inclusive aquela conduzida 
por outros sujeitos presentes na instituição 
escolar, nas situações em que a própria 
gestão faz parte do conflito e, desse modo, 
não pode atuar na mediação. Portanto, é 
imprescindível que o gestor não atue por 
um prisma de rígida hierarquia, visto que, 
dessa ótica, apenas o gestor teria direito a 
palavra final, o que não abre a possibilidade 
da mediação e da resolução conjunta dos 
conflitos. 

Outrossim, o diálogo e a mediação, mas 
ainda com base em ambos, existem outras 
formas de conduzir conflitos, como, por 
exemplo, por meio do uso dos círculos. 
De acordo com o Conselho Nacional do 

Ministério Público (2014), em seu Guia 
Prático para Educadores: 

“O círculo estabelece conexão profunda 
entre as pessoas; explora as diferenças 
ao invés de eliminá-las, e constitui um 
espaço de construção coletiva do saber e 
da análise da realidade social, pois permite 
a reflexão conjunta, o confronto de ideias 
e o intercâmbio de experiências entre os 
participantes. [...] O espaço circular garante 
mais autonomia entre os participantes, leva 
ao empoderamento, gera horizontalidade nas 
relações, melhora o senso de pertencimento 
ao grupo e é uma poderosa ferramenta 
ao diálogo.” (CONSELHO NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, 2014, p. 41).

Ou seja, podemos afirmar que os círculos 
constituem-se em formas de estimulo ao 
diálogo e a participação, levando a uma 
amplitude das relações e a um melhor 
conhecimento do outro e de sua realidade, 
na mesma medida em que fomenta o 
empoderamento de cada um. É, por 
conseguinte, esse movimento contínuo de 
entendimento de si mesmo, e também do 
outro, que a construção de um ambiente de 
trabalho enriquecedor deve proporcionar, 
inclusive quando da necessidade da 
resolução dos conflitos. Com o uso dos 
círculos, os conflitos podem ser analisados 
e compreendidos tanto do ponto de vista 
dos envolvidos, quanto das demais pessoas 
presentes cotidianamente no ambiente 
escolar, de forma que os últimos se tornem 
facilitadores e/ou mediadores da situação, 
e que as partes conflitantes possam se 
expressar sem receios, ao mesmo tempo em 
que se propõem a escutar as motivações, 

aflições e anseios dos demais envolvidos, 
para a construção coletiva de resoluções. 

Em suma, podemos afirmar que, com 
o advento do diálogo, da mediação e do 
uso dos círculos no ambiente de trabalho, 
abrem-se novas possibilidades para a 
condução e resolução dos conflitos de 
forma democrática e participativa. Também 
se mostra vital entender que, no que diz 
respeito às unidades educacionais, a visão 
e as atitudes dos envolvidos, e em especial 
do gestor escolar, sobre os conflitos e as 
formas de lidar com os mesmos, tem papel 
fundamental, visto que se faz mister que 
sejam considerados os diferentes sujeitos 
envolvidos, dando voz aos seus pontos de 
vista, necessidades e interesses, ao mesmo 
tempo em que se trabalhe em prol do 
crescimento de todos e do aperfeiçoamento 
de cada um, mediante a construção conjunta 
de resoluções pertinentes. Em última 
instância, é valido ainda afirmarmos que a 
forma como os sujeitos educativos lidam 
com os conflitos afetam inclusive o processo 
de ensino aprendizagem, na medida em 
que, o desenvolvimento do trabalho em 
grupo, a valorização do diálogo e da tomada 
coletiva de decisões quanto à condução 
das divergências influenciam o modo como 
os educadores atuam no cotidiano escolar 
e podem terminar por aperfeiçoar o fazer 
educativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da presente pesquisa a cerca da 
condução dos conflitos no ambiente escolar 
sob a perspectiva da gestão democrática 
evidenciaram-se alguns aspectos de grande 
relevância para a compreensão do tema. 

Inicialmente, ficou clara a monta em relação à busca de 
uma gestão de fato democrática no interior das instituições 
educativas, mormente no interior das escolas públicas. 
É fato que, apesar do processo de redemocratização no 
Brasil ter ocorrido a muitos anos, bem como a criação da 
Lei de Diretrizes e Bases já possuir mais de duas décadas 
de existência, ainda é bastante comum nos depararmos 
com o entendimento do gestor escolar enquanto figura 
centralizadora das decisões, visto que a visão de ordem 
atrelada a hierarquização e verticalização das relações 
continua predominante. Isto posto, mostra-se ainda mais 
urgente o trabalho em prol do desenvolvimento da gestão 
democrática nas escolas, inclusive enquanto forma de 
potencialização do processo de ensino aprendizagem. 

Dando prosseguimento, o aprofundamento do estudo 
a cerca dos conflitos também se mostrou de grande valia, 
na medida em que permitiu tornar clara a inevitabilidade 
da ocorrência de querelas, e, desse modo, também da 
compreensão das mesmas enquanto instrumentos para 
o aprimoramento das relações e crescimento pessoal e 
profissional dos atores presentes no cotidiano escolar. Isto 
é, os conflitos, naturais em todas as relações e ambientes 
humanos, sempre ocorrerão, sendo preciso, por conseguinte, 
um refinamento na maneira como são conduzidos, de forma 
que se aprenda a extrair os aspectos positivos presentes em 
cada um, sem nunca negligenciá-los ou torná-los danosos 
aos envolvidos. Além disso, a distinção e classificação dos 
tipos de conflitos foram determinantes para a compreensão 
das motivações e sujeitos envolvidos nas divergências dentro 
do ambiente escolar, o que acaba por clarear ainda mais as 
maneiras mais adequadas de lidar com as especificidades 

presentes em cada situação.
Por fim, após o entendimento a cerca 

de gestão democrática e dos conflitos, a 
investigação se debruçou sobre formas de 
como lidar com os mesmos, sendo que a 
ferramenta principal encontrada, e que é 
base para todas as demais formas, consiste 
no diálogo. O diálogo, aparentemente 
algo tão simples e plausível, ainda se faz 
ausente em muitos ambientes educacionais, 
em especial nas relações entre gestores, 
professores e funcionários. Isso porque, para 
que de fato ocorra o diálogo, é indispensável 
a disposição de todos os atores presentes, 
inclusive da gestão escolar,  para o mesmo, 
para a horizontalização das relações, para 
uma verdadeira escuta do outro, para o 
exercício da empatia e compreensão de 
outros pontos de vista, necessidades, 
ideias e anseios. É primordial, sobretudo, 
o aprendizado de que, por intermédio do 
diálogo, as soluções podem ser construídas 
em conjunto, englobando a participação de 
todos em busca objetivos comuns. Nesse 
ínterim, é por meio do diálogo que também 
surgem diferentes alternativas para a 
resolução de conflitos, como a mediação e 
o uso dos círculos, todas essas ferramentas 
possíveis dentro da concepção de gestão 
democrática.

Concluindo, acreditamos que ao longo do 
presente trabalho patenteou-se a magnitude 
da gestão democrática, do diálogo e do 
trabalho coletivo enquanto fatores cruciais 
para o desenvolvimento das instituições 
educacionais, na medida em que é só por 
meio da valorização, do crescimento e 
desenvolvimento dos seres humanos que 

estão presentes nesses ambientes, tanto 
educadores quanto educandos, que a 
educação encontra seu fim principal.
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HABILIDADES SOCIAIS E SUA 
INFLUÊNCIA NO CONTEXTO 
ESCOLAR
RESUMO: As habilidades sociais representam o coletivo das capacidades comportamentais 
aprendidas durante as relações interpessoais, que expressam sentimentos, atitudes, ações 
de civilidade, autocontrole, assertividade, resolução de problemas e na área acadêmica 
auxilia a seguir regras e ter desempenho adequado no contexto inserido. Portanto, estimular 
as habilidades sociais de forma correta no contexto escolar pode facilitar na redução dos 
déficits da dificuldade de aprendizagem, favorecendo educador e educando. Este estudo 
tem o objetivo de demonstrar a relevância de atividades que envolvam habilidades sociais 
educativas no ambiente escolar. Será utilizada a pesquisa bibliográfica, com intuito de 
demonstrar que as referidas habilidades contribuem para o processo de aprendizagem, pois 
abrangem diversos aspectos, tanto emocionais como comportamentais, sendo relevante 
para profissionais da pedagogia e demais que trabalhem na área educacional.

Palavras-chave: Aprendizagem; Desempenho; Habilidades Sociais; Contexto Escolar.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa aborda a possível 
influência das habilidades sociais no contexto 
escolar e sua relação com desempenho 
durante o processo de aprendizagem.

O tema escolhido foi ponderado diante 
de possível prevenção da dificuldade de 
aprendizagem, pois ao apresentar boa 
aquisição de habilidades sociais e exercer no 
ambiente escolar, o aluno poderá ter melhor 
desenvolvimento.

Nesse trabalho objetivo geral é facilitar o 
profissional em sala de aula a ter mais uma 
estratégia inovadora para auxiliar durante 
sua atuação. Especificamente, o ponto de 
vista dessa pesquisa norteia as habilidades 
sociais durante o processo de ensino e 
aprendizagem.

Esta pesquisa será realizada por meio 
de pesquisa bibliográfica, para verificar a 
hipótese de que as habilidades sociais tem 
influência relevante no contexto escolar, 
principalmente ao se priorizar a aprendizagem 
e suas dificuldades.

A descrição do trabalho inicia descrevendo 
as nuances das Habilidades Sociais, com 
subsídio nos teóricos Del Prette; Del Prette 
(2001) e Bossa (2000).

No segundo capítulo, será discorrido o 
conceito de aprendizagem, destacando as 
etapas de desenvolvimento com fundamento 
de Piaget (1990) e La Taille et. al (1992) e 
as funções da aprendizagem baseadas nas 
citações de Pain (1986) e Visca (1991).

Seguindo para o terceiro capítulo, temos 
uma breve descrição da dificuldade de 
aprendizagem, sob o aporte teórico de 

Polity (2001); Bossa (2000); Bizzo (2009) e 
Assencio Ferreira (2005).

Finalizando com a relação das habilidades 
sociais e o contexto escolar, com contribuição 
de Del Prette; Del Prette (2006); 

Os conceitos encontrados nesse trabalho 
favorece motivação para educador utilizar 
estratégias diferenciadas em sala de aula, 
como a observação e estímulo das habilidades 
sociais para que haja melhor desempenho 
no ambiente escolar, envolvendo professor 
e aluno.

HABILIDADES SOCIAIS E 
SUAS NUANCES

Segundo Del Prette; Del Prette (2001) 
o indivíduo apresenta habilidade quando 
expressa aptidão, capacidade, competência 
em relação a algo. Nesse estudo serão 
focadas as habilidades sociais que se refere a 
um elaborado repertório de comportamentos 
sociais importantes para convivência 
em todos os ambientes em que estamos 
inseridos. 

Para se obter habilidade, é preciso 
aprimorar o treinamento da mesma em 
diversos aspectos e meios, ao longo da vida, 
pois a criança desempenha vários papéis, 
adquirindo novos padrões de habilidades 
nessas experiências. Inicialmente atua 
no ambiente familiar se espelhando 
em habilidades demonstradas por seus 
cuidadores, ao entrar no ambiente escolar 
esses padrões se alteram e o repertório se 
diversifica interferindo na construção social 
da criança.

Devido esse novo repertório, há 
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possibilidade de ocorrer certas dificuldades 
de adaptação, por meio de diversos fatores 
que são destacados por Del Prette; Del Prette 
(2006), tais como: a falta de experiência, para 
algumas crianças que provém de relações 
familiares empobrecidas, sem estímulo 
a iniciativas; a construção de modelos 
inapropriados, com regras pouco claras; a 
ansiedade excessiva, devido preocupação 
com desempenho social; os aspectos 
cognitivos ou afetivos; as deficiências físicas, 
sensoriais e mentais e a falta de qualidade de 
vida.

Del Prette; Del Prette (2001) ao falar das 
habilidades, destaca as essenciais para o 
início da vida social do indivíduo desde a 
infância:

Habilidades Sociais Acadêmicas: são 
aquelas em que o indivíduo tem que seguir 
regras, ter atenção e imitar comportamentos 
sociais de bom desempenho. Quando 
há dificuldade para expressão dessas 
habilidades, o comportamento se torna 
inadequado e restrito.

Autocontrole e expressividade emocional: 
se apresenta quando se sabe lidar com os 
sentimentos, com tolerância a frustração, 
enfim saber expressar suas emoções. Em 
geral, as pessoas não sabem lidar com a 
emoção, reconhecendo a emoção em si e no 
outro. Esse controle é importante diante de 
novas situações, pois a experiência anterior 
vai demonstrar com o indivíduo reage.

Civilidade: usar expressões como: por 
favor, obrigado, etc. É uma habilidade em 
que saber pedir desculpas, agradecer se 
torna relevante.

Assertividade: essa habilidade demonstra 

o posicionamento do indivíduo frente 
a determinados temas ou situações, 
concordando ou discordando. Traz a noção 
de lidar com críticas ou situações vexatórias, 
por exemplo, em situação de bullying na 
escola, a criança ao agir assertivamente se 
posiciona contra para que o constrangimento 
não se repita. 

Empatia: o indivíduo tenta compreender 
sentimentos e emoções, procurando 
experimentar de forma objetiva e racional 
o que o outro sente. Essa habilidade 
é importante para que não se cause 
sofrimento à outra pessoa e se tenha noção 
de arrependimento.

Solução de problemas interpessoais: o 
indivíduo ao ter essa habilidade internalizada 
pensa antes de agir diante de uma situação 
problema e consegue perceber soluções. 
Não obstante, o indivíduo amplia seu 
entendimento notando que os problemas 
são rotineiros e passageiros, possível de 
superação.

Fazer amizades: Habilidade relevante 
no ambiente escolar para que a criança 
se socialize com as demais e também com 
os profissionais, agindo com gentileza, 
cumprimentando, iniciando e mantendo 
conversas.

Del Prette; Del Prette (2001) destaca 
diversos fundamentos teóricos e propostas 
de intervenção e treinamento das habilidades 
sociais, bem como há enfoque para diversos 
estudos baseados em sua teoria, tais como 
artigos e resenhas, das quais citamos a 
questão da intervenção e avaliação, definindo 
abaixo seus procedimentos: 

(...) a intervenção. Para isto, como em 

qualquer procedimento desta natureza, 
defendem que uma boa avaliação e um 
bom planejamento são fundamentais para 
favorecer o sucesso da intervenção. A avaliação 
busca identificar as áreas problemáticas e 
não problemáticas do repertório social do 
sujeito que deverão orientar os objetivos e 
os procedimentos específicos de intervenção 
para superá-los. O procedimento de 
avaliação sugere que se observe: a) as 
condições antecedentes; b) condições 
consequentes, e; c) o comportamento, 
que é o elemento central da avaliação. 
No comportamento são observados os 
aspectos relacionados a: déficits e excessos 
comportamentais, ansiedade, cognições e 
sentimentos, contexto situacional e cultural, 
objetivos e metas. Em relação às técnicas de 
avaliação os autores observam que devem 
ser escolhidas considerando-se alguns 
fatores específicos e sugerem: entrevistas, 
inventários, observação, desempenho de 
papéis, auto-registros, avaliação por outras 
pessoas que são significativas para o sujeito 
(pais, professores, amigos, etc).

Segundo Bossa (2000) as habilidades 
sociais mencionadas sofrem interferências 
do modelo familiar e consecutivamente pode 
ter reflexo no ambiente escolar, pois há pais 
que não dão importância ao estudo ou até 
mesmo sem respeito pelo ambiente escolar 
e esses valores transmitidos às crianças, 
podem dar a falsa ideia de que a escola 
não é local relevante, comprometendo o 
respeito por regras, deixando a criança em 
conflito, dificultando a expressão adequada 
de algumas habilidades o que reflete durante 
o processo de aprendizagem.

APRENDIZAGEM

A aprendizagem exige vários fatores 
envolvidos, envolvendo afetivo, social, 
cognitivo, cultural entre outros. Como 
esclarece Piaget (1990, p.12):

É uma construção contínua, comparável 
à edificação de um grande prédio que, na 
medida em que se acrescenta algo, ficará mais 
sólido, ou à montagem de um mecanismo 
delicado, cujas fases gradativas de 
ajustamento conduziriam a uma flexibilidade 
e uma mobilidade das peças tanto maiores 
quanto mais estável se tornasse o equilíbrio.

Pain (1986) apresenta que na educação, a 
aprendizagem possui funções importantes, 
descritas abaixo:

Mantenedora: de manter valores da 
civilização, seguidas e passadas entre 
gerações;  Socializadora: uso de costumes 
e linguagem comuns a um grupo de 
indivíduos, reunindo códigos, gestos de 
comunicação que forma o sujeito social e o 
insere em seu meio;  Repressora: há 
transmissão de normas e limites sociais 
de cada grupo; transformadora: quando 
o sujeito consegue romper com normas e 
iniciar o pensamento crítico Há ações na 
educação que transformam conceitos de 
uma sociedade.

Esses aspectos nos levam ao  
entendimento de que a aprendizagem tem 
influência na educação, transformando 
a sociedade ao longo do tempo, mas 
não podemos esquecer que ao falar de 
aprendizagem também se tornar relevante 
os aspectos cognitivos, como afirma Visca 
(1991, p. 50) “ninguém pode aprender acima 
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do nível de estrutura cognitiva que possui”. 
Enfatizamos mais um importante teórico 

que traz sua contribuição para o conceito de 
aprendizagem:

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, 
desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança 
conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo 
um grupo de processos de desenvolvimento, 
e esta ativação não poderia produzir-se sem 
a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem 
é um momento intrinsecamente necessário 
e universal, para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não 
naturais, mas formadas historicamente 
(VYGOTSKY, 1998, p. 115).

Diante dos dados aquilatados, há um 
autor que não pode ser esquecido, pois 
ele apresenta etapas do desenvolvimento 
cognitivo, importantes para análise diante 
do processo de aprendizagem, percebendo 
qual fase a criança está vivenciando e se 
a mesma está correspondendo ao seu 
desenvolvimento. 

Segundo La Taille et al. (1992) Piaget 
descreve as etapas do desenvolvimento 
cognitivo:

Sensório - Motor (0-2 anos): é fase inicial 
do desenvolvimento, visto como pré-verbal 
e ligado ao sensorial e ação motora. Nesse 
período o bebê desenvolve símbolos mentais 
e inicia as palavras, relacionando o seu corpo 
como centro do mundo.

Pré-Operatório (2-6 anos): Há relevância 
linguística e uso dos símbolos, bem como a 
presença do egocentrismo e da ausência de 
reversibilidade.

Operações concretas (7-11 anos): O 

egocentrismo começa a declinar, sendo 
substituído pelo pensamento concreto, a 
lógica e a reversibilidade. A criança ainda 
não pensa de forma abstrata, mas inicia 
desenvolvimento do senso moral e código 
de valores.

Operações formais (a partir de 12 anos): 
Começa a distinguir o real e o possível, ou 
seja, começa a realizar operações dedutivas 
no pensamento, acompanhando o raciocínio 
e pensar de forma abstrata, quando 
necessário.

Frente à exposição dessas fases, 
Piaget acrescenta que o desenvolvimento 
cognitivo amadurece conforme os variados 
desequilíbrios e equilíbrios para que 
ocorra a adaptação e inclusão de novos 
conhecimentos. 

Durante esse processo há mecanismos 
relevantes de equilibração, envolvendo os 
conceitos de assimilação e acomodação:

(...) desenvolvimento cognitivo é  
organizado e guiado por estruturas mentais 
compostas por “esquemas de ação” e 
“operações de caráter lógico-matemático”. 
Inicialmente, tais estruturas são categorias 
inatas que vão amadurecendo e adquirindo 
natureza distinta por meio de um processo de 
“equilibração” entre o sujeito e seu ambiente. 
Como já comentado, o indivíduo seria dotado 
de funções adaptativas invariáveis ao longo da 
vida. Nessa adaptação intelectual estaria em 
jogo uma organizada e constante assimilação 
do novo (“conhecimento”) ao velho e uma 
acomodação do velho ao novo que manteriam 
em equilíbrio o funcionamento cognitivo. 
O desenvolvimento cognitivo, assim, é um 
processo de equilibrações sucessivas das 

estruturas cognitivas (esquemas). Estruturas 
estas que vão evoluindo com base na 
configuração da estrutura precedente 
(FILHO,2008, p.267).

(...) toda conduta é uma assimilação do 
dado a esquemas anteriores (assimilação a 
esquemas hereditários em graus diversos de 
profundidade) e toda conduta é, ao mesmo 
tempo, acomodação destes esquemas a 
situação atual. Daí resulta que a teoria do 
desenvolvimento apela, necessariamente, 
para a noção de equilíbrio entre os fatores 
internos e externos ou, mais em geral, entre 
a assimilação e a acomodação (PIAGET, 
2011, p.89).

Esses mecanismos são fatores 
importantes nos aspectos cognitivos e 
suas transformações, sendo necessário o 
equilíbrio da acomodação e assimilação para 
que o sujeito construa seus esquemas durante 
o desenvolvimento, ou seja, durante essa 
construção ocorrerá correspondentemente 
alterações nas habilidades sociais e déficits 
podem ocorrer, fato que será abordado no 
próximo capítulo.

DIFICULDADE DE 
APRENDIZAGEM

Polity (2001) traz algumas concepções de 
dificuldade de aprendizagem, iniciando por 
ser relacionada ao coletivo de desordens 
ocorridas durante aquisição da audição, 
leitura e outros aspectos. Em seguida coloca 
que possui origem biológica, mas se deve 
atentar para o fato do indivíduo ser bio-
psico-social e que pode ser originado por 
fator emocional, pois ao apresentar baixo 

rendimento, a criança se sente abaixo 
diante dos colegas e isso influencia na sua 
autoestima.

Ao mencionarmos dificuldade de 
aprendizagem, estamos falando de diversos 
aspectos: cognitivos, emocionais, sociais e 
pedagógicos e todos envolvendo criança, 
sociedade e escola.  Bossa (2000, p. 17) 
complementa com destaque abaixo:

(...) analisar os problemas de aprendizagem, 
do ponto de vista da criança, implica considerar 
ainda o desejo de aprender. Trata-se da 
energia necessária ao bom funcionamento 
cognitivo. Para uma melhor compreensão 
vamos fazer uma analogia. Sabemos que 
um automóvel só pode andar com motor e 
combustível. O motor, de acordo com nossa 
analogia seria o equivalente às possibilidades 
de aprender, ou seja, aos recursos cognitivos. 
O combustível, o equivalente à energia, 
ou seja, à afetividade que vai determinar o 
desejo de aprender. 

Assencio-Ferreira (2005), destaca a 
questão da neurociência e que também se faz 
importante investigar, quando necessário, 
se há questões neurológicas envolvidas, 
analisando por meio de exames neurológicos, 
para que ser tenha diagnóstico precoce de 
transtornos de aprendizagem, assim se dará 
melhor definição nos métodos de ensino.

È importante ter a noção de que a aquisição 
deste sistema de comunicação humana é 
extremamente complexa e envolve todas 
as áreas cerebrais para que se desenvolva.  
Não existe nada mais inteligente e intrincado 
para o cérebro do que capacitar-se na 
leitura e escrita. Assim, qualquer defeito ou 
desarranjo no sistema nervoso e, às vezes, até 
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fora dele, pode determinar dificuldades de 
aprendizagem. Não é necessário existir grande 
lesão cerebral para justificar dificuldades no 
aprender a ler e escrever. Frequentemente 
deparamos com crianças incapacitadas 
no alfabetizar-se, sem encontrarmos 
qualquer alteração no exame neurológico, 
eletroencefalograma, mapeamento cerebral, 
tomografia computadorizada, ou mesmo 
na ressonância magnética encefálica. 
(ASSENCIO-FERREIRA, p. 44, 45. 2005).

A neurociência é mais uma ferramenta para 
auxiliar no diagnóstico durante o processo 
de ensino e aprendizagem e suas possíveis 
dificuldades.

O educador deve identificar como está 
o desempenho do aluno, permitindo que 
ele se integre ao processo de ensino, 
tendo papel ativo de forma a auxiliar o 
profissional que educa a avaliar e alterar 
o método de ensino quando necessário, 
pois senão houver essa interação o ensino 
permanece tradicionalmente apenas na 
forma do professor depositar em seus alunos 
conteúdos para memorização e reprodução.

Nesse estudo, estamos destacando apenas 
mais uma ferramenta para auxiliar nesse 
mecanismo de aprendizagem, vale destacar 
que:

[...] os materiais de apoio ao trabalho na 
sala de aula são muito necessários, e cabe 
ao professor selecionar o melhor material 
disponível diante da sua própria realidade. 
Sua utilização deve ser feita de maneira que 
possa constituir um apoio efetivo, oferecendo 
informações corretas, apresentadas de forma 
adequada à realidade de seus alunos (BIZZO, 
2009, p. 83-84)

O educador que consegue compreender e 
utilizar de variadas estratégias tem maiores 
possibilidades de trabalhar em sala de aula 
e obter êxito em seus objetivos, por isso 
enfatizamos a interação das habilidades 
sociais no ambiente escolar.

HABILIDADE SOCIAL E O 
CONTEXTO ESCOLAR

Existe relação entre as habilidades sociais 
e o desenvolvimento da aprendizagem, pois 
o bom desempenho de uma influencia na 
outra. Afinal, crianças com comportamento 
social adequado, tendem a ter interação 
social  habilidosa em idade escolar de suma 
importância, como cumprimentar, cooperar, 
acalmar-se em situação problema sem agir 
impulsivamente, consegue se colocar no 
lugar do outro, atende a pedidos, agradece, 
elogia,etc.

Ao haver déficits durante essa rotina, a 
criança pode não conseguir compreender 
as regras e limites, desconhecendo normas 
e padrões aceitos e valorizados, ou seja, 
dificultando a interação social. Por exemplo, 
durante uma brincadeira ou atividade em 
grupo, na interação com educador, sabendo 
o momento certo de realizar atividades e de 
parar brincadeiras para exito nas mesmas. 

Sendo assim, a aquisição das habilidades 
sociais no ambiente escolar vai de acordo 
a maneira e o planejamento educacional 
durante a interação na sala de aula, conforme 
citação abaixo:

“As necessidades especiais são decorrentes 
das oportunidades, existentes ou não, bem 
como dos instrumentos e mediações que 

possam ser apropriados por estas pessoas 
em suas relações sociais e não resultam 
unicamente das deficiências biológicas 
que possam apresentar. Se favoráveis às 
condições sociais, a situação de deficiência 
será atenuada, uma vez que não serão 
impostas restrições à participação dessas 
pessoas”. (ROSS, 2004, p.204)

Esclarecemos a relevância desses déficits 
e seus aspectos, com contribruição de Del 
Prette; Del Prette (2006) que nomeia na 
descrição abaixo:

Déficit de aquisição (de ausência): 
apresenta notória ausência de habilidade;

Déficit de desempenho: (baixa ocorrência): 
nota-se baixa ocorrência de habilidade.

Déficit de fluência: A habilidade ocorre, 
mas de forma dificultosa.

Apesar de estarmos com enfoque nos 
alunos, devemos ressaltar a questão do 
professor possuir e treinar habilidades 
sociais para que possa se relacionar e 
estimular o seu aluno durante esse processo 
de desenvolvimento.

Cabe destacar:
 (...) as habilidades sociais educativas 

(HSE) foram genericamente definidas 
como: "aquelas intencionalmente voltadas 
para a promoção do desenvolvimento e da 
aprendizagem do outro, em situação formal 
ou informal" (Del Prette & Del Prette, 2001, 
p. 94).

Podemos destacar as habilidades sociais 
educativas, a criatividade é importante fator 
para diversas atividades no contexto escolar; 
a flexibilidade de mudar ações em função do 
desempenho tanto por parte do educador 
como pelo educando; a observação e análise 

dos progressos durante o processo de ensino 
e aprendizagem e o encorajamento para 
enfrentar desafios e solucionar possíveis 
problemas.

“Além das condições incidentais de 
promoção de habilidades sociais, a escola 
pode assumir um papel mais ativo nessa 
aprendizagem por meio de programas para 
ensinar Habilidades Sociais, planejados de 
forma articulada ou paralela aos objetivos 
acadêmicos”. (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 
2005, p.63)

 O professor deve lidar com essas 
habilidades que devem ser desenvolvidas 
com qualidade no ambiente escolar. 
Outrossim, o aluno tem no educador e na 
escola, uma importante  referência durante 
esse processo e cabe ao educador:

“(...) A criatividade para conceber 
condições variadas de interações educativas, 
a flexibilidade para mudar o curso da 
própria ação em função do desempenho 
do educando, a observação, a análise e 
discriminação dos progressos obtidos, o 
encorajamento das tentativas de solução 
de problemas e a apresentação de novos 
desafios” (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 
2001, p. 95). 

No contexto da educação, utilizar as 
habilidades sociais como mais uma estratégia 
auxilia o educador a diagnosticar possíveis 
transtornos durante o processo de ensino e 
aprendizagem, o que auxilia a quanto mais 
cedo encontrado o problema, menos será 
o o dano durante o desenvolvimento da 
criança e maior bem estar durante o ensino 
para todos os atores envolvidos no processo 
educacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal desse trabalho foi demonstrar a 
influência das habilidades sociais no contexto escolar e sua 
utilização no processo de aprendizagem.

Frente a pesquisa bibliográfica, nota-se que as habilidades 
sociais tem papel fundamental em todo contexto no qual 
estamos inseridos para bom desempenho em variadas 
atividaedes e especificamente no contexto escolar traz a 
contribuição de que a aprendizagem ocorre de forma mais 
prazerosa e com qualidade positiva.

Compreende-se que de acordo com decorrer da pesquisa, 
o predominio das habilidades sociais não devem ser uso 
exclusivo dos alunos, mas também dos professsores, pois 
auxilia no desempenho de ambos.

Conclui-se que esse estudo tende a estimular criação de 
pesquisas de campo, demonstrando na prática os conceitos 
teóricos e sugerindo aplicação de programas de treinamento 
das habilidades sociais educativas, se evitando os déficits de 
aprendizagem. Sendo assim, haverá troca e a ampliação de 
conhecimentos, fato que favorece a educação para que se 
torne mais eficaz a todos os atores envolvidos.
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INCLUSÃO - DIREITOS E DEVERES 
DA CRIANÇA FRENTE UMA 
SOCIEDADE EXCLUDENTE
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo central analisar o referido tema: “Inclusão 
– Direitos e deveres da criança frente uma sociedade excludente” é um assunto bastante 
discutido, porém pouco esclarecido em questões no que se refere ao respeito em detrimento 
a uma sociedade que exclui pautada na indiferença da existência do outro. Outro fator que 
contribui para que essa inclusão não ocorra de forma legitimada, começa na formação do 
professor, que muitas vezes se depara com a situação de um aluno com deficiência em sala 
de aula, onde muitas vezes o ambiente é pouco favorecido, com isso a sociedade torna as 
barreiras visíveis para separar as escolas regulares dos alunos com necessidades especiais 
e uma delas mais difícil de lidar é o preconceito e outra é a estrutura física, que embora 
não seja tão difícil de ser superado. Percebemos que o atendimento escolar aos alunos com 
deficiência ainda percorre um caminho incerto, onde os professores e escolas não estão 
capacitados e despreparados. Diante dessa percepção acreditamos que devemos explorar 
esse tema, sendo que esse assunto é condição essencial, para a melhoria do processo do 
ensino e de aprendizagem para esse público.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Alunos; Direitos; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

A questão da inclusão é um grande desafio 
e que tem levantado muitas discussões 
bastantes no círculo educacional e fora 
dele também, porém pouco esclarecido em 
questões no que se refere à formação do 
professor, que muitas vezes se depara com 
a situação de um aluno com deficiência em 
sala de aula, e o espaço / ambiente é pouco 
favorecido no sentido de acolhimento.

Percebemos que o atendimento escolar aos 
alunos especiais ainda percorre um caminho 
incerto, onde os professores e escolas estão 
despreparados. Diante dessa percepção 
acreditamos que devemos explorar esse 
tema, sendo esse assunto uma condição 
essencial, para a melhoria do processo do 
ensino e de aprendizagem para esse público 
onde se possa analisar esta realidade de 
forma mais aprofundada até porque não se 
ouve muitas situações acerca do mesmo, 
pois o que se espera é que ocorra de forma 
regulamenta na lei que garante este público 
o direito à escola.

 Neste sentido entendemos que as 
diferenças culturais, sociais, étnicas e a 
diversidade humana estão sendo cada vez 
mais desvelada e descartada. A integração 
e interação dos alunos com necessidades 
educativas especiais implica muito mais 
do que simplesmente o aluno numa escola 
regular, entra também as questões das leis 
que devem ser respeitadas afinal entende 
se que é um processo em que o aluno 
tem oportunidades para se desenvolver e 
progredir em termos educativos, sociais para 
uma autonomia econômica e cultural, porém 

para que essa integração seja igualmente 
um processo inclusivo se faz necessário 
que as escolas mudem e se desenvolvam na 
perspectiva de proporcionar um ensino de 
elevado nível a todos os alunos e o máximo de 
acesso aos que têm necessidades educativas 
especiais.

Pensando na contribuição em se tornar 
prático esta legislação (LDB- Leis Diretrizes 
e Bases), é que se propõe uma reflexão 
analítica sobre o papel do professor a maneira 
trabalha com estes alunos e os desafios 
encontrados, bem como a sua formação e 
se ele realmente está preparado para tornar 
prática e adequada atrelada a legislação a 
uma realidade educacional que a cada dia 
tem se tornado crescente. 

E diante disto é que o objetivo com este 
trabalho é pautado em:

• Apontar as necessidades de preparo 
do professor para lidar com as crianças da 
Educação Especial.

• Indicar proposta pedagógica de 
trabalho docente na inclusão de alunos com 
deficiência nas classes comuns do Ensino 
Regular.

• Mostrar a importância que a escola 
tem em se adaptar para receber os alunos 
com necessidades especiais.

Para realização deste trabalho será feito 
levantamento bibliográficos a cerca do 
tema pesquisado, análises e interpretações 
de artigos, dissertações, que fundamenta e 
solidifica e contribua ao tema e que posso 
contribuir para que nossa fundamentação 
tenha coerência e esteja com fundamentos 
sólidos.

Será realizada uma pesquisa bibliográfica 

dos principais autores Maria Teresa Égler 
Mantoan, Monica de Carvalho M. Kassar, 
Tomaz Tadeu, Pilar Arnaiz Sanchez Silva, e 
a LDB, sites do MEC entre outros artigos e 
publicações.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
E OS DIREITOS DO ALUNO

Sabe-se que a formação do docente 
para as práticas escolares estão sempre 
voltadas com o ensinar a ler e escrever e 
o comportamento do aluno entre outras 
situações bem mais comuns que vão além 
daquilo que se imagina.

 Desta maneira quando se busca um 
ensino superior, um aperfeiçoamento, 
um conhecimento que possa ampliar e 
desenvolver suas teorias nem sempre elas 
correspondem às práticas, pois ao sair de 
um curso ele sempre espera ter percepções 
que atenda às necessidades e situações 
cotidianas que permeia uma instituição 
escolar. Conforme MANTOAN:

(...) o ensino escolar brasileiro tem 
diante de si o desafio de encontrar 
soluções que respondam à questão do 
acesso e permanência dos alunos nas suas 
instituições educacionais. Algumas escolas 
públicas e particulares já adotaram ações 
nesse sentido, ao proporem mudanças nas 
suas organizações pedagógicas, de modo 
a reconhecer e valorizar as diferenças, sem 
discriminar os alunos nem segregá-los. 
(MANTOAN 2006, p. 15)

O que nos leva a imaginar e analisar 
que a formação do educador é o primeiro 
passo nesta questão a se assegurar para 

que se possa desenvolver a continuidade 
de um trabalho com qualidade e eficiência, 
sendo que muito se quer tem recebido 
uma preparação específica e acaba por 
assumir responsabilidades que são impostas 
pelas instituições ou por conta do trabalho 
que desenvolve, onde as situações são 
decorrentes da multifuncionalidade do 
professor que adapta este desenvolvimento 
a um trabalho como único e padronizado, 
que não avalia as diferenças da forma que 
são, representando assim uma fuga do 
senso comum, onde o olhar direcionado 
dispensado ocorre de forma automática 
e repetitiva e sem significados o que não 
agrega conhecimentos ao aluno que passa 
a desinteressar não só pelas atividades até 
mesmo pela escola, o que acaba refletindo 
na evasão ou pouca assiduidade.

Sendo assim, a formação do professor 
é uma ação contínua aonde o educador 
venha possibilitar, mediar, desenvolver para 
a melhoria dos alunos nesta perspectiva 
desde a utilização de uma linguagem 
diferenciada, porém cheia de recursos que 
se utilizada de maneira singular e contínua 
será de fundamental importância para um 
processo evolutivo da criança e que favoreça 
o respeito, a interação e o contexto da 
realidade cotidiana do aluno. A formação do 
educador é uma fonte onde o aluno busca 
sempre orientação, curiosidade o aprender 
em si que tem como modelo a seguir nesta 
concepção o aluno está voltado para uma 
aprendizagem em que o professor passa a 
ser sua referência.

 O professor em sua formação deve se 
pensar que estamos vivendo as diferenças 
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e fundamentado nessa condição deve 
ampliar a visão e acrescentar às práticas 
situações que o levará o aluno a refletir 
e dessa forma terá como um aliado a ser 
integrado neste processo de aprendizagem 
e desenvolvimento. Ou seja, a formação 
deve atender às necessidades e aos desafios 
da atualidade. Para tanto, sugerimos que 
o professor seja formado de maneira, a 
saber, mobilizar seus conhecimentos que 
contribuirá de forma positiva articulando-
os com suas competências mediante ação e 
reflexão da teoria e da prática. 

O diferencial no “atendimento” destas 
crianças em aprendizagem está em atendê-
lo, e serem fundamentais na vida dos mesmos 
de forma global. O professor neste âmbito 
necessita se aprimorar, conhecer, preparar e 
amar para que possa desempenhar um papel 
significativo na vida do aluno em específico, 
pois o aluno com deficiência requer uma 
atenção maior e diferenciada, para o professor 
fazer atender esta demanda dentro das leis 
será necessário apoio e respaldo da equipe 
gestora para que se obtenha um resultado 
positivo, mas daí se pergunta e a formação 
do professor não contempla estas funções?

Sabendo se que na escola é também um 
lugar onde se constrói saberes que solidifica, 
desenvolve e estimulam os conhecimentos, 
o professor em sua formação traz seus 
conhecimentos com objetivo de agregar a 
realidade dos alunos e com isso acrescenta 
informações até então acumulados em 
seu aprendizado, devendo priorizar o 
desenvolvimento do aluno com necessidades 
de um atendimento “não preferencial”. 
Pressupõe se que educador em sua formação 

em todas as disciplinas cursadas na faculdade 
apresentarem esse ideal da realidade como 
precursor de toda a prática docente, porém os 
formandos não obtém uma formação política 
propriamente para esta atuação onde serão 
capazes de entender o seu próprio papel e 
sua funcionalidade.

A formação do professor é pautada e 
respaldada em leis como exemplo a LDB de 
1996 (Leis de Diretrizes e Bases) e também 
na Declaração de Salamanca de 1994 que 
trata o tema em questão com afinco em que 
esta formação professor é continua, em se 
tratando deste público principalmente no que 
se refere à inclusão, sendo assim o professor 
busca amparo e subsídios nestas leis para se 
tornar o trabalho legitimo e garantir ao aluno 
os seus direitos, para que a inclusão não seja 
somente no “papel” ou de forma equivocada 
onde o aluno é somente deixado em sala de 
aula sem nenhuma participação.

O atendimento dos alunos com deficiência 
em suma deve ocorrer de forma global que 
favoreça o bem está da criança e acima de 
tudo o desenvolvimento do aluno, que não 
seja somente analisado sob o ponto de vista 
que um aluno na escola regular não possa 
participar das aulas, o que precisa com 
nessa condição é o professor adaptar os 
conteúdos de forma que o aluno participe 
e desenvolva isto no que se refere a um 
atendimento de alunos com deficiência 
intelectual, pois as deficiências físicas não 
limitam psicologicamente o desenvolvimento 
cognitivo e para isto a formação do professor 
é condição de maior importância no alcance 
dos objetivos que é a aprendizagem e 
um atendimento prioritário no resgate da 

socialização e integração na sociedade como 
individuo ativo.

Para que se tenha êxito nessa jornada e 
esteja alinhada a formação do professor 
o principio básico e fundamental está na 
continuidade da busca de aprimoramento 
profissional, afinal são questões humanas 
e prioritárias no que se diz respeito na 
formação do individuo, pois é lá que eles 
passam a conhecer um mundo “letrado”, onde 
há a troca de informações e conhecimento, 
todo esse “trâmite” só será efetivo e 
legítimo se o professor estiver pautado 
que sua formação será a base que busca 
um aprendizado contínuo, pois uma ação 
leva a outra, conhecimento e acima de tudo 
atrelado a sensibilidade e comprometimento, 
profissional que atende este público 
privilegiado e característico.

O que se espera é que o professor antes 
de se organizar, como educador precisa se 
pensar como formador permanente, pois na 
“educação” em discussão se faz necessário 
ser um eterno pesquisador.

OS DESAFIOS DA SALA DE 
AULA E A EXCLUSÃO

Os desafios da sala de aula ainda há muito 
que superar e avançar em relação ao trabalho 
com estes alunos a serem desenvolvidos, 
pois é pautado na concepção de que haja 
integração, interação, socialização do aluno 
com o outro e com o professor e com o 
ambiente à sua volta, pois subtende se que 
esse é um dos primeiros desafios não só para 

o professor, principalmente para o aluno 
que chega a um espaço que muitas vezes 
não é ou não está adequado para atender 
em suas necessidades e nessa perspectiva 
que a mudança é necessária para que o 
desenvolvimento e as dificuldades sejam 
superados, entende se que para que ocorra 
de forma significativa e legitima é importante 
ressaltar que o aluno aprende em todas 
e quaisquer circunstâncias em que são 
possibilitadas.

O ato de ensinar por si só já é um desafio 
constante, inerente da função, mas que 
necessita de preparo e estudos continuo, 
pois assim o professor busca melhorias e 
reflete sobre a sua didática e aprimora os 
conhecimentos já adquiridos, porém não 
praticados, com esta visão entende se que 
todos os desafios são superam os limites 
e as dificuldades, o que torna o trabalho 
do professor mais rentável no sentido de 
estabelecer vínculo, interagir criar uma 
relação de confiança tornando o ambiente 
propício a esta realidade.

A inclusão dos alunos com deficiência 
em suma deve ocorrer de forma global 
que favoreça o bem está e acima de tudo 
o desenvolvimento do aluno como garante 
as leis, por mais inconstante que seja a 
frequência destes alunos, pois há um grande 
índice de faltas destes na escola, muito se 
deve o fato do ambiente não ser apropriado 
e ou adaptado para uma determinada 
deficiência, há também a questão do 
professor em função do espaço e da didática 
e estratégias utilizadas e aí vai de encontro 
com a sua formação, com o seu preparo, 
diante de tal constatação se deve perceber 
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quão importante é no desenvolvimento e 
progresso do aluno que mesmo com suas 
limitações progride de forma efetiva, não 
quanto os demais alunos, mas dentro de 
suas limitações.

Diante desta realidade e deste público 
crescente tanto em espaços educacionais 
públicos e privados essa “diversidade” há 
uma ambiguidade quando se discutem as 
justificativas para que as crianças com este 
“perfil” recorrem às escolas na atualidade 
fazendo análise em relação a tempos antigos 
em que muitos pais não deixavam que seus 
filhos aparecessem perante a sociedade 
por vergonha, hoje se vive uma realidade 
diferente onde a busca de conhecimento 
de interação, participação se faz presente 
e nessa ideia faz jus que eles encontrem no 
professor  um grande aliado e este  precisa 
está preparado para as estratégias  que vai 
além da escrita e da leitura.

Dos recursos utilizados, das estratégias, 
a metodologia utilizada pelo professor 
também é um grande desafio, pois terá que 
ser avaliado o tipo da deficiência do aluno e 
considerar as suas limitações, muito embora 
quando se trata de desenvolvimento e 
aprendizado os usos dos jogos e brincadeiras 
são grandes colaboradores nessa ação, pois 
por um lado é para que se aproximem do 
mundo adulto e analisam os comportamentos 
e papéis, porém por outro é exatamente para 
recorre a um mundo de fantasia que estimula 
a iniciativa e a invenção da criatividade 
mesmo que sejam utilizados em momentos 
de lazer, mas com objetivos específicos que 
proporcione aprendizagem.

Entende se que um dos maiores desafios 

do professor na sala de aula é saber lidar 
com maestria às condições exigidas e as 
necessidades dos alunos de um modo geral, 
os alunos ditos “normais”, ou seja, um trabalho 
em dobro que requer comprometimento e 
conhecimento, pois a profissão de professor 
necessita ser fundamentado não somente 
nas leis, mas considerando a sociedade 
que a cada época vem se adequando às 
realidades educacionais, e situações que 
ocorrem no cotidiano valorizando os saberes 
e agregando mais conhecimentos aos alunos 
no objetivo de prepará los, não somente 
para uma continuidade do ensino, mas para 
que os mesmo possam explorar o mundo em 
que vivem, afinal apesar das limitações são 
pessoas que convivem com o outro, e são 
cidadãos de direitos.

O ESPAÇO ESCOLAR E SUA 
CONTRIBUIÇÃO PARA A 
SOCIEDADE VIGENTE 

O que se espera de uma instituição escolar 
é que devem ser adaptadas para receber 
os alunos das mais variadas condições, 
principalmente que a lei resguarda aos alunos 
o direito de frequentar e nesta concepção 
o espaço escolar é o primeiro a está 
adaptado para receber este público, onde as 
necessidades são avaliadas como primordial 
para o desenvolvimento do aluno, diante 
desse princípio entende se que a formação 
do professor com ênfase na preparação para 
a sociedade deverá ser considerada como 
fator de destaque lembrando que os deveres 
do aluno necessitam ser considerados de 
forma contemplada uma vez que um aluno 

deficiente também desempenha um papel 
de obrigações e deveres.

A ideia da inclusão se fundamenta numa 
filosofia que reconhece e aceita a diversidade 
na vida em sociedade. Isto significa garantia 
de acesso de todos a todas as oportunidades, 
independentemente das peculiaridades de 
cada indivíduo no grupo social (MENDES, 
2002, p.28).

Desta forma já que o espaço é um dos 
primeiro contato do aluno neste novo 
“mundo” onde possa se sentir resguardado 
e seguro, consciente de que não é uma 
inclusão apenas de ocupação e este deve ser 
adequado ao que pretende e que ele precisa, 
nesse ponto é que Sanchez, ao tratar da 
educação inclusiva afirma: 

(...) apoiar as qualidades e necessidades 
de cada um e de todos os alunos da escola. 
Enfatizando a necessidade de se pensar na 
heterogeneidade do alunado como uma 
questão normal do grupo/classe e pôr em 
marcha um delineamento educativo que 
permita aos docentes utilizar os diferentes 
níveis instrumentais e atitudinais como 
recursos intrapessoais e interpessoais que 
beneficiem todos os alunos. (SANCHEZ, 
2005, p.12).

O que se entende da inclusão é a forma 
como o aluno se integra com o processo 
de escolarização e das práticas exercidas 
e em como é recebido e tratado na escola 
onde o professor não o coloca em destaque 
em razão da deficiência, devendo ser 
considerado de maneira comum perante aos 
demais onde ele possa interagir, aprender e 
se desenvolver “espontaneamente” dentro 
de suas limitações.

 Todas estas ideias não garante a utilização 
de forma correta nas instituições, pois nesta 
condição acredita-se que toda e qualquer 
mudança educacional para que a sociedade 
não somente aceite, mas que possa respeitar 
no sentido de tê-los como aliados e não 
como um “dependente” só será possível 
se os envolvidos no processo estiverem 
totalmente comprometidos desde o mais alto 
setor (secretaria da educação), até chegar aos 
alunos, todos ligados aos mesmos objetivos 
num mesmo ideal, professores, gestores, 
funcionários, pais e alunos, todos conscientes 
da escola que se tem, em busca da escola que 
se quer que aceite as diferenças para que se 
possa participar integralmente da sociedade 
e esta de forma que o aluno inclusivo seja 
aceito e respeitado onde poderá exercitar 
seus direitos e também cumprir os seus 
deveres, como cidadão ativo. 

O que se percebe é que, no entanto, 
somente as leis e os documentos não operam 
mudanças reais e significativas, pois não 
passam de medidas que estão somente no 
papel e se não houver uma mobilização dos 
maiores interessados (pais), que muitas vezes 
encontram resistência por parte de algumas 
instituições em não aceitar as crianças com 
deficiências, mesmo sabendo das leis elas 
criam empecilhos o que faz com que muitos 
pais acabam por desistir.

O espaço escolar é um componente 
de grande valor no desenvolvimento do 
aluno, não só na estrutura física, espaço 
também em criatividade receptividade nas 
estratégias, numa pedagogia voltada para 
o aluno em especifico, é uma mão de duas 
vias para o professor, pois além de analisar 
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o espaço com a função do mesmo colaborar 
no desenvolvimento do aluno, há também a 
preocupação com os demais alunos, pois por 
via de regra em uma sala de aula costuma 
ter 30 a 35 alunos no que se diz normais, e 
costumam ocorrer de ter 3 alunos ou mais 
com deficiência das mais variadas, neste 
sentido é válido ressaltar como o professor 
promove e contempla todos de maneira 
eficiente sem deixar se dispersar ou se 
perder, de acordo com as leis há a existência 
de “ cuidadores” que atuam em sala de aulas 
auxiliando estas crianças, mas somente 
em funções específicas, porque a questão 
pedagógica fica por conta do professor.

 Segundo Silva:
A multiplicidade é ativa, é fluxo, é 

produtiva. A multiplicidade PE uma maquina 
de produzir diferenças – diferenças que 
são irredutíveis à identidade. A diversidade 
limita-se ao existente. A multiplicidade 
estende e multiplica, porífera, dissemina. A 
diversidade é um dado – da natureza ou da 
cultura. A multiplicidade é um movimento. 
A diversidade reafirma o idêntico. A 
multiplicidade estimula a diferença que se 
recusa a se fundir com o idêntico. (SILVA, 
2000, p.100-101).

O professor ele leva as inúmeras ações a 
serem desenvolvidas, baseada na diversidade 
e na cultura das diferenças na aceitação do 
outro e como o aluno se identifica e constrói 
sua personalidade e o espaço escolar 
contribui nesta aquisição e compreensão de 
forma positiva onde o aluno tem o direito 
de ser diferente, mas são relações humanas, 
em que o professor ainda terá que enfrentar 
nesta quebra de paradigmas, da rejeição 

desde tempos históricos e o professor tem a 
mera função de tornar possível a construção 
do saber e da convivência sem deixar que 
os alunos sejam vítimas de preconceito e 
desigualdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A valorização do aluno em sua integração 
numa perspectiva de atuação na sociedade 
é uma realidade cada vez mais presente 
embora necessite de maiores transformações 
e estas estão impactadas no cumprimento 
da legislação e também na preparação 
da formação do professor que é um dos 
princípios de tudo onde ele tem que se 
preparar de forma contínua, uma vez que os 
desafios que farão parte do seu cotidiano 
sejam correspondidos de forma natural e 
diante desta perspectiva é que a formação 
deve contemplar todas as especificidades. 

Para Mantoan (1997) a metáfora inclusão 
é a do caleidoscópio, ou seja, precisa de 
todos os pedaços para formar as figuras. 
Portanto assim é a criança que precisa de 
um ambiente variado, de ajuda de todos para 
que se desenvolva e consiga atuar dentro de 
uma sociedade sem limitações.

Afinal quando o professor proporciona 
um desafio o aluno entra em desequilíbrio, 
levando á determinadas ações para atingir 
seu estado de equilíbrio, conseguindo 
provocar dessa maneira um significado 
para a ação do professor, ou seja, ele 
aprende independente de suas limitações, 
transformando suas aulas em desafios 
estimulantes para que seus alunos construa 
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seu conhecimento, desenvolvendo suas práticas que muitas 
vezes o educador venha a ter contato com este “público” por 
meio do desenvolvimento de um trabalho específico.  

A escola é um espaço que produz cultura e saberes, e 
o aluno quando está neste espaço ele busca respostas, 
cria problemas para serem resolvidos, e o professor nesta 
função contribui com as informações no modo como se 
ensina e como se aprende, desenvolvendo meninos e 
meninas, despertando-as para a vida, sociedade e trabalho. 
E nesta condição os professores veem em muitas situações 
específicas, que basta uma atividade de ordem qualquer que 
este ou aquele aluno venha se comportar de forma esperada 
sem considerar o aluno como um sujeito de desenvolvimento.

O aluno com deficiência em paralelo a formação do 
professor a aceitação da sociedade é uma atrelado no 
sentido de promover a diferença e trazer significado num 
processo que pode ser lento, porém construtivo e diante 
disto o primeiro a ser transformado é o professor na sua 
formação, recebendo o preparo para uma realidade inclusiva 
e cada vez mais atuante. Entendendo que o sucesso ou 
insucesso do aluno com deficiência tem no professor sua 
maior visão de “mestre” daquele que marcará positivamente 
ou negativamente à sua vida, pois desta “relação” é que 
será criado um vínculo de construção de aprendizado num 
processo simultâneo. A este fato será necessário enfatizar 
que para o sucesso de uma inclusão verdadeira a formação 
é o maior e principal foco, não deixando a cargo de um 
grupo menor que trabalha de forma isolada, não avaliando a 
deficiência em si e as suas especificidades, afinal se trata da 
heterogeneidade de uma massa que busca nas instituições 
os direitos reservados a esta parcela que são excluídas da 
sociedade, não somente nas escolas, mas também em outros 
espaços que de forma direta ou indireta os deixam à margem 
do invisível e da incapacidade enquanto humano e isso 
reflete em outras questões que vão desde saúde e aceitação.

Fica subentendido de que as mudanças no âmbito escolar 
vão além da inclusão dos alunos em sala de aula, sendo 
assim há a necessidade de mudar as politicas de formação 
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do professor, das estruturas físicas das instituições, do cumprimento das leis e sua aplicação, 
sendo assim a percepção trazida nesta pesquisa é a de que a formação dos educandos não 
os prepara de acordo com a realidade da sociedade, ao que se parece está pautada num 
ensino padronizado e homogêneo não os assegura para receber e desenvolver os alunos com 
deficiência, e com isso se faz necessário para que essa realidade educacional seja validada 
uma transformação na politica educacional em que o professor, seja condizente com a 
realidade deste público que é presente e cada vez mais atuante nas instituições escolares.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL I
RESUMO:  Vimos nos últimos anos mudanças estruturais acontecerem no ensino  
fundamental. Com as mudanças para o Ensino de nove anos, as crianças chegam mais cedo 
ao Ensino Fundamental. É preciso que a cultura da infância seja preservada e o brincar 
se apresente nas aulas de Educação Física.  As mudanças ocorrem gradualmente, mas de 
forma significativa e o tempo trouxe novas perspectivas de aprendizagem, o brincar se 
tornou eixo norteador dessa aprendizagem. Exercendo a ludicidade, o aluno aprende a 
desenvolver múltiplos papéis e a construir a realidade a partir do imaginário. Percebemos 
que a aprendizagem dos alunos com a experiência as brincadeiras e jogos é de suma 
importância para o desenvolvimento social e cognitivo.  Esta pesquisa está dividida em 
tópicos, mostraremos a definição de brincadeiras e seu uso nas aulas de Educação Física, a 
de jogos e seus desdobramentos para uma aprendizagem significativa. E como as ludicidades 
trazem ganhos e como o professor  pode ser mediador da aprendizagem,a brincadeira se faz 
presente mostrando a importância do brincar para o desenvolvimento das linguagens e na 
aprendizagem significativa no Capítulo traz ganhos na aprendizagem dos alunos do Ensino 
Fundamental I.         
Palavras-Chave: Jogo; Brincadeira; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Tentaremos oportunizar reflexões sobre as 
práticas pedagógicas nas aulas de Educação 
Física, mostrando a importância dos jogos e 
brincadeiras nos primeiros anos do ensino 
fundamental I e como estas atividades 
podem trazer para melhorias no ensino 
aprendizagem.

Garantir um ensino de qualidade e 
oportunidades de aprender é a proposta 
do Ministério da Educação (MEC) com a 
implantação do ensino fundamental de 
nove anos. Assegurar a estas crianças que 
chega ao ensino fundamental com seis anos 
uma aprendizagem não “massificadora” é o 
grande desafio desde que esta modalidade 
de ensino foi implantada. 

Este novo desafio é o objeto de reflexão 
em todas as áreas do ensino, a antecipação 
à idade de ingresso ao Ensino fundamental 
traz uma diferença maior com relação ao 
aprendizado e esse fator tem que ser pensado 
do ponto de vista metodológico e o currículo 
deve ser o norteador desta mudança.

É preciso destacar que nesta faixa etária, 
entre os seis e sete anos, a criança precisa 
de uma maneira mais lúdica para aprender. 
Então ensino–aprendizagem deve estar 
direcionado a esta fase de desenvolvimento 
infantil e o brincar deve estar presente.

Temos como destacar a importância dos 
jogos e brincadeiras nas aulas de Educação 
física e mostrar mecanismos e alternativas 
que são favoráveis à aquisição e à apropriação 
do conhecimento.

O QUE É BRINCADEIRA? 

Abordaremos neste capítulo o valor das 
brincadeiras dentro das aulas de Educação 
física no Ensino Fundamental I. Tentaremos 
definir as diferenças entre brincadeira e jogo 
e como podemos usá-lo como norteadores 
de aprendizagens. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) mostram que: 

“trabalho de Educação Física nas séries 
iniciais do ensino fundamental é importante, 
pois possibilita aos alunos terem, desde 
cedo, a oportunidade de desenvolver 
habilidades corporais e de participar de 
atividades culturais, como jogos, esportes, 
lutas, ginásticas e danças, com finalidades 
de lazer, expressão de sentimentos, afetos e 
emoções”. (P.9)

Percebendo a importância da Educação 
física no Ensino Fundamental I mostraremos 
como a brincadeira é importante durante 
esta etapa escolar. 

Se perguntássemos a qualquer adulto do 
quê brincava e como brincava, naturalmente 
ouviríamos milhares de exemplos, brincadeiras 
amplamente conhecidas. Brincar de casinha, 
corda, pega-pega, pião e dependendo da 
idade muitos iriam responder que brincavam 
em lugares livres como parques e ruas.

Desde os primórdios da civilização, o brincar 
é uma atividade das crianças e dos adultos, 
porém os seus vínculos comunitários com o 
passar do tempo tornaram-se individuais. O 
brincar sofreu diversas mudanças devido ao 
progresso das grandes cidades e a mudança 
de hábitos da educação. Pouco se brinca hoje.  
Percebemos que muitas crianças não têm o 
privilégio de brincar.  Devido à expansão das 
cidades lugares destinados a brincadeiras 

muitas vezes se resumem a playground e 
quintais. Aa ruas não fazem mais parte do 
ambiente recreativo das nossas crianças. E 
muitos dos nossos alunos só têm o espaço 
escolar para brincar. 

Por isso, é tão importante que os  
professores saibam brincar. 

 A brincadeira é uma atividade que pode 
ser tanto coletiva quanto individual e deve 
estar presente nas aulas especialmente na 
disciplina de Educação física. 

Saber brincar e utilizar a brincadeira como 
instrumento de aprendizagem faz parte das 
novas orientações pedagógicas. 

“As situações lúdicas, competitivas ou não, 
são contextos favoráveis de aprendizagem, 
pois permitem o exercício de uma ampla 
gama de movimentos que solicitam a 
atenção do aluno na tentativa de executá-
los de forma satisfatória e adequada. Elas 
incluem, simultaneamente, a possibilidade 
de repetição para manutenção e por prazer 
funcional e a oportunidade de ter diferentes 
problemas a resolver. Além disso, pelo fato de 
o jogo constituir um momento de interação 
social bastante significativo, as questões 
de sociabilidade constituem motivação 
suficiente para que o interesse pela atividade 
seja mantido”. (PCNs. p.29)

 Situações lúdicas e principalmente as 
brincadeiras fazem parte da cultura da 
infância, mas como diferenciar as brincadeiras 
e os jogos?

  Todo jogo pode se tornar uma brincadeira, 
mas nem toda brincadeira é um jogo. Jogos 
possuem regras claras e definidas. As 
brincadeiras podem ser livres de regras. As 
crianças brincam com diversos materiais e 

qualquer objeto pode fazer parte de uma 
brincadeira, e exploram o mundo por meio 
do brincar. 

 Para FRIEDMANN (1996) a brincadeira 
refere-se ao comportamento espontâneo 
ao realizar uma atividade das mais diversas. 
A criança brinca mesmo sem orientações e 
brinquedos. 

Considerado um elemento cultural, a 
brincadeira é uma parcela importante da vida 
de uma criança. É a partir das brincadeiras 
que a criança constrói sua personalidade, 
desenvolve suas capacidades físicas, verbais 
e intelectuais. O jogo simbólico presente nas 
brincadeiras faz com que a criança represente 
a vida de uma forma lúdica. Quem brinca se 
torna um adulto equilibrado e consciente. 
A brincadeira é um elemento importante 
na formação psíquica e física da criança de 
acordo com VELASCO (1996).

Outra estudiosa do brincar é KISHIMOTO 
(2002). De acordo com a autora o brincar 
promove a busca por meios e pela exploração 
exercendo papel fundamental na construção 
de saber fazer. Por ser a forma mais original 
que a criança tem de relacionar e apropriar-
se do mundo, é por meio dele que a criança 
se relaciona com as pessoas e objetos ao 
seu redor, aprendendo o tempo todo com as 
experiências que pode ter.  Então o que é 
brincadeira? 

A brincadeira é caracterizada pelo 
divertimento, segundo as diretrizes da 
ludicidade , não se preocupa com a razão ou 
com a sua formatação. Brinca-se com tudo e 
de tudo. 

 Na brincadeira à existência das regras 
simples ou a inexistência das mesmas. Para 
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(Silva e Gonçalves, 2010):
“Ausência de tensão e não compromisso 

com resultados, com liberdade na sua 
construção e ao praticar e tem por objetivo 
a diversão, na busca de prazer e alegria, 
apresentando enorme dimensão simbólica, 
criando ponte entre os mundos: imaginário e 
real”. (SILVA E GONÇALVES, 2010).

Se pensarmos que o brincar é inerente á 
infância, então poderíamos usá-lo também 
como prática pedagógica? 

A resposta é sim. Através das brincadeiras 
livres ou direcionadas é possível aprender.

Estudos realizados em diversas áreas 
do conhecimento têm apontado que as 
brincadeiras é o principal modo de expressão 
da infância, a ferramenta por excelência para 
que a criança aprenda e se desenvolva. E 
o que pretendemos discutir e refletir nesta 
pesquisa.

JOGAR E APRENDER

Iniciamos este capítulo com a frase de uma 
música na qual o compositor diz “vivendo e 
aprendendo a jogar, nem sempre ganhando 
nem perdendo, mas aprendendo a jogar.” 
Música esta imortalizada por Elis Regina, que 
mostra como jogar se aprende. 

No primeiro capítulo relatamos sobre a 
brincadeira. Foi dito que todos brincam em 
qualquer idade. E sobre os jogos será que 
ocorre o mesmo? Teria diferenças entre jogos 
e brincadeiras?

 Os jogos possuem características que vão 
acompanhar o indivíduo até sua fase adulta, 
quando o vivenciará mais explicitamente a 
concepção de regras.

Vemos que a brincadeira sempre traz 
o lúdico, já alguns jogos possuem regras, 
porém o jogo é uma brincadeira também. 

O Jogo é a forma  com que a criança entra 
em contato com o mundo, com a sociedade 
e com ela mesma. Ao esperar sua fez de 
jogar, a criança desenvolve sentimentos de 
coletividade e nos anos iniciais do ensino 
fundamental isso é muito importante, pois 
ela pode se desprender do egocentrismo 
que ainda se faz presente. Jogos envolvem 
colaboração e participação, jogando a 
criança desenvolve aspectos cognitivos; tem 
a atenção, o senso de responsabilidade e 
criticidade despertados; adquirem noções de 
sociedade, regras, torna-se mais interagida 
socialmente, terá suas escolhas afetadas por 
sentimentos como raiva, ódio, alegria, além 
de relacionar as regras internas e externas e 
desenvolvendo aspectos como autonomia e 
cooperação.

Por meio do jogo a criança se apresenta 
como realmente é, e se sente diante e dentro 
do ambiente em que se encontra. Nos jogos 
de exercício, que compreende a fase do 
nascimento até o surgimento da linguagem, 
o objetivo é o prazer do funcionamento, o 
simples divertimento; os jogos simbólicos 
que vão do aparecimento da linguagem até 
os 6-7 anos, são aqueles em que surge o 
símbolo, que possibilita á criança “criar” sua 
realidade utilizando para isso a imaginação. 
Aqui a criança procura se conhecer. Crianças 
nos primeiros anos do ensino fundamental 
estão entre a fase simbólica, porém já 
percebem os valores das regras e dos jogos 
em grupos. 

Os jogos de regras, que iniciam aos 6-7 

anos, são aqueles que surgem elementos que 
vão reger comportamento e as atitudes nos 
jogos, sendo que as regras têm origem nas 
relações sociais e individuais que a criança 
recebe ou já recebeu.

Como falamos ainda existem professores 
com dificuldades para brincar e jogar com 
as crianças. Nesta fase que compreende 
os primeiros anos do ensino fundamental 
os  alunos tem latente a necessidade de 
movimento. 

Para CAILLOIS (1990), os jogos são 
atividades que possuem certa relatividade 
temporal, pois sua ação dura enquanto 
continuar a gerar divertimento e alegria. O 
resultado de um jogo sempre se encontra em 
suspensão, caso contrário, não teria o menor 
sentido continuar a realização da atividade. 

Esse aspecto conjuntamente aos outros 
fatores garante o desenvolvimento e a 
manutenção da própria atividade lúdica. 
Se não tiver divertimento não tem razão 
para jogar. Este autor descreve o complexo 
surgimento dos jogos ao passo das 
manifestações sociais e culturais e traz em 
síntese como o jogo pode ser encarado 
essencialmente como uma atividade:

    Para CAILLOIS (1990, p.29-30) os jogos 
podem ser uma atividade:

• Livre: uma vez que, se o jogador fosse 
a ela obrigado, o jogo perderia de imediato a 
sua natureza de diversão atraente e alegre;

• Delimitada: circunscrita a limites de 
espaço e de tempo, rigorosa e previamente 
estabelecidos;

• Incerta: já que o seu desenrolar não 
pode ser determinado nem o resultado obtido 
previamente, e já que é obrigatoriamente 

deixada à iniciativa do jogador certa liberdade 
na necessidade de inventar;

• Improdutiva: porque não gera bens, 
nem riquezas nem elementos novos de 
espécie alguma; e, salvo alteração de 
propriedade no interior do círculo dos 
jogadores, conduz a uma situação idêntica à 
do início da partida.

• Regulamentada: sujeita a convenções 
que suspendem as leis normais e que instaura 
momentaneamente uma legislação nova, a 
única que conta;

• Fictícia: acompanhada de uma 
consciência específica de uma realidade 
outra, ou de franca irrealidade em relação à 
vida normal.

Se o jogo pode ser considerado como uma 
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atividade lúdica é importante que o professor 
saiba organizá-las e planeje seu uso.   

CAILLOIS (1990) cita a importância de 
interdisciplinarizar os jogos realizados nas 
aulas de Educação Física com as outras 
disciplinas.

E ainda ressalta que mesmo que haja 
competição algo natural em nossa sociedade 
que ela seja justa de acordo com faixa etária 
de cada grupo. E sobre o grupo de crianças 
de seis a oito anos o professor deve ser 
mediador e organizador destas atividades. 

As atividades descritas por CALLOIS 
relacionadas a essa faixa etária são as 
Paidia (criança) abrange as manifestações 
espontâneas dos jogos, mais próximas da 
natureza e típicas da infância. 

É a liberdade primeira, a distração, a 
fantasia que reside dentro de qualquer jogo:  
o movimento motor indispensável do jogo.

Os jogos podem contribuir para que 
desenvolvam muitas habilidades corporais, 
existem inúmeros jogos de regras que 
contribuem para o desenvolvimento social 
da criança, fazendo com que ela tenha uma 
melhor adaptação as mudanças que ocorrem 
durante sua vida, visto que neste tipo de jogo 
as regras se transformam o momento todo, 
dependendo da necessidade e criatividade 
de seus jogadores. 

As regras do jogo podem ser transmitidas, 
as que passam de geração em geração e as 
espontâneas, criadas na hora do jogo, sendo 
por isso mais fácil de serem esquecidas. 
Já nas regras transmitidas a criança copia 
regras que dirigem se comportamento, como 
brincar de escolinha, de motorista, de mãe, 
de vendedora. O modelo funciona como 

a regra do jogo. Nas regras espontâneas a 
criança, segundo CHATEAU (1987).

Manifesta sua vontade pela permanência 
de seu ato, como andar sobre a calçada. Ela 
não se deixa vencer pelas dificuldades. Ela 
afirma o seu ato, proclama o valor de sua 
personalidade. E ao passo que brinca, se 
afirma através da obediência a lei que ela 
mesma se submeteu. (CHATEAU 1987 p.64)

FRIEDMAN (1996) afirma que a criança 
ao brincar torna real o que imagina e que não 
há atividade lúdica sem regras, a diferença 
é que nos jogos as regras não precisam e 
não são expostas explicitamente. Este autor 
acredita que o respeito, da criança, as regras 
é uma fonte de prazer e permite à criança 
fazer parte da realidade.

FRIEDMAN (1996) menciona um fato 
interessante, a ideia de que a  criança, por 
meio dos jogos de regras,  começa a se 
auto avaliar segundo suas próprias ações, 
comparando-as com as de outras crianças.

Os jogos de regras possibilitam na criança 
o desenvolvimento do pensamento abstrato, 
porque são introduzidos no jogo novos 
significados, simbólicos e ações. Nessa 
fase a criança adquire autonomia, pois ela 
cria, recria as regras do seu jogo; ela toma 
decisões que possibilitam o desenvolvimento 
cognitivo diante de diversas situações.

 A regra coletiva começa a ser introduzida 
e interiorizada pela criança. Ela aprende que 
existem regras a serem seguidas dentro da 
sociedade e que se não forem cumpridas 
constitui falta e quem a desrespeitou terá 
que arcar com as consequências de sua 
escolha sendo punido por tal ato.

A criança por meio dos jogos de regras, 

já tem noção da vida em sociedade, o que 
contribui para o seu desenvolvimento social 
e para a formação de um adulto que sabe 
que tem regras a seguir, e que se adapta mais 
facilmente a elas e que quando não se sente 
à vontade, satisfeito com as regras, tanto 
do jogo como da vida em sociedade ou até 
mesmo individual, busca uma transformação 
para sentir prazer em suas ações. 

É o que ocorre no jogo, quando em grupo, 
por exemplo, as crianças brincam, e em 
todo momento mudam as regras do jogo e 
o próprio jogo. NEGRINE (1994) afirma que:

(…) a criança joga de muitas coisas em 
um determinado espaço de tempo. Pode-se 
dizer que a criança em uma situação de jogo 
inferior a trinta minutos, chega a representar 
pelo menos três papéis diferentes (…). 
À medida que muda -se o jogo, muda a 
representação, e com ela as emoções em um 
processo muito dinâmico. (p.87)

Por intermédio dos jogos, a criança 
aprende a respeitar as pessoas e o meio em 
que vive. Ela tem maior interação, com os 
outros e pode-se trabalhar sua afetividade, 
que consiste em amor, raiva, ódio, alegria, 
insegurança, tristeza, irá influenciar em suas 
escolhas.

 A motivação também é uma área afetiva 
que pode levar a criança se esforçar ou 
não na realização de alguma tarefa, sendo 
seu desenvolvimento afetivo prejudicado 
caso esteja com algum bloqueio nessa área. 
Enquanto educadores, devemos detectar 
o problema e as aflições que impedem o 
bom desenvolvimento do aluno utilizando 
atividades lúdicas para reverter esta situação.

Um jogo na quadra onde os alunos possam 

interagir pode trazer melhorias não só na 
psicomotricidade, mas também nos laços 
afetivos.

[...] A brincadeira é uma palavra 
estreitamente associada à infância e ás 
crianças. Porém, ao menos nas sociedades 
ocidentais, ainda é considerada irrelevante 
ou de pouco valor do ponto de vista da 
educação formal, assumindo frequentemente 
a significação de oposição ao trabalho, tanto 
no contexto da escola quanto no contexto 
familiar [...]. (BORBA, 2006)

Como discutimos as brincadeiras e os jogos 
trazem aprendizagem de forma significativa. 
Nos capítulos anteriores discutimos como o 
brincar é importante no Ensino Fundamental 
I, ressaltando que com o ensino de nove anos 
as crianças chegam ao primeiro ano com seis 
anos de idade, ainda estão em transição do 
sensório motor e a fase operatória concreto 
descrita por PIAGET (1972). Ainda não há 
total acomodação dos elementos práticos 
por isso, o lúdico tem que estar presente nas 
Aulas de Educação Física.

PIAGET (1972) afirma que:
O jogo é, portanto, sob as suas duas 

formas essenciais de exercício sensório-
motor e de simbolismo, uma assimilação do 
real à atividade própria, fornecendo a esta 
seu alimento necessário e transformando o 
real em função das necessidades múltiplas do 
eu. Por isso, os métodos ativos de educação 
das crianças exigem todos que se forneça 
às crianças um material conveniente, a fim 

BRINCAR É COISA SÉRIA
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de que, jogando, elas cheguem a assimilar 
as realidades intelectuais que, sem isso, 
permanecem exteriores à inteligência infantil 
(PIAGET, 1976, p.160).

Ressaltamos também que jogando 
se aprende durante o jogo, a criança 
descobre as regras e a disciplina de forma 
diferente da imposta pelos adultos. Ela tem 
oportunidade de argumentar, modificar a 
regra, aderir ou não e viver uma situação 
lúdica entre os amigos da mesma idade. Os 
jogos ensinam às crianças a importância de 
regras e desenvolvem o raciocínio lógico e o 
relacionamento interpessoal.

Então pensando nesta descrição, o 
professor deve planejar atividades com 
jogos que desenvolvam a colaboração, 
motricidade, movimento, rolar, correr são 
atividades que podem fazer parte dos anos 
iniciais do ensino fundamental.

De acordo com a Sociologia da infância, 
outro preposto sobre o uso das brincadeiras 
e jogos nas aulas de Educação Física do 
Ensino Fundamental I permite aos alunos a 
aprendizagem da sociabilidade e a construção 
de sua ordem social é repetição desses jogar 
e brincar. Dessa forma, num contexto mais 
estável, como por exemplo, o propiciado 
por uma instituição escolar ou mesmo uma 
classe, onde os mesmos alunos costumam 
estar juntos, as brincadeiras e jogos tendem 
a se repetir e novas regras podem surgir. 

Reconhecer o brincar como traço 
fundamental da cultura da infância faz com o 
professor planeje estratégias didáticas para 
promover a aprendizagem.

Enfim, reconhecer a importância dos 
jogos e brincadeiras dentro dos anos iniciais 

é favorecer uma aprendizagem rica no 
cotidiano possibilitando que aos alunos 
apropriem de saberes e conhecimentos 
ligados ao brincar e a cultura da infância.

Kátia Medeiros da Silva 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esta pesquisa podemos perceber que o brincar 
ainda fica restrito á Educaçao infantil , parece que ao 
ingressar no Ensino Fundamental deixa-se de ser criança. 
Trazemos então a perspectiva de jogar e brincar deve fazer 
parte do currículo nas aulas de Educação Fisica no Ensino 
Fundamental I

 Perante esse momento histórico que vivemos, onde os 
alunos não tem o hábito de brincar e jogar, grandes autores 
salientam sua importância do jogo e da brincadeira na 
formação social da criança, KISHIMOTO (1999) diz: 

“que a formação lúdica, através dos jogos, possibilita ao 
educador conhecer seu aluno e a si mesmo como pessoa, 
refletir sobre as possibilidades da atividade, desbloquear 
resistências e ter uma visão mais clara e prática sobre a 
importância do jogo na vida do Ser humano.”

Nossa pesquisa então traz a tentativa de resgatar os 
jogos e brincadeiras como ferramenta didática. O brincar no 
Ensino Fundamental I e transformar as aulas num processo 
de lúdico de aprendizagem 

Dessa maneira, fica evidente a importância dos jogos 
tradicionais no desenvolvimento infantil e como ferramenta 
pedagógica para o educador, seja qual for sua área de 
formação. Cabe a cada um de nós, refletir sobre as  presentes 
informações e não permitir que tais brincadeiras jogos 
permaneçam em desuso.

Dentre as contribuições BORBA (2006) nos deixa claro 
que:

“O brincar supõe também o aprendizado de uma 
forma particular de relação com o mundo marcada pelo 
distanciamento da realidade da vida comum”. Devemos 
nos apropriar dos momentos de brincadeira para facilitar 
o processo de alfabetização, visto que muitas das crianças 
inseridas no contexto escolar nunca obtiveram acesso a livros, 
ou um ambiente alfabetizador, encontram-se “perdidas”, no 
que diz respeito à leitura e escrita, vendo os mesmos como 
algo desconhecido e “amedrontador”.  
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O brincar é um importante processo psicológico, iniciado na infância, que permite aos 
sujeitos se desprenderem das restrições impostas pelo contexto imediato e transformá-
lo. Com isso, podemos afirmar que esse medo existente da criança com o novo pode ser 
superado mediante o uso da brincadeira.

Se o brincar pressupõe aprender então que façamos dele uma fonte de aprendizado nas 
aulas de Educação Física.
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LEITURA E ESCRITA -
PALAVRAS QUE FAZEM PENSAR
RESUMO:  Este artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de alfabetização tomando 
como ponto de partida o reconhecimento da identidade do aluno como sujeito capaz de 
produzir um sentido para aquilo que aprende. A inter-relação entre escrita e leitura será 
abordada a partir de uma perspectiva interacionista, analisando o ato de alfabetizar como 
um espaço aberto para construção da identidade leitora da criança. A abordagem do tema 
terá como ponto de partida o desenvolvimento das habilidades de ler e escrever a partir de 
uma perspectiva social e histórica da leitura. A alfabetização será apresentada como uma 
prática pedagógica emancipatória suficiente para transformar o sujeito em protagonista nos 
processos de interação social nos quais está inserido como ator e circunstante. 

Palavras-chave: Alfabetização; Escrita; Leitura; Letramento; Multiletramento; Professor; 
Aluno.

INTRODUÇÃO

Quando se fala em aprendizado 
da escrita o professor 
alfabetizador é aquele que 
enfrenta os maiores problemas 
linguísticos (LEMLE, 1987, p.5). 

Isso por que a escrita é mais do que um simples 
“método de armazenar informações por meio 
de símbolos materiais” (Harari, 2017, p. 130). 
O aprendizado da escrita se constrói através 
da interpretação de situações dialogais reais, 
que exigem a aquisição de um conhecimento 
que vai além da simples decodificação de 
palavras e enunciados. Envolve interesses e 
aspirações pessoais.

 Assim, ensinar uma criança a ler é 
igualmente inseri-la em um universo cultural 
que exige a integração a um sistema de 
perspectivas históricas e sociais que vão 
além do simples encadeamento de palavras, 
frases, períodos e orações.

 Dedicar-se a qualquer nível de ensino 
da linguagem é uma tarefa que exige do 
professor certa vocação para a pesquisa, 
sobretudo para a pesquisa da linguagem em 
seus mais variados níveis. 

 Será necessário, em primeiro lugar, 
familiarizar-se com a linguagem das crianças 
e a realidade humana e circunstancial em 
que essa linguagem se insere.

 Isso envolve desde questões 
linguísticas práticas, tais como a redução dos 
ditongos [ei] e [ai] e do [ou] na modalidade 
oral do português do Brasil (FRANCHI, 2012, 
p. 55) até o estabelecimento de relações 
elaboradas entre as grafias e as partes 

silábicas correspondentes para, a partir 
daí, levar a criança a contextualizações e 
associações capazes de construir um sentido 
para aquilo que escrevem. 

 Para a criança o desenvolvimento da 
linguagem se dá quase que exclusivamente 
através da oralidade. Tomar o registro 
da fala cotidiana da criança como ponto 
de partida para a alfabetização exige do 
professor alfabetizador práticas didáticas 
que envolvam, além da técnica, a dimensão 
afetiva do ensinar.

 Sob essa perspectiva a aquisição da 
escrita e da leitura pode tomar como ponto 
de partida atividades que no universo infantil 
são da mais alta importância. Os trava-línguas, 
as adivinhas e a contação de histórias podem 
funcionar como um valioso instrumento de 
inserção da criança no mundo letrado.

 Partindo de uma breve história do que 
foi a construção da escrita e da linguagem 
na formação da inteligência, este artigo 
pretende analisar como se dão as interações 
da criança em sua relação com o mundo 
levando-se em conta o ambiente em que ela 
está inserida, bem como as necessidades de 
interagir com o mundo de maneira dialógica 
e intersubjetiva.

UMA BREVE HISTÓRIA DA 
ESCRITA E DA LEITURA

A história da leitura começou a ganhar 
destaque nos meios acadêmicos a partir dos 
anos 70 do século passado, na França, com a 
matriz historiográfica conhecida como nova 
história. 

 A partir daí a prática da leitura passou 
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a ser considerada um importante objeto 
de estudo, abrindo um novo campo para 
estudiosos interessados na leitura como uma 
construção social cuja abordagem sofreu 
transformações significativas ao longo da 
história de acordo com a importância que 
cada época dava ao exercício da leitura como 
entretenimento e/ou meio de aquisição 
de conhecimentos significativos para a 
compreensão de um mundo em constante 
transformação.  

 Voltando às origens desta prática 
verificou-se que leitura e escrita sempre 
estiveram intimamente associadas e que o 
suporte da escrita foi um fator determinante 
para o desenvolvimento das práticas de 
leitura ao longo do tempo. Desde a escrita 
cuneiforme mesopotâmica, até escrita virtual 
do computador esses suportes moldaram as 
práticas de leitura ao longo do tempo.

 Um exercício de escrita de uma 
escola antiga na antiga mesopotâmia que foi 
descoberto por arqueólogos modernos nos 
dá uma ideia da vida desses estudantes, por 
volta de 4 mil anos atrás: 

Eu entrei e me sentei, e meu professor leu 
minha tábua.

Ele falou: “tem algo faltando!”.
E me castigou com a vara.
Uma das pessoas responsáveis falou: “por 

que você abriu a boca sem minha permissão?”.
E me castigou com a vara.
O responsável pelas regras falou: “por que 

você se levantou sem minha permissão?”.
E me castigou com a vara.
O porteiro falou: “por que você está saindo 

sem minha permissão?”.
E me castigou com a vara.

O guardião do caneco de cerveja falou: “por 
que você se serviu sem minha permissão?”.

E me castigou com a vara. 
O professor sumério falou: “por que você 

falou em acadiano?”. 
E me castigou com a vara. 
Meu professor falou: “sua caligrafia não é 

boa!”.
 E me castigou com a vara.  (HARARI, 

2017, p. 137). 
 Sabendo-se que nas sociedades antigas 

a escrita era um privilégio dos sacerdotes, 
dos escribas e daqueles que estavam ligados 
a determinadas funções hierárquicas, este 
relato revela como se dava o aprendizado da 
leitura e da escrita àquela época.

 Concebida como prática oral e coletiva, 
a leitura fazia-se em voz alta e para um grande 
número de pessoas. O aprendizado se dava 
por meio de diversos textos literários, como 
se verificava em Atenas, onde a educação 
das crianças se dava a partir dos textos 
homéricos que eram decorados e recitados 
para os mestres.

 Esse contexto de aquisição da 
escrita por intermédio da leitura foi-se 
modificando ao longo da história e ganhou 
novos contornos com o advento da leitura 
individual e silenciosa, incialmente praticada 
pelos monges copistas da Idade Média. A 
invenção da imprensa por Gutemberg no 
século XV não apenas laicizou essa prática, 
como também abriu caminho para novos 
modelos e ensino e aprendizado da leitura.

 O impacto dessa mudança se fez 
sentir de maneira mais acentuada a partir do 
século XVIII, quando o Romantismo Literário 
popularizou as feiras de livros em várias 

cidades europeias e abriu caminho para 
um novo modelo de educação voltado para 
os interesses de uma burguesia mobilizada 
em torno da leitura de panfletos políticos e 
escritos filosóficos. 

 É neste exato momento que se 
verifica a ascensão da alfabetização e do 
letramento como modelos de construção de 
cidadania capazes de emancipar o indivíduo 
constituindo-o não apenas como sujeito, mas 
também como protagonista da construção 
de sua própria identidade.

LEITURA, ESCRITA E 
IDENTIDADE.

Não resta dúvida de que “manipular a 
escrita permite aumentar o prestígio junto 
aos seus semelhantes” (PETIT, 2010, p.25). 
Por isso, o início do aprendizado da leitura é 
um exercício que, não raro, produz situações 
desagradáveis que não apenas incitam o 
medo, mas também coagem o corpo e o 
espirito à submissão.

 Tendo em vista esse aspecto, é 
importante que nessa fase a criança seja 
orientada a perceber os diversos fenômenos 
da variação linguística com os quais tem e 
terá contato e a identificar os estigmas sociais 
que lhes são atribuídos. Assim, o processo 
de alfabetização se dará de maneira menos 
traumática.

 Por esta simples e única razão, “a 
alfabetização deve ancorar-se na linguagem 
que as crianças dominam e nascer com fortes 
marcas da oralidade” (FRANCHI, 2012, 
p.107). Não para estabelecer uma correlação 
simplista entre escrita e oralidade, como se 

uma fosse mera representação da outra, mas 
para considerar a prática oral da criança como 
um importante contexto para a aquisição da 
escrita. Afinal, “aos sete anos ela já sabe, por 
experiência própria, que a manipulação da 
escrita é um instrumento decisivo de poder” 
(PETIT, 2010, p.25).

 Portanto, a mediação entre oralidade 
e escrita precisa ser significativa para que 
haja entre alfabetizador e alfabetizando 
uma interação que dê sentido às primeiras 
palavras e às primeiras frases escritas. 

 O professor que se pretende 
alfabetizador não pode de maneira alguma 
desprezar o fato de que o alfabetizando 
traz consigo um domínio amplo de uma 
linguagem rica e variada e que o progresso 
da alfabetização só de dará quando a criança 
for capaz de distinguir com clareza os dois 
sistemas de comunicação e expressão: o oral 
e o escrito. 

 Maurizio Gnerre, falando sobre essa 
mediação entre oralidade e escrita, alerta 
que a falta de espaços para a mediação 
entre oralidade e escrita produz um vazio na 
interpretação recíproca entre alfabetizando 
e alfabetizador. E vai além, enfatizando que

É justamente esta fase de mediação que 
precisa ser fortalecida de várias formas: 
temos que tentar desenvolver o gosto e a 
confiança na oralidade, o prestígio da arte 
verbal, a discussão sobre hipóteses relativas 
ao que seria a escrita [...] (GNERRE, 1985, 
p.47)

 A contextualização da produção 
escrita do alfabetizando deve partir de 
hipóteses levantadas por ele próprio a partir 
de correspondências entre grafias e as partes 
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silábicas. 
Eglê Franchi desenvolve um interessante 

estudo a esse respeito.  Partindo da grafia do 
nome de seus alunos, ela os conduz através 
de uma série de exercícios que os leva à 
complexidade das “palavras que apareciam 
nas conversações e nas historinhas” 
(FRANCHI, 2012, p.112).

Este exercício, aparentemente simples, 
contribui para a construção do sentido 
daquilo que se escreve em um determinado 
contexto em atos efetivos de linguagem, 
contribuindo para a assimilação de 
significações gramaticais, tais como 
pluralidade, singularidade, gênero e classe 
– dando ao alfabetizando instrumental 
para o domínio de unidades linguísticas 
significativas.

Ao contextualizar oralmente a escrita do 
alfabetizando, o alfabetizador dá à criança 
a oportunidade de ela própria construir 
uma significação para o conhecimento 
adquirido a partir da escrita. “Letra, sílaba, 
palavra, sentença, texto [...] devem ganhar 
sentido em um contexto vital, em situações 
dialogais, cotidianas, mesmo em sala de aula” 
(FRANCHI, 2012, p.119).

É indispensável que a criança construa o 
próprio saber linguístico para que se sinta 
à vontade para ir além do contexto escolar 
apropriando-se de palavras que nunca viu ou 
escreveu. 

Isto contribuirá para o desenvolvimento 
de sua competência linguística criando 
um espaço propício à produção escrita e à 
leitura. A partir do instante em que se sente 
seguro no domínio da escrita, a criança 
desenvolve igualmente o gosto pela leitura. 

Nesse contexto, “A escrita acumula, estoca, 
resiste ao tempo pelo estabelecimento de 
um lugar e multiplica sua produção pelo 
expansionismo da reprodução” (CERTEAU, 
1980, p.10). 

Essa multiplicação passa a constituir, 
então, uma atividade que embora “silenciosa” 
é altamente transgressora. Ao adquirir 
intimidade com as “letras”, a criança amplia os 
horizontes de seu cotidiano, ganha liberdade 
e passa a circular em um ambiente no qual a 
construção de sua identidade se dá a partir 
do diálogo com o outro.

A leitura desperta o espírito crítico do 
alfabetizando e o habilita para o exercício 
de uma cidadania ativa. Dominar a escrita é 
igualmente ter autocontrole sobre a própria 
leitura. É completar as informações de que 
se dispõe utilizando um conhecimento 
conceitual e linguístico que amplia os 
esquemas mentais que já se possui. 

Cada palavra descoberta é uma via de 
inserção em um mundo de possibilidades que 
se materializa na construção de sentenças 
que ganham complexidade à medida que 
a criança constrói novos sentidos para o 
mundo que a rodeia. 

Ao chegar a esse ponto é necessário à 
implementação de um processo de avaliação 
contínua para que seja detectado o estágio 
em que cada criança se encontra e se propicie 
novas situações de ensino e aprendizado a 
cada uma delas de acordo com o estágio em 
que se encontre.

AMPLIANDO PERSPECTIVAS 

A concepção da alfabetização como um 

processo criativo e intersubjetivo é essencial 
para que a criança extrapole a relação 
inicial entre fala e escrita e se torne apta à 
compreensão da própria escrita e a partir daí 
evolua para a compreensão da escrita dos 
outros.

Sob essa perspectiva, a apropriação do 
código escrito deixa de ser um ato mecânico 
e ganha um sentido mais amplo inserindo 
neste processo elementos histórico-culturais 
capazes de construir um sentido para aquilo 
que se escreve.

As muitas apropriações que o ser humano 
necessita para que possa aprender a ler e 
escrever implica a aquisição de habilidades 
de natureza técnica e cultural que não são 
inatas e necessitam ser ensinadas à criança 
para que possam ser internalizadas. Os 
usos do parágrafo, da pontuação, das letras 
maiúsculas, das margens, das mudanças 
de linha inserem-se entre esses aspectos 
de natureza técnica e cultural que são 
adquiridos na mediação entre alfabetizador 
e alfabetizando.

Por outro lado, o processo de aquisição da 
escrita

[...] não se desenvolve, de forma alguma, 
em uma linha reta, com um crescimento 
e aperfeiçoamento contínuos. Como 
qualquer outra função psicológi¬ca cultural, 
o desenvolvimento da escrita depende, 
em considerável extensão, das técnicas de 
escrita usadas e equivale essencialmente à 
substituição de uma técnica por outra. [...] 
(LU¬RIA, 1988, p. 180).

 Compreender o sentido da escrita, 
portanto, é muito mais do que simplesmente 
decodificar mensagens. Embora exija em sua 

aquisição o domínio do sistema linguístico 
e o recurso a regras gramaticais, às vezes, 
complexas, a leitura pressupõe sempre um 
processo de contextualização e inferência 
a partir de esquemas de conhecimento 
previamente construídos pelo leitor. 

A leitura é um processo criativo de 
construção de sentido e cada leitor 
contextualiza o texto tendo em vista 
suas próprias condições e intenções. Ao 
desenvolver sua competência textual a 
partir de suas próprias experiências de 
leitura, a criança descobre novos padrões de 
textualidade, mudando a maneira de usar a 
linguagem e o modo de expressar suas ideias 
acerca da realidade.  (LURIA, 1988, p. 52).

Assim, escrita e leitura são práticas 
complementares que permitem à criança 
a aquisição de conhecimentos a partir da 
construção e reconstrução de textos em uma 
perspectiva social ampla na qual o acesso a 
diferentes recursos expressivos constituem 
uma reflexão sobre seus próprios atos de 
linguagem em um contexto imediato e 
cotidiano. 

Assumir o protagonismo de seus próprios 
atos de linguagem ajuda a desmistificar 
o papel do autor e dos textos escritos. A 
compreensão da escrita como representação 
significativa da linguagem envolve diferentes 
aspectos da psicologia da criança e torna a 
aquisição do conhecimento um processo 
criativo no qual o desejo supera a técnica. 

Isso porque “a alfabetização é mais que o 
simples domínio de técnicas para escrever 
e ler, é entender o que se lê e escrever o 
que se entende”. (FREIRE, 1982, p.73). É dar 
significação à leitura e à escrita em contextos 
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significativos, possibilitando que ao domínio 
da técnica se acrescente o envolvimento 
afetivo com os seus próprios textos e com 
textos de outros autores. 

 Transformar o aprendizado da escrita 
e da leitura em uma atividade significativa e 
discursivamente contextualizada é talvez o 
maior desafio do professor alfabetizador. 

Um desafio que exige uma abordagem 
pluralista de culturas que valorize uma 
pedagogia de multriletramentos. Entendendo 
multiletramento como o “reconhecimento 
da diversidade étnica, linguística, identitária 
e cultural” do alfabetizando, bem como 
das múltiplas maneiras de “se (re)construir 
sentidos pelas [...] diversas formas e meios 
de comunicação” (ROCHA, 2010, p. 67).

Isso implica práticas de letramento que 
tragam para o ambiente escolar toda uma 
multiplicidade de textos ligados não apenas 
à mídia de massa, mas também às mídias 
digitais das quais as crianças já são nativas. 

Em um contexto em que a erradicação 
do analfabetismo tem sido crescente, é 
necessário ter claro que nos dias atuais “toda 
semiótica é uma semiótica multimidiática” 
e, por conseguinte, “todo letramento é 
letramento multimidiático” (LEMKE, 2010, 
p. 455-479). 

Há muito que as tecnologias do letramento 
não se resumem única e exclusivamente ao 
uso da caneta, da tinta e do papel. À medida 
que as tecnologias se tornam mais complexas 
e diversificadas cresce a importância de 
incorporar-se às práticas de escrita e 
letramento uma multiplicidade de gêneros 
emergentes ligados a outras tecnologias e 
outras práticas sociais.

Neste contexto, a pedagogia dos novos 
letramentos visa tornar o ensino mais 
significativo na busca de aproximar a escola 
da vida (ROJO, 2012). Para a criança o 
processo de letramento se tornará mais 
significativo se as práticas de alfabetização 
incorporarem linguagens e gêneros textuais 
presentes em seu dia-a-dia.

A sala de aula se transforma assim em um 
ambiente pluralista dando voz a múltiplas 
linguagens possibilitando a emergência de 
discursos diversos, a partir dos quais se 
possa construir um diálogo constante com 
a realidade e um amplo repertório de textos 
aos quais o aluno está exposto em seu 
cotidiano. 

As ações pedagógicas devem estar voltadas 
para as necessidades de todos, com vistas a 
atender às demandas de uma sociedade na 
qual o estudo descritivo da língua é apenas 
um dos aspectos do letramento.

Alfabetizar, neste contexto, é mais do que 
simplesmente passar para o aluno regras da 
gramática prescritiva e normativa da língua. 
A diversidade de textos não verbais a que a 
criança está exposta em seu cotidiano abre 
um imenso leque de possibilidades para a 
elaboração de projetos interdisciplinares que 
aproximem do ambiente escolar não apenas 
o objeto exclusivo da língua materna, mas 
sobretudo os gêneros textuais presentes no 
ambiente digital.

Não será, portanto, um absurdo sugerir que 
o professor alfabetizador em seu cotidiano 
lance mão desses gêneros trazendo para 
sala de aula não apenas a tecnologia ligada 
à reprodução digital da escrita, mas também 
ao processo criativo do aluno. 

É importante que o processo de 
alfabetização e letramento valorize a 
proficiência nos gêneros do meio digital para 
que o alfabetizando se sinta contemplado 
nesse processo.

Agregar ao cotidiano da sala de aula 
gêneros dos meios digitais, como memes, 
gifs, ciberpoemas, remix, amv amplia os 
horizontes do processo de letramento e 
leitura do mundo.

Neste movimento, há uma troca na 
qual o professor e aluno compartilham 
conhecimentos tornando-se protagonistas 
na construção de uma nova didática que visa 
ao conhecimento prático e à competência 
técnica nos mais diversos tipos de textos e 
tecnologia. 

O conhecimento migra assim do ambiente 
físico para o ambiente digital ressignificando 
tempo e espaço, no sentido de que a sala de 
aula já não é o único espaço de alfabetização 
e letramento e o tempo de aprendizado não 
é mais estanque. 

Para que esse processo não se dissolva 
histórica e culturalmente é preciso ressaltar 
a importância do papel do professor como 
mediador do conhecimento intuitivo do 
aluno de maneira a que ambos aprendam 
colaborativamente. 

Tudo o que é dito e estudado em sala 
deve ser fruto de um planejamento alinhado 
a objetivos previamente definidos para que 
não se caia no espontaneísmo e se perca o 
propósito do letramento que é possibilitar as 
diversas formas de leitura do mundo.

E se “a leitura de mundo precede a 
leitura da palavra” (FREIRE, 1989, p. 11), 
não há como alienar a escola e seus atores 

negando-lhes a oportunidade de construir 
seu conhecimento a partir das ferramentas 
que o mundo contemporâneo lhes fornece 
para a leitura da realidade que os circunda.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alfabetização como um ato criador e criativo não pode 
de maneira alguma desconsiderar o fato de que a aquisição 
e apropriação da linguagem é uma atividade histórica e 
social que supõe relações dialógicas e intersubjetivas. Um 
ato construtivo e constitutivo da criança enquanto sujeito 
de cultura.

 Cada passo do processo de alfabetização deve ser 
dado com base em pressupostos linguísticos, semióticos e 
psicológicos que respeitem o desenvolvimento cognitivo 
da criança avançando em passos graduais numa hierarquia 
capaz de transformar a alfabetização em um ato criador no 
qual não se exclua a dimensão afetiva.

  O envolvimento do alfabetizando em eventos e 
práticas de interação sócia, linguística e semiótica diversas, 
tomando como ponto de partida a oralidade, é condição 
essencial para que se promova não apenas o uso efetivo da 
escrita, mas também as habilidades de leitura e produção de 
textos. 

 A inserção da criança no mundo da escrita constitui-
se dessa forma em uma trajetória cujo principal ponto de 
articulação aproxima dois processos que, embora distintos, 
são interdependentes a alfabetização e o letramento. 

 Para a criança o mundo da escrita não está restrito 
apenas ao papel e as letras. A primeira leitura da criança se 
dá através das imagens, quase sempre ligadas ao universo 
midiático. É através de cartazes, imagens, símbolos, cores 
e sons que ela descobre intuitivamente os textos e seus 
significados. 

 As práticas sociais de leitura envolvem assim não 
apenas a decodificação da escrita exigindo a proficiência 
em diversos códigos e gêneros textuais. A essa proficiência 
damos o nome de letramento e é através deste que nos 
tornamos aptos para intervir criticamente no mundo. 

 O que chamamos leitura crítica do mundo é na 
verdade a capacidade de utilizar o que foi aprendido para 
nos constituirmos como sujeitos na relação conosco, com o 
outro e com o mundo.
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LETRAMENTO E EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS
RESUMO: A presente pesquisa deseja a partir de autoras importantes como Magda Soares 
e Ângela B. Kleiman, discutir o assunto “Letramento” a partir da concepção da palavra. 
Avançando às práticas de letramento no cotidiano escolar do ensino regular e da Educação 
de Jovens e Adultos proponho a discutir as práticas  e os vícios pedagógicos, a interação do 
sujeito, o letramento para todas as disciplinas, o analfabetismo funcional e a conscientização 
política. Especificamente, sobre a EJA informamos sobre que tipo de aluno se insere nesta 
modalidade, a necessidade da escola adequar-se a estes alunos e a situação deste ensino 
nas regiões Sul e Sudeste. Com a finalidade de dar um panorama do livro didático usado 
nas duas modalidades de ensino da Língua Portuguesa: analisamos os materiais do ensino 
regular, um com suposta proposta tradicional e outro com sugestão de Letramento; e 
comentamos sucintamente o livro didático de Educação de Jovens e Adultos com base nas 
relações estabelecidas pela prática de letramento e pelo modelo tradicional de ensino da 
Língua Portuguesa verificando em qual das duas o mesmo se enquadra.

Palavras-chave: Letramento; Educação de Jovens e Adultos; Livro Didático e Interação.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo 
principal ser um instrumento a 
mais a professores e a outros 
pensadores que atuam na área da 
educação, quanto ao uso da prática 

de letramento ou a didática tradicional 
da Língua Portuguesa em sala de aula. É 
importante ressaltar que muitos professores 
ainda tem dificuldades de entender o termo 
letramento, como veremos nesta pesquisa 
o termo é relativamente novo e pouco 
difundido na sociedade, aparecendo no meio 
acadêmico-educacional relativamente há 
pouco tempo. 

 No primeiro capítulo, conceituo 
“letramento” e as vertentes que concernem 
às práticas educativas que agravam o 
problema do analfabetismo funcional, 
muitas vezes arraigadas a partir de vícios 
pedagógicos enraizados na classe docente 
pelo histórico da educação no Brasil, assim o 
presente capítulo procura dar um panorama 
geral sócio cultural passando pela prática 
de ensino e a conscientização política. 
Não tenho a pretensão de aprofundar-nos 
nestas questões teóricas, porém, elas são 
de suma importância para o embasamento e 
justificativa do material analisado.

 Já, no segundo capítulo, o enfoque é a 
EJA – Educação de Jovens e Adultos. Embora 
não seja o objetivo principal discutir a EJA 
em sua totalidade, posso de forma clara e 
sucinta demonstrar a situação atual deste 
modelo de ensino: que tipo de aluno faz 
parte do estágio educacional, a necessidade 
das escolas adequarem-se ao público 

estudantil desta faixa etária, suas funções e, 
obviamente a atual ação da EJA das regiões 
Sul e Sudeste. A discussão proposta ajuda 
a entender objetivamente as relações entre 
material didático, sujeito e interação.

No terceiro capítulo, avanço no campo da 
análise, já nesta parte da pesquisa escolhemos 
dois livros didáticos onde foi verificado a 
relevância de aspectos que se aproximam ou 
não das práticas de letramento tendo como 
referência os PCN’s de Língua Portuguesa 3.º 
e 4º ciclo do Ensino Fundamental (5.ª à 8.ª 
séries). Nossa proposta não é comparar ou 
classificar tais materiais, apenas identificar 
alguns pontos positivos e negativos que estes 
livros apresentam, já que em muitos casos 
eles são únicos instrumentos do professor 
de língua portuguesa em sala de aula.

Por questões analíticas, o quarto capítulo 
deseja tecer em linhas gerais, comentários 
a um livro didático da EJA. O importante 
é avaliar o quanto a EJA e tal material é 
fiel à sua proposta de letrar o indivíduo a 
partir das pedagogias que se lançam ao 
encontro do teórico-prático em indivíduos 
que estão inseridos em um mundo letrado 
em suas relações de trabalho, na família e 
na sociedade. Nossos comentários se atem 
a proficiência  do material inferir na vida do 
estudante da EJA positiva ou negativamente.

Nas “Considerações Finais”, não 
procuramos dizer o que é certo ou errado,  
visto que a análise realizada é neutra 
apontando pontos que somam ou dificultam 
o letramento na jornada escolar. Nossa 
proposta é que o leitor ao se deparar com 
estas considerações faça suas próprias 
conclusões refletindo sobre as práticas do 
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ensino da Língua Portuguesa numa forma 
global, levando em consideração a discussão 
dos capítulos 1 e 2, passando à análise 
do matéria didático de ensino regular ao 
comentário do livro de EJA, e assim, formar 
de forma coerente sua opinião a cerca dos 
temas desenvolvidos.

Por fim, discutir um tema letramento, 
não é fácil, visto a cultura da maioria dos 
professores, desde os de ensino fundamental 
até os doutores em Língua Portuguesa, que 
por vezes deixam se levar pelo tradicionalismo 
achando que estão promovendo a interação 
prática social e ensino da Língua.

LETRAMENTO

Na Língua Portuguesa, a palavra 
vernácula “alfabetismo”, dicionarizada no 
Aurélio e mais próxima de letramento, não 
corresponde totalmente as acepções de 
letramento, portanto, optou-se traduzir a 
palavra de origem inglesa “literacy”, criando 
assim uma nova palavra: “letramento”. Não 
o letramento exemplificado pelo Dicionário 
de Língua Portuguesa de Caldas Aulete, mas 
como define Magda Soares (2002: 22):

Letramento: resultado da ação de ensinar 
ou de aprender a ler e escrever: o estado ou 
a condição que adquire um grupo social ou 
um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita. 

Assim, “Letramento” desapareceu e 
reapareceu na Língua Portuguesa com 
novo sentido, pois o letramento a que nos 
referimos dedica-se ao indivíduo que em suas 
atividades de leitura e escrita respondem 
positivamente às demandas sociais, enquanto 

o ato de alfabetizar pressupõe apenas que 
a pessoa sofra a ação de aprender a ler e 
a escrever sem levar em consideração as 
práticas sociais que lhes são exigidas como 
cidadãos membros de uma sociedade.

De acordo com as concepções de Magda 
Soares (2002), ao olharmos historicamente 
para as últimas décadas, poderemos observar 
que o termo alfabetização, sempre entendido 
de uma forma restrita, como aprendizagem 
do sistema da escrita, foi ampliado. 
Não basta aprender a ler e escrever, é 
necessário ir além da alfabetização funcional 
(denominação dada às pessoas que foram 
alfabetizadas, mas não sabem fazer uso da 
leitura e da escrita no contexto social qual 
estão inseridas), é necessário letrar-se. Pois 
a pessoa letrada tende a mudar seu nível 
quanto à sua condição social e cultural, 
altera sua relação com a sociedade e os fatos 
que nela acontecem, bem como analisa o 
contexto que tais situações foram motivadas. 
Magda Soares conclui também, que tornar-
se letrado é transformar-se cognitivamente 
diferente, isto é, a pessoa passa a pensar as 
coisas à sua volta de maneira diferente da 
analfabeta e iletrada.

A entrada da pessoa no mundo da escrita 
se dá pela aprendizagem de toda  complexa 
tecnologia envolvida no aprendizado do 
ato de ler e escrever. Além disso, o aluno 
precisa envolver-se nas atividades de leitura 
e escrita, ou seja, para entrar nesse universo 
do letramento, ele precisa apropriar-se do 
hábito de ler um jornal, frequentar revistarias 
e livrarias, e com esse convívio efetivo com a 
leitura apropria-se do sistema de escrita que 
trará mudanças significativas em sua vida.

A avaliação do nível de letramento não 
se restringe a capacidade de ler e escrever, 
os chamados índices de alfabetização. Por 
exemplo, os países desenvolvidos medem o 
nível de letramento, isto é, a avaliação do uso 
da leitura e da escrita inserida nas práticas 
sociais.

CONCEPÇÕES GERAIS SOBRE 
A EJA

A Educação de Jovens e Adultos – EJA 
– não está especificamente ligado à faixa 
etária, mas principalmente, a relação 
cultural de determinado grupo, de alguma 
forma homogêneo, em concordância com 
a sociedade em que vivemos. Esta relação 
cultural está ligada diretamente às origens 
do estudante da EJA:

• Adulto: migrante pobre que chega às 
grandes metrópoles; filhos de trabalhadores 
rurais não-qualificados com baixo nível de 
escolaridade ou semi-analfabetos, inserido 
no mercado de trabalho.

• Jovem: assim como o adulto, interage 
em seu cotidiano com a sociedade letrada 
e escolarizada, geralmente foi introduzido 
neste tipo de educação com a finalidade de 
concluir o ensino fundamental ou médio.

É importante ressaltar, que a práticas 
pedagógicas constituídas ao longo da 
História da Educação, produziram, e ainda 
hoje produzem, vasta literatura quanto à 
psicologia da criança e do adolescente. Em 
contrapartida, sobre o processo de construção 
da aprendizagem para jovens ou adultos com 
faixa etária avançada, sobretudo no que se 
compara em relação a esta primeira, pouco 

se publicou. Contudo, podemos descrever 
sobre os aspectos mais relevantes sobre a 
EJA, tal qual explicitaremos resumidamente 
neste capítulo.

Para tal, vejamos o que nos diz o 
Documento Final do Seminário Nacional do 
Documento de Jovens e Adultos, realizado 
entre os dias 08 e 10 de setembro de 1996, 
em Natal, estado do Rio Grande do Norte, 
e aprovado pelos delegados reunidos no 
plenário da EJA originada da consolidação 
dos relatórios dos Encontros preparatórios 
realizados nas cinco regiões do Brasil:

... em 1991, no limiar do século XXI, o Brasil 
apresentava um quadro com 19.233.239 de 
analfabetos absolutos, 20% da população 
total com 15 ou mais, que totaliza 95.837.043 
de habitantes. Esse quadro revela-se ainda 
mais severo  se considerarmos o contingente 
de analfabetos funcionais...

As práticas da EJA precisam reconhecer 
que os alunos inseridos neste processo 
trazem consigo uma história mais longa e 
complexa do que as crianças e adolescentes 
do ensino regular, pois estes tem maior 
capacidade de reflexão sobre os próprios 
processos de aprendizagem na relação escola, 
sociedade, cidadania, trabalho e classe 
social. Isso faz com que os jovens e adultos 
tenham direito a uma prática pedagógica 
que atenda suas necessidades e que 
contemple eficientemente suas habilidades 
e dificuldades para que assim possamos 
combater a evasão escolar, a repetência e as 
práticas de avaliação ineficientes.
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CONCEPÇÕES DO ESTUDO 
DA LÍNGUA E METODOLOGIA 
DO USO 

O objetivo desse capítulo é abordar o 
quanto os livros didáticos em análise se 
aproximam ou não da proposta que entende 
o estudo da língua como um processo de 
interação entre sujeitos, como sugerem as 
práticas de letramento. 

Em primeiro lugar, é necessário abordar 
algumas teorias vigentes para a concepção 
da língua e as metodologias aplicadas ao 
seu uso. Foram utilizados como referência 
os Parâmetros Curriculares Nacionais da 
Língua Portuguesa – terceiro e qarto ciclos 
do ensino fundamental (5ª a 8ª séries).

Dentro das prerrogativas que embasam os 
PCNs está a teoria de enunciação de  Bakhtin 
(2004). Essa teoria entende a língua como 
dinâmica, envolvendo, assim, uma situação 
de interação. Cada indivíduo, quando se 
apropria da língua (enunciação) torna-se um 
locutor, na sua individualidade, marcada pela 
condição sócio-histórica em que se insere. 
Na enunciação ocorre a interação, ou seja, 
o locutor implanta o outro diante de si e a 
língua passa a efetuar-se na instância do 
discurso. Os PCNs apontam:

Linguagem aqui se entende, no 
fundamental, como ação interindividual 
orientada por uma finalidade específica, um 
processo de interlocução que se realiza nas 
práticas sociais existentes nos diferentes 
grupos de uma sociedade, nos distintos 
momentos de sua história. Os homens e as 
mulheres interagem pela linguagem tanto 
numa conversa informal, entre amigos, ou 

na redação de uma carta pessoal, quanto na 
produção de uma crônica, uma novela, um 
poema, um relatório profissional.  [...]

No processo ensino-aprendizagem os 
PCNs fundamentam-se no interacionismo 
sócio-histórico proposto por  Vygotsky, dos 
quais destacam-se:

I) todo aprendizado é mediado pela 
linguagem, portanto ocorre sempre em 
situações de interação; II) o aprendizado 
começa muito antes de o indivíduo 
freqüentar a escola, por isso qualquer 
situação de aprendizado escolar tem sempre 
uma história prévia; III) o aprendizado escolar 
produz algo novo no desenvolvimento 
do aprendiz, portanto toda situação de 
aprendizagem escolar deve considerar a ZDP 
(zona de desenvolvimento proximal), que é “a 
distância entre o nível de desenvolvimento 
real, determinado através da solução 
independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado 
através da solução de problemas sob a 
orientação de um adulto ou em colaboração 
com outros companheiros mais capazes; 
IV) os processos de mudança do indivíduo, 
durante seu desenvolvimento, têm origem 
na sociedade e na cultura.  (2003: 112)

OBERVAÇÃO SOBRE O 
MATERIAL DIDÁTICO DA EJA

Alguns materiais didáticos destinados a 
EJA são produzidos pelo terceiro setor em 
parceria com instituições governamentais. É 
o caso do livro Viver, Aprender, um projeto 
da ONG Ação Educativa em parceria com 
o Ministério da Educação e apoiado pela 

UNESCO. A Ação Educativa realiza um 
trabalho que tem como objetivo atuar nas 
áreas da educação e da juventude. Fundada 
em 1994, desenvolve projetos que envolvem 
formação de educadores e jovens, animação 
cultural, pesquisa, informação, assessoria a 
políticas públicas, participação em redes e 
outras articulações interinstitucionais.

A coleção Viver, Aprender é destinada a 
jovens e adultos que freqüentam programas 
de ensino fundamental. A coleção é composta 
por um kit com livros e materiais para a 
alfabetização, três livros voltados para as 
fases iniciais da escolarização (1ª a 4ª séries) 
e onze livros correspondentes ao segundo 
segmento (5ª a 8ª séries). O livro em questão 
é o número 1, indicado para as fases iniciais 
de escolarização. Utilizaremos a observação 
desse material como exemplo do tratamento 
didático dado à EJA. 

O livro é dividido em 6 módulos que, 
como muitos livros destinados à EJA, 
distribuem-se em temas que vão da unidade 
para e generalização. A seqüência proposta 
inicia-se com a identificação do indivíduo; 
depois localiza o indivíduo no tempo e 
no espaço; ele e o outro e o indivíduo na 
sociedade. Ele  é organizado em quatro 
eixos temáticos voltados à investigação da 
realidade local e mobilização dos estudantes 
e alfabetizadores em torno da resolução de 
problemas e questões que os afetam no dia 
a dia: Identidades, Trabalho, Cultura e lazer, 
e Sociedade e ambiente.

Há uma preocupação em buscar uma 
diversidade de gêneros: informativos, 
poéticos, narrativos, jornalísticos entre 
outros. No entanto, muitos deles apresentam 

uma didatização comum aos livros didáticos 
tradicionais. Isso se reflete também no 
projeto gráfico que, embora apresente alguns 
textos e ilustrações em sua versão original, 
também didatizar outros tantos. Ainda assim, 
é um material que tem clara a proposta de 
desenvolver as habilidades de falar, ler e 
escrever, utilizando-as como instrumentos 
fundamentais na sociedade letrada. A 
proposta busca contemplar o domínio da 
escrita, a capacidade de ler e escrever, saber 
intervir oralmente em situações públicas, 
refletir e analisar sobre os usos que se faz 
da linguagem para que o indivíduo tenha 
condições para a participação social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de letramento ainda é vista como arrojada e, 
por muitos, como inviável, tendo em vista que a formação 
dos professores e também a visão de alguns autores que 
estão intrinsecamente arraigadas aos padrões clássicos do 
ensino da Língua Portuguesa no Brasil. 

Há livros didáticos que documentam as mudanças no 
ensino da língua sugeridas pelos PCNs, em acordo com a do 
letramento , articulando os objetos de ensino de gramática 
às propostas de leitura e produção de texto e orientando os 
professores sobre as concepções teóricas que lhes servem de 
base. Um bom exemplo é o livro da Magda Soares analisado 
no capítulo 3 deste documento. Há ainda, escolas que 
buscam essa proposta diferenciada, produzindo seu material 
didático, mas ainda assim, o que se vê é uma mescla que 
envolve, propostas que refletem essa modificação no ensino 
da língua e as tradicionais atividades ligadas à gramática 
normativa.

O que fazer então? Os PCNs trouxeram à baila mudanças 
significativas à estrutura educacional, mas não é o bastante. 
Há questões político-culturais envolvidas na didatização dos 
objetos de ensino. Portanto, não cabe relegar apenas aos 
PCNs a configuração dos materiais didáticos produzidos em 
escolas e editoras. É necessária uma mudança estrutural na 
educação como um todo.  Um dos primeiros caminhos diz 
respeito à formação do educador.

Na intenção de compreender os caminhos percorridos 
para a transformação da escolarização, e analisando 
especificamente o recorte investigado neste trabalho, 
somos levados a considerar a hipótese de que o despreparo 
e desinformação dos profissionais e, ainda, os acadêmicos da 
área de educação promovem a distância entre a assimilação 
prática e conceitual do letramento. O preconceito 
e a cristalização, muitas vezes gerados pela falta de 
conhecimento, pelo medo da mudança, a falta de subsídios 
e, muitas vezes até, a falta de condições dignas de trabalho 
levam o educador à estagnação.

Contudo, a falta de eficiência da educação 
na formação de indivíduos letrados não se 
deve somente ao fato de o professor não 
ser instrumentalizado e, por vezes, nem 
ele próprio representar plenas condições 
de inserção na cultura letrada, essas falhas 
são mais enraizadas, porque são produtos 

do modelo imposto pelo sistema padrão de 
ensino.

Quando dei conta de que o processo 
natural de desenvolvimento do ser humano 
é, muitas vezes, massacrado pela escola, 
e por suas equivocadas práticas de ensino, 
estaremos aptos a promover o letramento.
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LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Atualmente o lúdico, o brinquedo e o material pedagógico não são apenas 
instrumentos no qual a criança utiliza para se divertir ou brincar, são elementos importantes 
para o equilíbrio humano e seu desenvolvimento, não há dúvidas de que o ato de brincar 
é uma forma que a criança encontra para representar o contexto em que está inserida. A 
criança se prepara para a vida, assimilando a cultura do meio em que vive, a ele se integrando, 
adaptando-se às condições que o mundo lhe oferece e aprendendo a competir, cooperar 
com seus semelhantes e conviver em sociedade. Desta forma, a criança conhece, aprende a 
vivência e a experiência de pertencer a um grupo, construindo assim, sua identidade cultural. 
Por isso, o objetivo deste artigo é apresentar com base em pesquisa bibliográfica, a influência 
do ato de brincar no desenvolvimento pleno da criança e a socialização no meio em que vive, 
dando ênfase à importância do brinquedo, do lúdico no processo de alfabetizar brincando.

Palavras-chave: Lúdico; Brinquedos; Brincadeiras; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Ao longo de pesquisas bibliográficas, o 
conhecimento se constrói em um processo, 
e este depende das interações que a criança 
estabelece com o meio. Assim, o brincar 
é uma forma poderosa para estimular essa 
construção do conhecimento. 

A justificativa da pesquisa e do tema 
abordado interfere no contexto, pois um 
recurso que se bem utilizado nas instituições 
escolares pode servir de instrumento valioso 
para uma aprendizagem mais coerente 
e facilitadora. Sendo assim, o interesse 
provocado pelo ato de brincar pode levar o 
educando a motivar-se por novos desafios.

Sendo assim, o objetivo específico e 
também se enquadrando com o objetivo 
geral do artigo, mostram que os materiais 
pedagógicos é o conjunto de objetos e 
brinquedos desenvolvidos para utilização em 
salas de aula, ou seja, junto com as condições 
ambientais, tornam-se componentes 
fundamentais para o desenvolvimento de 
uma educação com qualidade. 

Sua utilização influencia a maneira como 
os educandos sentem, pensam e interagem 
com o mundo, estabelecendo formas diversas 
de socialização e apropriação da cultura.

A criança, ao brincar, experimenta, 
descobre, inventa, exercita e identifica 
as suas habilidades, estimulando a sua 
criatividade, iniciativa e autoconfiança, com 
o lúdico, facilitando o desenvolvimento da 
linguagem do pensamento, de concentração 
e da atenção.

O ato de brincar é indispensável à saúde 
física, emocional e intelectual da criança. 

É uma arte que, quando bem cultivada, irá 
contribuir para eficiência e equilíbrio do 
adulto.

O objetivo é auxiliar no desenvolvimento 
cognitivo, psicomotor e também afetivo da 
criança, por meio dos brinquedos e materiais 
pedagógicos, num processo de ensino-
aprendizagem significativo, desafiador e 
estimulante, em que às crianças sintam-se 
envolvidas, podendo inventar e criar novas 
maneiras de brincar, valorizar a brincadeira 
como direito da criança e levar professores e 
alunos à reflexão.

A partir dessa reflexão podemos afirmar 
que o educador é o grande responsável 
pelo desenvolvimento e o alcance da 
aprendizagem do aluno, por meio da 
integração dos conteúdos com a ludicidade.

 É por meio da prática diferenciada do 
educador que o educando será inserido 
nessa maneira lúdica de aprender, no 
qual ele se sentirá mais alegre, motivado 
e capaz de demonstrar suas habilidades 
e competências, e consequentemente 
estará ao mesmo tempo aprendendo e se 
divertindo, pois vivemos em um tempo que 
as rápidas e profundas mudanças ocorridas 
na sociedade acabam por exigir da escola 
e dos professores um repensar de sua 
prática, para que assim possam responder às 
necessidades do mundo contemporâneo.  

Com isso o professor deve propor 
atividades abertas, dando possibilidade de o 
aluno estabelecer as suas próprias estratégias 
de maneira prazerosa e motivadora por meio 
da ludicidade. 

Acredita-se na troca de experiências, 
na inovação dos métodos de ensino, na 

proximidade do professor e aluno, a aplicação 
de atividades e avaliações que envolvam o 
aluno no processo de aprendizagem, para 
que este não tenha medo de arriscar, criar e 
inovar, desenvolvendo as suas capacidades, 
e sobretudo vendo o aluno não só como um 
receptor de conhecimento, mas como um ser 
humano em processo de construção. 

Portanto, é nesse sentido, que se deseja 
explicitar por intermédio deste artigo a 

importância da ludicidade no processo de 
construção do aprendizado, proporcionando 
meios para a criança ampliar sua imaginação 
e sua criatividade de modo alegre e 
prazeroso, oportunizando ao aluno tornar-
se futuramente um adulto crítico, com 
autonomia e iniciativa, sendo capaz de 
resolver as mais diversas situações sem 
nenhuma dificuldade.

OS MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ALFABETIZAÇÃO
Os materiais pedagógicos são componentes 

fundamentais para o desenvolvimento de 
uma educação de qualidade. Sua utilização 
influencia a maneira como adultos e 
crianças sentem, pensam e interagem com 
o mundo, estabelecendo formas diversas de 
socialização e apropriação da cultura.

A diferença entre brinquedos pedagógicos 
e materiais pedagógicos pode ser muito 
pequena.

Ambos objetivam uma aprendizagem, 
mas no material pedagógico o aspecto 
lúdico pode não estar presente, ele é um 
objeto construído durante o processo 
ensino-aprendizagem que se funda em três 
elementos articuladores básicos: o objeto 
pedagógico, a matéria-prima pedagógica e o 
substrato pedagógico. 

O enfoque do trabalho está no 
desenvolvimento de habilidades que 
viabilizem a construção do conhecimento 
do aluno, que aprende a lidar com as 
informações que recebe, articulando-as com 
os conhecimentos anteriores. Isso resulta na 

ampliação de repertório e desenvolvimento 
de competências.

A principal idealizadora de uma concepção 
de educação que valoriza a educação de 
forma integral e com propostas voltadas 
ao desenvolvimento global do aluno, por 
meio de materiais pedagógicos, foi Maria 
Montessori (1870-1952), filha única de um 
casal italiano de classe média. Formada em 
Medicina, ela dedicou sua vida à educação, 
em particular às crianças com necessidades 
especiais ou como moradoras de rua. 

Para Montessori elaborou propostas 
pedagógicas voltadas ao ambiente e materiais 
pedagógicos que trabalham aspectos mentais, 
espirituais e físicos da personalidade infantil. 

Segundo MONTESSORI (1948), o 
potencial de aprender está em cada um 
de nós e isso era muito valorizado no seu 
trabalho pedagógico.

Os fundamentos do sistema Montessori 
são: a atividade, a individualidade e a 
liberdade, enfatizando os aspectos biológicos, 
pois, considerando que a vida é 
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desenvolvimento, achava que era função da 
educação favorecer esse desenvolvimento. 

Segundo a autora é tarefa do professor 
preparar motivações, em um ambiente 
previamente organizado, e depois se abster 
de interferir, deixando o aluno livre para a 
exploração pessoal.

Os estímulos externos formariam o 
espírito da criança, precisando, portanto, 
serem determinados.

Assim, na sala de aula, a criança era livre 
para agir sobre os objetos sujeitos à sua ação, 
mas estes já estavam preestabelecidos, como 
os conjuntos de jogos e outros materiais que 
desenvolveu.

Ela acreditava que se os arranjos da sala 
de aula de ensino compreendiam bancos-
carteiras enfileirados e pregados ao chão, 
diante da lousa e da professora, na Casa 
das Crianças (fundada por Montessori) 
tudo deveria ser concebido e construído de 
outra forma, valorizando as características 
das crianças: o mobiliário (mesmo os dos 
lavatórios e refeitórios) é pequeno, leve, solto, 
de modo que nesse ambiente miniaturizado 
à sua medida, a criança pode movimentá-lo 
e movimentar-se livremente, privilegiando 
assim o ambiente educacional.

Além disso, foram criados os “materiais 
de desenvolvimento”, que são postos ao 
alcance das crianças para manipulação, sem 
limite de tempo, para educar os sentidos, 
base do raciocínio e do juízo: caixas para 
abrir e fechar, formas sólidas para montar 
e encaixar, campainhas para ordenar em 
escalas e sons, superfícies ásperas e lisas para 
tocar e manusear, para crianças menores. Já 
as crianças maiores se deparam com formas 

de letras e números: a exploração visual e 
tátil desse material sucedia a “explosão” da 
escrita e da leitura. 

Esta grande pensadora da educação nos 
mostrou a importância de fornecer a criança 
um ambiente lúdico para um desenvolvimento 
e uma aprendizagem mais significativa, pois 
ao brincar, a criança movimenta-se em 
busca da parceria e exploração de objetos, 
comunica-se com outros, se expressa por 
meio de múltiplas linguagens, além de 
descobrir regras e tomar decisões.

A LUDICIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA E A SUA HISTÓRIA

A palavra lúdica vem do latim luduse 
significa brincar. Segundo Piaget, o 
desenvolvimento da criança acontece por 
meio do lúdico, que não representa somente 
o jogar, mas sim pode ser encontrado em 
várias manifestações como na dança, teatro, 
brincadeiras, construção de materiais 
concretos e nas histórias. Nesse sentido a 
função educativa do lúdico oportuniza a 
aprendizagem do indivíduo, seu saber e sua 
compreensão de mundo. 

Para Friedman (1996) os jogos lúdicos 
permitem uma situação educativa 
cooperativa e interacional, ou seja, quando 
alguém está jogando está executando regras 
do jogo e ao mesmo tempo, desenvolvendo 
ações de cooperação e interação que 
estimulam a convivência em grupo. 

Podemos afirmar que a ludicidade oferece 
condições para o aluno vivenciar situações 

problemas, experiências com a lógica e o 
raciocínio, atividades físicas e mentais que 
favorecem a sociabilidade e estimulam às 
reações afetivas, sociais, morais, cognitivas, 
culturais e linguísticas. 

De acordo com Vygotsky (1984), é na 
interação com as atividades que envolvem 
simbologia e brinquedos que o educando 
aprende a agir numa esfera cognitiva. 

Na visão do autor a criança comporta-se de 
forma mais avançada do que nas atividades 
da vida real, tanto pela vivência de uma 
situação imaginária, quanto pela capacidade 
de subordinação às regras. 

A ludicidade é de extrema importância para 
o desenvolvimento mental e social da criança. 
Por meio de atividades lúdicas a criança é 
livre para criar o seu mundo simbólico e é 
estimulada à fantasia e a imaginação. 

Para Vygotsky (1984) o brinquedo cria na 
criança uma nova forma de desejos a um eu 
fictício [...], por essa razão, a metodologia 
lúdica proporciona prazer, alegria e 
entretenimento à criança no momento do 
aprendizado, e distanciando a ludicidade da 
concepção de um passatempo ou diversão. 

O trabalho com o lúdico é uma prática 
fundamental para ser utilizada em sala de 
aula em todas as fases de aprendizagem. 
É por meio dos jogos e brincadeiras que 
os alunos desenvolvem suas habilidades 
cognitivas e motoras, proporcionando ao 
professor a observação do desenvolvimento 
da criança por meio da sua liberdade para 
criar e imaginar diversas situações. 

O uso de instrumentos variados como a 
música, teatro, dança, histórias e construção 
de materiais concretos são de grande 

importância e auxilio no processo de 
construção do conhecimento, pois ao mesmo 
tempo em que o aluno constrói ou cria o seu 
material, ele estará desenvolvendo as suas 
capacidades como o raciocínio, atenção, 
criatividade concentração e domínio sobre o 
assunto. 

Goleman (1999) desenvolveu o conceito 
de inteligência emocional e salienta a 
preparação da criança para a escola passa 
pelo desenvolvimento de competências 
emocionais – inteligência emocional – 
designadamente confiança, curiosidade, 
intencionalidade, autocontrole, capacidades 
de relacionamento, de comunicação e de 
cooperação. 

Portanto, nessas situações o lúdico está 
influenciando no processo de construção 
do conhecimento, brincando a criança 
experimenta, descobre, inventa aprende e 
confere habilidades. 

Além de estimular a curiosidade, a 
autoconfiança e a autonomia, proporcionam 
o desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento, da concentração e da atenção.

Portanto, para as palavras de Kishimoto: 
Brincando [...] as crianças aprendem [...] 

a cooperar com os companheiros [...], a 
obedecer às regras do jogo [...], a respeitar os 
direitos dos outros [...], a acatar a autoridade 
[...], a assumir responsabilidades, a aceitar 
penalidades que lhe são impostas [...], a dar 
oportunidades aos demais [...], enfim, a viver 
em sociedade (1993, p.110).  

Podemos considerar então que a 
brincadeira é muito importante para o 
desenvolvimento do indivíduo. 
Pode-se dizer que o lúdico é como se fosse 
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uma parte inerente do ser humano, utilizado 
como recurso pedagógico em várias áreas de 
estudo oportunizando a aprendizagem do 
educando. 

Este é simplesmente outro modo de dizer 
que “learningbydoing” é um modo melhor de 
aprender, do que apenas ouvindo, uma vez 
que a criança constrói mental e fisicamente 
experiências que se revelaram importantes 
para a humanidade e desenvolve, além disso, 
padrões mais eficientes de julgamento, 
comparação e crença,  

 “A curiosidade é mais importante que o 
conhecimento”, pois se não temos curiosidade 
de saber como algo funciona, para quê serve 
ou simplesmente para sanar nossas dúvidas, 
não teríamos o conhecimento, ele provém 
da curiosidade, da investigação, do desejo 
de descoberta. (KISHIMOTO, 2002, apud 
NEVES, 2009, p. 50).

Pode-se afirmar com certeza que o papel do 
educador é estimular o alunado a construção 
de novos conhecimentos, pois é por meio 
destas atividades lúdicas que o aluno acaba 
sendo desafiado a criar, produzir e oferecer 
soluções às situações-problemas que estão 
sendo impostas a ele pelo educador. 

Por intermédio desta proposta de trabalho 
o lúdico se torna um dos motivadores na 
percepção e na construção de esquemas 
de raciocínio, além de ser uma forma de 
aprendizagem diferenciada e significativa.  

A educação tem por objetivo principal 
formar cidadãos críticos e construtivos, 
capazes de resolver problemas, inventar, 
construir e aprimorar os seus conhecimentos. 

Em função disso o lúdico está engajado 
na prática pedagógica para contribuir na 

qualidade do aprendizado e possibilitando 
ao educador a organização de aulas mais 
dinâmicas, no qual os alunos interajam, 
despertando o interesse nas aulas, o aumento 
na vontade de aprender e consequentemente 
o maior rendimento no seu aprendizado. 

Esta é uma ótima maneira de levar os 
alunos a desenvolver o seu senso critico, 
sejam pensadores, questionadores e não 
sejam como máquinas repetidoras de 
informações.  

Bons professores usam a memória como 
armazém de informações, professores 
fascinantes usam a memória como suporte 
da criatividade. Bons professores cumprem o 
conteúdo programático das aulas, professores 
fascinantes também cumprem o conteúdo 
programático, mas seu objetivo fundamental 
é ensinar os alunos a serem pensadores e 
não repetidores de informações. 

(...) A memória clama para que o ser humano 
seja criativo, mas a educação clássica clama 
para que ele seja repetitivo (CURY, 2003, 
p.68,69). 

Assim, entendemos que “infelizes 
dos professores que não conseguem 
aprender com seus alunos e renovar as 
suas ferramentas” (CURY, 2003, p.53), nós 
professores temos o dever de desenvolver 
as potencialidades nos nossos alunos. 

Devemos aprender a adaptar o conteúdo 
das aulas, e transformá-lo em algo mais 
atrativo, pois é por meio dessas inovações 
que conseguiremos conquistar os alunos e 
proporcionar um aprendizado de qualidade 
para eles. 

A escola, e especialmente os professores 
devem tratar a ludicidade como um sinônimo 

de aprendizagem atrativa e significativa no desenvolvimento 
da criança. 

Segundo Piaget (1975), o jogo não pode ser tratado 
somente como uma atividade para desgastar a energia, e 
sim como uma ferramenta importantíssima no processo de 
desenvolvimento. 

A sala de aula hoje é vista sob uma nova perspectiva, 
um espaço de aprendizagem por parte de todos que 
dela participam direta ou indiretamente. Muito pode ser 
trabalhado com base em jogos e brincadeiras. 

Na verdade qualquer sala de aula disponível é apropriada 
para as crianças brincarem. Podemos ensinar as crianças 
também, a produzir brinquedos. 

A sucata é um recurso, se mostra como um lixo real e 
depois de transformada em algo passamos a dar origem a 
objetos construtivos, expressivos. 

O brinquedo sucata é assim denominado por se tratar 
de um objeto construído artesanalmente com diversos 
materiais, como madeira, plástico, lata, borracha, papelão e 
outros recursos extraídos do cotidiano.

Tatiane Fernandes de 
Oliveira Monteiro
Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade UNIP Universidade 
Paulista (2010); Especialista em 
Psicomotricidade pela Faculdade 
Campos Eliseos (2013); Professora 
de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I Escola Eliane 
Benute Lessa Ayres Gonçalves, 
Professora Nany Benute.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão tirada deste artigo bibliográfico foi de suma 
importância para um entendimento maior e esclarecedor 
em relação aos materiais pedagógicos, a ludicidade e as 
brincadeiras no processo de ensino aprendizagem das 
crianças.

Antigamente o fato de brincar nas escolas de educação 
infantil, era apenas o ato de brincar, não havia um 
direcionamento para isso, os tanques de areias, escorregas 
giras-giras, eram locais de simples prazer, no qual as crianças 
tinham um determinado tempo para estarem lá, professores 
apenas olhavam e nada faziam.

Atualmente o direcionamento que se tem em relação 
as brincadeiras e com o auxilio de profissionais é muito 
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importante para um crescimento, um 
entendimento, uma forma de alfabetizar 
brincando.

O lúdico é uma preparação para a 
vida dessas crianças, pois é por meio da 
imaginação que ela projeta sua brincadeira, 
e sua vida futura.

Em relação aos materiais pedagógicos 
eles possuem uma imensidão de 
atividades, os professores podem incluir a 
interdisciplinaridade, com infinitas ideias e 
efetuando a junção de várias disciplinas com 

o auxilio do material pedagógico.
É por esse mundo de imaginação e as 

brincadeiras que o ato de brincar torna-se 
um meio facilitador no qual a criança sem 
perceber estará desfrutando da maravilhosa 
liberdade de brincar e aprender, pois as 
crianças precisam correr riscos e desafios 
para serem bem sucedidas em seu processo 
de ensino aprendizagem, produzindo e 
interpretando a linguagem que está além das 
certezas que já tem sobre a língua.
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LUDOPEDAGOGIA: A ARTE DO 
ENSINAR BRINCANDO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a importância da Ludopedagogia na 
educação infantil enquanto método que busca tornar o processo de ensino e aprendizagem 
lúdico, alegre, motivador, criativo e que para tanto, utiliza de estratégias como jogos, brin-
cadeiras e dinâmicas que podem exercer influência sobre o desenvolvimento da capacidade 
da criança de sociabilizar com seus pares, no desenvolvimento psicomotor e cognitivo.  De 
como a criança aprende brincando. Como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Base 
Nacional Curricular Comum definem o ser criança, a importância do brincar como definem 
as diretrizes para que a escola e o professor sejam os garantidores do direito da criança à 
educação.

Palavras-chave: Ludopedagogia; Ensino; Aprendizagem; Professor.

INTRODUÇÃO

O maior desafio da educação do 
século XXI consiste em como 
fazer crianças, jovens e adultos 
a redescobrirem a motivação e 
o prazer pela aprendizagem de 

conhecimentos adquiridos pela humanidade 
ao longo de sua história.

A Ludopedagogia, que tem por objetivo 
tornar o processo de ensino criativo, lúdico 
e dinâmico é o método que contribui 
significativamente para superar esse desafio, 
uma vez que, o educador em sua prática 
pedagógica, pode utilizar a Ludopedagogia 
para oportunizar e empoderar crianças, 
jovens e adultos no processo de redescoberta 
pelo prazer em aprender, utilizando jogos, 
brincadeiras e dinâmicas.

Esse método permite ao educador 
desenvolver habilidades e competências do 
educando, preparando-o, enquanto cidadão, 
para os desafios presentes e futuros de 
uma sociedade capitalista, consumista e 
altamente competitiva.

Entretanto, é de responsabilidade do 
educador, conhecer as técnicas e o método, 
para que possa aproveitar da melhor forma 
possível suas potencialidades no processo de 
ensino e aprendizagem, ou seja, o educador 
ao optar, como método ou estratégia de 
ensino, o lúdico através de um brinquedo, 
brincadeira, jogo, dança ou música, deverá 
ter clareza, em seu plano de trabalho, dos 
objetivos a serem alcançados de acordo com 
o nível de ensino trabalhado.

CANDAU (2000, p.14) adverte que a 
escola é desafiada a não ser somente um 

“lócus” de apropriação do conhecimento 
socialmente relevante, o científico, mas um 
espaço de diálogo entre diferentes saberes 
(científico, social, escolar) e de linguagens. 
E que é no cruzamento, na interação, no 
reconhecimento da dimensão histórica e 
social do conhecimento que a escola está 
chamada a se situar.

O objetivo deste artigo é investigar a 
importância da Ludopedagogia no processo 
de ensino e aprendizagem e sua relação entre 
a prática do professor e o desenvolvimento 
sócio-cognitivo da criança.

Justifica-se este estudo, o fato de que o 
maior desafio da educação é fazer o aluno 
a redescobrir e realimentar a motivação, 
a alegria e o prazer em aprender e que a 
Ludopedagogia propicia os conhecimentos 
necessários ao educador, considerando as 
especificidades do ato de brincar como eixo 
norteador do desenvolvimento infantil e da 
prática pedagógica.

Procurou-se seguir uma metodologia 
orientada pela pesquisa bibliográfica em 
livros, internet e revistas científicas, tendo 
como referencial teórico os autores: Áries, 
Baquero, Bontempo, entre outros, sobre a 
importância da Ludopedagogia no processo 
de ensino e aprendizagem.

A CRIANÇA APRENDE 
BRINCANDO

ARÍES (1981) afirma que no passado a 
transmissão dos valores, dos conhecimentos, 
e a socialização da criança, não eram em 
asseguradas e nem controladas pela família, 
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a criança se afastava logo de seus pais, e que 
durante séculos, a educação foi garantida 
pela aprendizagem, graças a convivência da 
criança  ou do jovem com os adultos, ou seja, 
a criança aprendia as coisas que devia saber 
ajudando os adultos a fazê-las.

BAQUERO (1998, p. 83,102) diz que a 
aprendizagem escolar define um sistema 
de trabalho particular que regula o uso dos 
próprios instrumentos mediadores que 
funcionam como conteúdo ou “veículo” de 
ensino e que a criança, através do lúdico, 
ensaia comportamento e situações para as 
quais não está preparada na vida real, mas 
que possuem certo caráter antecipatório 
ou preparatório.  E desta forma, observa-se 
o surgimento de certos elementos comuns 
nas situações de brinquedo com situações 
escolares, nos seguintes aspectos:

a) A presença de uma situação ou cenário 
imaginário ( a representação de papéis 
ou o exercício de habilidades oriundas ou 
destinadas a contextos não presentes,

b) A presença de regras de comportamento 
socialmente estabelecida,

c) A presença de uma definição social da 
situação.

 BOMTEMPO (1999, p. 51-56) ao 
analisar como se processa a apropriação 
do objeto – brinquedo, concluiu que é 
através de diversas maneiras de brincar 
com reprodução e representação de cenas 
do cotidiano, o brinquedo aparece como 
um pedaço de cultura colocado ao alcance 
da criança e, portanto, a manipulação leva 
a criança à ação e à representação, agir e 
imaginar.

“A brincadeira é uma atividade social e 

cultural e pressupõe um aprendizado. Supõe, 
também, uma comunicação específica, uma 
metacomunicação, isto é, só é possível 
quando os envolvidos forem capazes de 
trocas sinais vinculados a uma mensagem.”

(BOMTEMPO, p.51-56, 1999).
 DALLABONA & MENDES (2001, p.4) 

apontam que o brincar, nos mais diferentes 
enfoques, está presente em todas as 
dimensões da existência humana, e muito 
especialmente na vida das crianças, e que 
“brincar é viver”, portanto a criança aprende 
a brincar brincando e brinca aprendendo.  

HUIZINGA (1971, p.6) afirma que o brincar 

só não está presente no desenvolvimento 
da criança como na vida do adulto, com 
diferentes funções e características, mas 
também, pertence à sociedade, à história 
da civilização humana. Ele não só reflete 
aspectos da cultura de um povo como 
também, é encontrado na cultura, como um 
elemento dado existente antes da própria 
cultura, acompanhando-a e marcando-a 
desde as mais distantes origens até a fase de 
civilização em que agora nos encontramos.

KISHIIMOTO (1994, p.109) analisa que 
o brinquedo além de colocar a criança na 
presença de reproduções, proporciona à 
criança um substituto dos objetos reais, para 
que possa manipulá-los, não reproduzindo 
apenas objetos, mas também uma totalidade 
social:

“O brinquedo propõe um mundo  
imaginário da criança e do adulto criador  
do objeto lúdico. No caso da criança o 
imaginário varia conforme a idade. Para 
o pré-escolar de 3 anos , está carregado 
de animismo; de 5 a 6 anos integra 
predominantemente elementos da realidade.” 
(KISHIMOTO, p.109, 1994).

ROLIM, ET AL (2008) em um estudo sobe 
a influência do brincar na aprendizagem e 
no desenvolvimento infantil baseado nos 
estudos de Vygotsky ,concluíram que a 
brincadeira revela-se como instrumento 
relevante para o desenvolvimento da criança.  
E que, por ser uma atividade normal da fase 
infantil, o brincar nunca deveria ser deixado 
de lado, mas , pelo contrário, deveria ser 
estimulado, por ser responsável do auxílio 
nas evoluções psíquicas.

“O crescimento da criança vai evidenciar 

  O PROFESSOR ENQUANTO 
GARANTIDOR DO DIREITO 
DA CRIANÇA À EDUCAÇÃO

A LDB (Lei de diretrizes e bases da 
educação – lei 9394/96), em seu artigo 29 
define a educação infantil como a primeira 
etapa da educação básica, cuja finalidade é 
o desenvolvimento integral da criança ( de 

que, por meio do brinquedo, a criança 
liberta seu pensamento para que não 
fique estritamente ligado aos estímulos 
perceptuais. Ela consegue imaginar 
uma situação, desligando-se do mundo 
material, concreto do qual  tem contato, 
desenvolvendo assim a capacidade de se 
desprender do real significado do objeto, ( da 
madeira por exemplo), podendo imaginá-lo 
como um boneco. Nesse momento o pedaço 
de madeira passa a ter outro sentido, indo 
além do seu aspecto e significado concreto..” 
(ROLIM ET AL, p 180, 2008).

TRETTEL & BATISTA (2016, p.21.) 
afirmam que com as atividades lúdicas as 
crianças possam desenvolver a coordenação 
motora, a atenção, o movimento ritmado, 
conhecimento quanto à parte do copo, 
direção, dentre outros aspectos significativos 
de seu desenvolvimento, relacionados 
tanto a aspectos cognitivos, quanto a 
aspectos sociais e emocionais, a fim de que 
desenvolva livremente a expressão corporal 
que favorece a criatividade, adquirindo 
hábitos de práticas recreativas para serem 
empregados adequadamente nas horas de 
lazer e de aprendizagem.
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até 5 anos de idade) em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social completando 
a ação da família e da comunidade.

A BNCC (Base Nacional Curricular 
Comum), citando as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), 
consolida a finalidade da LDB quando 
define criança como o sujeito histórico e 
de direitos, que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, brinca e 
imagina, fantasia, deseja, aprende , observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil, em seu artigo 9°, citado 
na BNCC, aponta que nos eixos estruturais 
das práticas pedagógicas são as interações 
e a brincadeira (lúdico), experiências nas 
quais a criança pode construir e apropriar-
se de conhecimentos por meio de suas 
ações e interações com seus pares e com 
os adultos, o que possibilita aprendizagens, 
desenvolvimento e socialização.

No processo de ensino e aprendizagem,  
o lúdico é reconhecido como uma linguagem 
própria, com especificidades complexas que 
pela sua importância foi alçada a componente 
curricular na educação de crianças, jovens e 
adultos no município de São Paulo, inserido 
no documento oficial denominado Coleção 
Componente Curriculares em Diálogos 
Interdisciplinares a Caminho da Autonomia. 
– Direitos de Aprendizagem dos Ciclos 
Interdisciplinar e Autoral.

Portanto, e de acordo com a LDB, BNCC, 
o professor em sua prática pedagógica, na 

educação infantil, torna-se o garantidor dos 
direitos da criança à educação, onde o lúdico 
tem papel importante no processo de ensino 
e aprendizagem. 

“Para os professores empenhados na 
construção de uma boa pedagogia, não basta 
ensinar, é preciso ensinar bem. Planejamento, 
ação e reflexão fazem parte do plano do 
professor que, com os melhores métodos e 
estratégias, com o maior carinho e atenção, 
ensina cada aluno...”(ROSSETTO JR, ET AL., 
2009 p.16).

MIRANDA (2002, p. 23) afirma que os 
professores das séries iniciais além de 
enfatizarem como metas a resolução de 
problemas, a elaboração do pensamento 
lógico e a abstração, devem considerar 
outros fenômenos importantes como a 
percepção, o exercício da linguagem e a 
formação de conceitos, desta forma o jogar 
(brincar) mobiliza a cognição, desenvolve 
na criança a inteligência e personalidade, 
proporcionando-lhe fundamentos para a 
construção do conhecimento. Sendo que na 
prática pedagógica do professor a atenção 
do mesmo deve estar voltada para o aspecto 
cognitivo é indispensável.

FORTUNA (2000, p.9) afirma que a sala 
de aula é um lugar de brincar se o professor 
consegue conciliar os objetivos pedagógicos 
com os desejos do aluno. Sendo que é 
necessário, encontrar o equilíbrio sempre 
móvel entre o cumprimento de suas funções 
pedagógicas: ensinar conteúdos e habilidades, 
ensinar a aprender – e as psicológicas: 
contribuir para o desenvolvimento da 
subjetividade, funções sociais: preparar para 
o exercício da cidadania e da vida coletiva, 

Elaine Cristina Rodrigues da 
Silva

Graduação em Pedagogia pelas 
Faculdades Integradas Campos 
Salles. (2007); Professora de 
Educação Infantil - na CEI Vila 
Perus e  Fundamental I  - na 
EMEI José Duprê.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Ludopedagogia é um método pedagógico eficiente no 

processo de ensino e aprendizagem que utiliza o lúdico 
através de jogos, brincadeiras, música, danças tornando 
prazeroso e divertido aprender.

O professor em sua prática pedagógica, além de suas 
várias responsabilidades e atribuições no processo de 
ensino e aprendizagem, tornou-se o garantidor do direito à 
educação da criança na educação infantil, desta forma, tem 
na Ludopedagogia uma aliada importante na execução e 
garantia desse direito.

Trabalhar em sala de aula com a ludicidade (ação de brincar) 
é tão importante na educação moderna, que sua execução 
está assegurada em todos os documentos oficiais do sistema 
educacional nacional (LDB, DCN, BNCC).

incentivar a busca da justiça social e da igualdade social e da 
igualdade com respeito à diferença.

 “Uma aula ludicamente inspirada não é, necessariamente, 
aquela que ensina conteúdos com jogos, mas aquela em que 
as características do brincar estão presentes, influindo no 
modo de ensinar do professor, na seleção dos conteúdos, no 
papel do aluno.”(FORTUNA,p.9, 2000).
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MEIO AMBIENTE EM MEIO AO 
AMBIENTE ESCOLAR
RESUMO: O presente trabalho consiste em abordar dentro da perspectiva educacional 
escolar primeiramente um dos temas mais pertinentes da atualidade; o meio ambiente e sua 
degradação. O intuito é refletir e promover  uma dinâmica simples e de fácil compreensão 
o pensamento e compreensão da dinâmica estabelecida entre professor e aluno, dentro da 
instituição escolar, seguindo um processo de construção individual da compreensão do sujeito 
em relação ao coletivo. Ainda no processo educacional a comparação do desenvolvimento da 
temática: meio ambiente em meio ao ambiente escolar e a identificação e contextualização 
do significado de cidadania. A observação do processo de interação tanto do docente 
quanto do discente, visa compreender e amoldar-se nessa analogia a promoção de sentidos 
dentro da práxis pedagógica. Atendendo ao desenvolvimento dos temas transversais e das 
diversas menções teóricas de pesquisadores que abordam a temática cientifica ambiental 
dentre o processo de atuação docente, da relação professor e aluno, conceito de validação e 
revalidação da práxis pedagógica, do processo de construção e reformulação de significados 
mediados entre o professor e o aluno e a construção cientifica da formação desse alunado. 

Palavras-Chave: Sequência Didática; Educação Ambiental; Ensino de Ciências e Prática 
docente.

INTRODUÇÃO

A compreensão da criança, 
segundo a sua vivência e relativa 
construção do saber formal , 
caracterizada pelas dimensões 
curriculares transpostas a 

ideologia da instituição escolar, denota ao 
saber cientifico a formulação e o envolvimento 
técnico, dentro dos valores de aprendizagem 
formal.  A identificação da formulação ativa do 
conhecimento, na qual toda nova informação 
é reportada a experiências em incessante 
busca por significado, denota a validação da 
aprendizagem a partir das experiências que 
advém das diversas observações, denotam 
um senso de integração, assimilação e 
reformulação do contextos emocional e 
social,  no que começa o conhecimento.

Uma nova compreensão do processo 
de aprendizagem necessita estratégias 
institucionais. Particularmente, é necessário 
redesenhar e integrar o currículo, enfatizando 
conhecimentos contextuais, para que cada 
disciplina seja percebida como recursos 
que servem a um foco central. (FRITJOF, 
1999,p.01)

Considera-se por tanto de incumbência 
social, governamental, ética e de proteção à 
vida, instituir dentro de um caráter legitimado 
a defesa do meio ambiente em condição 
de desenvolvimento formal e não formal 
do processo de aprendizagem em todo o 
procedimento de escolarização do sujeito. 

Com notória consideração da 
pratica docente em fazer pertinente no 
desenvolvimento científico do seu alunado, 
compreender o processo da vida, da 

evolução, da manutenção e da degradação 
do ser humano em meio ao contexto 
histórico e social que permeia, na dialética 
de  agente ativo da construção reflexiva do 
seu papel social, caracterizando o ensino 
institucionalizado , agente provedor de um 
conceito de reflexão atitudinal. 

O  olhar para quem se ensina 
(ORIOSVALDO, 1996) torna-se interlocutor 
das competências e habilidades que 
estão atreladas à construção cultural e 
social. No contexto de docente inerente 
ao condicionamento de mediar o ensino-
aprendizagem de maneira a identificar o 
seu aluno, em meio a um grupo que irá 
desenvolver competências e habilidades 
dentro da conjuntura de valores educacionais, 
transpostos pela dinâmica escolar, mas que 
também, estará integralmente ligado a sua 
formação critica e social. O desenvolvimento 
das metodologias do seu fazer pedagógico, 
mediador à concepção de clareza do seu 
planejamento e de adequação da sua 
atuação, caso contrário, não haverá ganho 
significante dentro da perspectiva de 
abordagem multicultural.

Ingressar, estar, permanecer por um 
tempo nas escolas – em qualquer tipo de 
instituição escolar – é uma expe¬riência 
tão natural e cotidiana que nem sequer 
tomamos consciência da razão de ser de 
sua existência, da sua con-tingência, de 
sua possível provisoriedade no tempo, das 
funções que cumpriu, cumpre ou poderia 
cumprir, dos significados que tem na vida 
das pessoas, nas sociedades e nas culturas. 
(GIMENO, 2001, p. 11)

A escola ainda é um local de aprendizagem 
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dos conceitos de promoção do 
desenvolvimento intelectual, assim sendo, 
sua ideologia permeia a prática docente. 
Hoje atribuída ao conceito de mediação 
educacional.

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. 
2011p. 226.).

A pesquisa teve como principio a 
abordagem diante da problemática da 
degradação do meio ambiente e mediou à 
contextualização teórica mediante a  pratica 
da elaboração da horta comunitária, na 
intencionalidade de comparar no discurso 
dos educandos o que eles identificavam por 
agentes condicionadores do meio ,ainda 
que  atuantes do mesmo meio  na  reflexiva 
atuação da problemática, por diversas 
vezes foram condicionados a repensarem 
o seu papel perante a família, a escola, a 
comunidades e a sociedade de maneira 
geral. Na abordagem do conjunto de valores 
que esta intimamente ligada ao sujeito em 
formação, permeia a observação de “para 
que se ensinar” diante do desenvolvimento 
da percepção do “para quem ensinar”, 
transformando o conhecimento em 
aprendizagem contextualizada na sua 
vivência perante a sociedade.  

Para explanar a compreensão da 

importância de se introduzir a reflexão e 
problematização do meio ambiente em dias 
atuais, dentro do processo educacional da sala 
de aula, é que se fez necessário à produção 
do trabalho acadêmico com embasamento 
no conceito reflexivo de atuação docente 
diante de documentos como o Parâmetro 
Curricular Nacional (PCN) de Ciências e o 
de abordagem dos Temas Transversais, na 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB),assim como 
estudiosos que articularam acerca do tema 
formação docente, o fazer, pedagógico, 
a relação professor e aluno, a concepção 
do fazer docente perante as estratégias 
didáticas e metodológicas, a intervenção 
curricular no processo educacional, entre 
outros apontamentos que serão ao longo 
da pesquisa situados. E permearão a 
compreensão do que é o meio ambiente 
em uma abordagem didática em meio ao 
processo escolar, contextualizando a reflexão 
de cidadania na formação do sujeito.

A formação educacional visa  
compreender a importância de se  
trabalhar a metodologia cientifica dentro 
da abordagem docente que seja capaz de 
relacionar e contextualizar a compreensão 
do aluno, a aprendizagem significativa na 
constante reflexão do seu processo de 
identificação das problemáticas sociais que 
permeiam o nosso habitat. 

A interação passa a ser direcionada por 
meio  do conceito de Sequência Didática, 
a práxis da metodologia docente e das 
interferis que por ventura, venham a permear 
o processo de desenvolvimento da temática 
“meio ambiente em meio ao ambiente 
escolar”, de acordo com os objetivos pré-

estabelecidos de introduzir de maneira 
significativa, a contextualização teórica e 
pratica docente. Ainda em tal dinâmica, 
percebe-se a intervenção direta na qual o 
docente em uso de sua metodologia, virá a 
contribuir de maneira efetiva a interação do 
aluno com a proposta didática ou não. Dentre 
a conjuntura do repensar sobre as influências 
que a escola exerce sobre o aluno, a família 
e a comunidade, torna-se pertinente a 
observação do professor na intencionalidade 
de prover da melhor maneira possível, a ideia 
de contextualização efetiva de cidadania.

Não menos importante, a observação do 
fazer docente se faz inerente ao processo 
de ensino aprendizagem do educando. A 
metodologia abordada associada entre teoria 
e prática junto á concepção de introduzir no 
processo de desenvolvimento temático da SD, 
o que se compreende por contextualização 
de significados para o alunado. Dentre tais 
observações, fica notório o posicionamento 
técnico no permear da didática docente, 
quando a observação inevitavelmente 
se conduz a interação metodológica do 
processo. Em tal procedimento, a concepção 
da análise de validação da SD e o conceito 
de reflexivo da importância do currículo 
associado à interação docente junto à 
identificação do seu grupo, tornam-se 
condutores do repensar reflexivo do fazer 
docente e do posicionamento critico de sua 
atuação. 

A reflexão da prática docente dentro 
da perspectiva metodológica do processo 
educacional é instrumento indispensável, 
o docente passa a não ser somente o 
“mediador”, mas o condutor de um invés, na 

qual a sua prática é o centro de um enfoque 
reflexivo, que visa compreender o processo 
da dinâmica entre professor e aluno, 
na construção de significados. Partindo 
dentre a sua atuação docente o repensar 
metodológico dirigindo melhorar o que teve 
significados e atuar com mais empenho ou 
com maior embasamento técnico o que 
se julga não ter tido grande êxito.  Nesta 
perspectiva a atuação toma um novo eixo 
no processo de pesquisa, a  SD torna-se 
porta voz não de um modelo de exploração 
e compreensão cientifica, para o alunado em 
relação à educação contextualizada entre a 
teoria e a prática, mas que, todavia, denota 
ao docente a responsabilidade de permear 
junto ao seu aluno a relação interdisciplinar 
do seu processo educacional aliada a sua 
intervenção metodológica, que irá prover 
significados tanto para o aluno quanto para 
o docente. 

 Com a abordagem que vem de encontro 
com as necessidades de reflexão sobre o meio 
ambiente, também dentro das instituições 
escolares, torna-se necessário repensar 
valores e atitudes. Com isso, “contribuir para 
a conservação e a manutenção do ambiente 
mais imediato em que vive no ambiente, na 
paisagem, nos espaços em que habita ou 
cultiva”. (BRASIL, 1998, p.30)

“[...] impor regras ao crescimento, à 
exploração e à distribuição dos recursos 
de modo a garantir as condições da vida no 
planeta [...]” (BRASIL, 1998). É significante 
e extremamente importante ao aluno, 
se perceber como agente construtor de 
sua realidade,  assim, os recursos a serem 
abordados em tal projeto provém da 
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necessidade de despertar nesse aluno o 
seu papel social e discutir a abordagem 
do homem ao longo do seu processo de 
desenvolvimento, não podendo ser o mesmo 
alienado à ideia de que fazemos parte de 
um ciclo e que devemos compreender a 
relação homem-natureza de maneira mais 
responsável a fim de preservar a espécie 
humana. 

As metas que dispõe este trabalho são 
a de fazer com que, o aluno em formação 
possa levantar questionamentos em relação 
ao homem e a natureza. Construindo uma 
consciência global das questões relativas ao 
meio. 

Identificar-se como parte integrante da 
natureza percebendo os processos pessoais 
como elementos fundamentais para uma 
atuação criativa, responsável e respeitosa 
em relação ao meio ambiente. (BRASIL, 
1998, p.39)

Repensar valores, atitudes e estabelecer 
condições favoráveis param se estabelecer 
o equilíbrio natural da vida. Alguns trechos 
do documento chamam muita atenção 
por ser considerado tão atual e ao mesmo 
tempo de uma sensível complexidade a ser 
desenvolvida com enfoque cientifico em sala 
de aula. Refletindo e modificando atitudes 
e práticas pessoais (meio para se chegar à 
sustentabilidade). Como é possível perceber 
no PCN de Meio AMBIENTE: 

Para “adotar a ética de se viver 
sustentavelmente, as pessoas devem 
reexaminar os seus valores e alterar o 
seu comportamento.” A sociedade deve 
promover atitudes que apoiem a nova ética e 
desfavoreçam aqueles que não se coadunem 

com o modo de vida sustentável.
Permitir que as comunidades cuidem de 

seu próprio ambiente (meio para se chegar 
à sustentabilidade). É nas comunidades 
que os indivíduos desenvolvem a maioria 
das atividades produtivas e criativas. E 
constituem o meio mais acessível para a 
manifestação de opiniões e tomada de 
decisões sobre iniciativas e situações que as 
afetam. (BRASIL, 1998, p. 32)

Ainda em relação à proposta dirigida 
dentro da abordagem de pesquisa, a 
interação e a metodologia aplicada. A 
intervenção e a condução do saber científico 
na transposição didática no processo 
de conduzir a aprendizagem de maneira 
significativa e com significados construídos  
da reflexão do grupo. 

Para GADOTTI (2000) “[...] época de 
balanço e reflexão”, dentro da ideologia 
de “perspectivas atuais da educação” e do 
processo de identificação tanto do sujeito 
que aprende quanto o que ensina, na dialética 
de intervir no processo educacional de 
maneira a transformar o conceito de ensino-
aprendizagem numa relação de construção 
coletiva.

Pensando no desenvolvimento 
metodológico, a compreensão docente 
junto à importância da organização e dos 
levantamentos e apontamentos decorridos 
ao longo da didática abordada, com o 
principal enfoque em observar e validar a 
compreensão do seu alunado em relação 
à temática fazendo a relação entre o 
conhecimento prévio e a concepção cientifica 
na construção de novos saberes.

PRÁTICA CIENTÍFICA: 
FORMAÇÃO EDUCACIONAL

A escola tem como um de seus 
fundamentos curriculares, trabalhar com 
valores de referenciais peculiar, em paralelo 
com as diretrizes já estabelecidas por 
documentos oficiais, entre eles, temas 
transversais (BRASIL, 1998) que tem o 
intuito de abranger discursos que venham a 
permear valores incumbidos na sociedade. 
Em referência a tal proposta a ÉTICA. Com 
tal abordagem, pode-se defini-la em relações 
interpessoais nas quais, tenham a pratica do 
convívio ou não com o outro.

[...] O homem vive em sociedade, convive 
com outros homens e, portanto, cabe-lhe 
pensar e responder à seguinte pergunta: 
“Como devo agir perante os outros?” Trata-
se de uma pergunta fácil de ser formulada, 
mas difícil de ser respondida. Ora, esta é a 
questão central da Moral e da Ética.

(PCN, 1997, p. 49)
No exercício da cidadania numa sociedade 

democrática defende-se a importância da 
escola na formação ética das novas gerações, 
na perspectiva da transversalidade, situando-a 
no contexto das diversas influências que a 
sociedade exerce sobre o desenvolvimento 
das crianças. Após essas reflexões de 
cunho geral, são feitas considerações de 
ordem psicológica, procurando apontar o 
papel da afetividade e da racionalidade no 
desenvolvimento moral da criança e analisar 
o processo de socialização do aluno e as 
diversas construções do saber cientifico.

A atividade  praticável aos diferentes 

níveis de compreensão e assimilação 
na ânsia de se estabelecer um contexto 
de ensino-aprendizagem que valorize e 
instigue a investigação dos saberes. O papel 
do educador requer atenção constante 
á proposta e sua aplicabilidade de um 
processo inter-relacionado ao outro, não 
podendo ser individualizado na sistemática 
do seu desenvolvimento. “A Atividade de 
ensino, desta forma, passa a ser uma solução 
construída de uma situação-problema, cujas 
perguntas principais são: a quem ensinar 
para quem ensinar o que ensinar e como 
ensinar.” (ORIOSVALDO, 1996, p.32).

Na fundamentação da ideia, parece 
óbvio o que se compreende , para quem, 
o que se ensinar e como se ensinar, 
contudo é observada a dificuldade que o 
professor ainda tem em corresponder a 
questões que viriam a viabilizar o processo 
de ensino aprendizagem, mas que por 
inúmeros fatores acabam se acomodando 
em uma perspectiva de que seguindo um 
senso comum de expectativas em massa 
na conjuntura de atribuir á sua prática 
decorrente, por meio de  conteúdos muitas 
vezes repetitivos e que viabilizem de certa 
maneira, a condução do processo de ensino-
aprendizagem dirigida por um currículo já 
formatado e direcionando ao seu aluno de 
maneira teórica e sistêmica. A Constância no 
processo de auto avaliação e compromisso 
com seu ato de se fazer referência ao 
discente, remete a continua formação do 
docente, estando o mesmo incumbido de 
fixar responsabilidade e comprometimento 
com a sua formação.  Respeitar e ouvir na 
dinâmica da relação professor x aluno, 
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com intuito de se estabelecer elementos 
produzidos  da integração dos vários níveis de 
conhecimento á fim de agregar soluções em 
prol de um objetivo de ensino-aprendizagem 
dialogado por ambos.

Ainda em perspectiva de aprendizagem, 
quando se trata de um processo de repensar 
o posicionamento do professor diante de 
seu alunado, a criatividade é condicionante 
ao que se considera conhecimento cientifico 
com ganho de significado e significância 
do processo de aquisição da linguagem 
institucional. O lúdico dentro do Ensino 
Fundamental associado a um planejamento 
que seja capaz de identificar e corrigir 
por meio da produção lógica denota a 
conversão de um processo que seria sem 
ganho significante em uma exploração com 
diferentes eixos de abordagem cientifica na 
dinâmica de investigar diferentes conteúdos 
para o aprendiz, com grau de dificuldade 
dirigido e coordenado por um plano de ensino 
coerente com sua faixa etária. O ensino 
fundamental apresenta objetivos gerais de 
proposta de formação ética dos alunos.

O processo ainda pelo qual as relações 
entre educador e educando se diferenciam 
na dinâmica entre autoridade e subordinado 
a aprendiz, se igualam na necessidade de se 
estabelecer o conceito de respeito mútuo. O 
que se observa com a historia da educação 
,  como todo o contexto histórico social , é a 
submissão das classes que foram ignoradas  
, desprivilegiados pelo Estado e sucumbidas 
à uma educação desigualitária, isso quando 
ainda se tinha algum tipo de metodologia de 
educação social. (FREIRE, 2001)

No fazer cientifico toda a exploração 

investigativa devendo estar atrelado ao 
processo de aprendizagem, denota a 
necessidade de ser condizente ao que se 
acredita na formação social. E neste contexto, 
Paulo Freire retoma o condicionamento do 
professor ao aluno condutor da formação do 
sujeito critica e pensante. A educação mais 
do que meramente técnica , no intuito de 
instrução , diretrizes e equivalências à serviço 
do Estado , deve ser encarada como partido de 
um conceito fundido ao que se compreende 
por meio da  formação  de uma sociedade 
que advém de um histórico subordinado 
a representação de poder. Constância no 
desenvolvimento humano, que por diretriz, 
favorece e constrói uma sociedade capaz de 
ter autonomia e levantamento questionável 
de sua conduta. 

François Jacob é citado por Freire (2011) em 
uma frase que simplifica o condicionamento 
humano: “nós somos seres, mas programados 
para aprender”. A permanente busca do 
aprender, nos torna fortes e com tal força que 
nos impulsiona, a sermos autores convictos 
de nosso posicionamento vulnerável sujeito 
ao outro, na dialética infinita de experiências. 

A ciência da descoberta na pratica de 
reformulação do conceito teórico assimilada 
com ganho na cometida de um agente 
de transmutação do processo de ensino-
aprendizagem, converge na dinâmica de se 
estabelecer dentro da formatação do currículo 
escolar a reflexão do sujeito em meio ao 
ambiente que ocupa e sua responsabilidade 
com o outro. Nessa perspectiva atribui-se a 
pratica da experimentação em documentos 
oficiais.

Quanto aos vegetais, já no segundo ciclo 

os alunos podem ser informados sobre a 
produção de seu alimento a partir de água, 
ar e luz, pelo processo da fotossíntese 
(ver o tópico sobre problematização). Essa 
informação é básica para a compreensão 
da presença das plantas no início de todas 
as cadeias alimentares, que representa 
uma relação de dependência entre os 
seres vivos de quaisquer ambientes — 
aquáticos e terrestres transformados 
ou não pelas atividades humanas.                                                                        
(BRASIL, 1998, p.61)

Em documentos oficiais, como os 
Parâmetros Curricular Nacional (PCNs), 
o professor está amparado por um 
direcionamento concreto da sua atuação em 
meio as diferentes faixas de aprendizagem, 
na dialética de construir a trajetória de 
reflexão e condicionamento cientifico no 
embasamento de sua teoria. Tanto  quanto  a 
perspectiva de tomada de decisão do processo 
no qual ele esta envolvido, em permear em 
contraste com diferentes etnias e culturas a 
formulação de um saber direcionado e que 
seja pontualmente desenvolvido para que 
quando necessário o amparo desse aluno 
por outra instituição, não seja  atrelado ao 
fracasso. 

Outros estudiosos defendem a pratica 
cientifica na formulação do processo inerente 
a condução do ensino-aprendizagem com 
significado para o aluno. 

Percebe-se a necessidade de repensar 
valores, condutas, metodologia e 
consequentemente o ”fazer pedagógico 
docente”. Na reflexão da experiência dos dois 
grupos, que vivenciaram o desenvolvimento 
da SD Meio ambiente em meio ao ambiente 

escolar, pode se perceber o quão é individual 
a percepção da atuação docente, em meio a 
um processo que venha a ser direcionado por 
um conteúdo programático e que na atuação 
de cada profissional, torna-se muito peculiar 
ao processo. 

O processo estático das palavras, em se 
repetir o velho como se fosse o novo, torna 
o professor alienado ao conceito de se 
ensinar com embasamento cientifico que é a 
transmutação do seu próprio conhecimento, 
ficando apenas embasado em modelos 
cotidianos de reprodução de cópias que não 
promovem reflexão ao alunado. 

Conforme o que explicita o pensamento 
do trabalho de Guimarães e Giordan (1998), 
a estrutura do conceito de abordagem 
institucional deve estar dentro de um 
processo que se repensa constantemente 
mediante da prática docente;

Assim percebe-se também atuante, a 
ideia de Oriosvaldo (1996), na reflexão do 
ensinar dirigido e repensado de maneira a 
compreender o papel do educador em atuação 
conforme a identificar e corrigir dentre 
um conjuntura de multidisciplinaridade a 
práxis da relação entre professor e aluno. 
Na linha de pensamento de Freire, no 
posicionamento dialético do fazer docente 
com a sua atuação diante a reflexão do que 
o aluno compreende  ele  como sujeito do 
meio e seu processo de formação ética, 
dentre o direcionamento da escolarização e 
dos meios que nela suscitam na promoção 
do pensamento critico. Transformar uma 
ideia de educação cientifica, envolto a um 
processo de aquisição e construção de 
significados, são abordagens que Demeval 
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(2007); Zanon (2007) entre outros irão abordar. Jacob e 
Fritjof (2003), na defesa de uma identificação ambiental 
trabalhada dentro do contexto escolar e que irá de encontro 
com documentos diretivos como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases. Ainda pode se 
perceber segundo  embasamento teórico  de Bisinoto(2005); 
Alves(2005); Baccega(1995) e Franco (2007),  compreender  
que a educação não esta atrelada somente aos espaços 
escolares de uma identificação singular ao processo 
educacional. Constata-se que o desenvolvimento formal faz 
parte da maturação do ser humano como defende Giordan 
(2011); Guimarães (2011); Zabala (1998, apud Guimarães); 
Vitório (2006); Freire (2011) entre outros pesquisadores.

Tahilse Mariéle Farias 

Graduação em Pedagogia 
pela Faculdade da Aldeia de 
Carapicuíba (2014); Especialista  
em  Arte pela faculdade 
Unimes (2017); Professor de 
Ensino Fundamental I – na 
E.E. Prof.ª Marise da Costa 
Corrêa e Oliveira, Professora 
de Educação Infantil na EMEI  
Feitiço da Vila.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  intencionalidade  de refletir a relação do professor na 
abordagem ambiental  constitui associações dialéticas com 
o desenvolvimento cientifico e social da problemática entre  
teoria e  prática consciente na formação educacional, na 
preservação dos recursos naturais e com tal investigação, 
proporcionar uma reflexão acentuada em relação à dimensão 
que se transpõe a de um indivíduo em meio à perspectiva 
coletiva nas atribuições a ele investidas. Observou-se 
por meio da pesquisa a compreensão do aluno dentro do 
ambiente escolar, com referências do que ele compreende 
por meio  de vivencia  e que tem como responsabilidade 
também exercer um posicionamento crítico e atuante, 
nas tomadas de decisões sociais. Não se ausentando da 
responsabilidade com o meio ambiente e com a identificação 
e problematização do espaço escolar dentro da construção 
dos saberes. Ainda, o estímulo a temática desenvolvida e a 
reflexão do grupo, propiciando uma aprendizagem dinâmica.  

Como mostra a concepção de processo educacional 
de Zanon e Freitas (2007), a compreensão do aluno está 
diretamente ligada à interação que é conduzida o processo de 
mediação educacional, com a significância de poder associar 

dentro das possibilidades metodológicas a 
teoria, a prática e a vivência real do sujeito 
que vem a interligar de maneira construtiva a 
assimilação, a reflexão e a transformação do 
conteúdo por ele explorado. 

A ideia de Moura (1996), na reflexão do 
ensinar dirigido e repensado de maneira a 
compreender o papel do educador em atuação 
conforme a identificar e corrigir dentre uma 
conjuntura de multidisciplinaridade a práxis 
da relação entre professor e aluno. Nota 
se na linha de pensamento de Freire, no 
posicionamento dialético do fazer docente 
com a sua atuação diante a reflexão do que 
o aluno compreende por

 sujeito do meio e seu processo de 
formação ética, dentre o direcionamento 
da escolarização e dos meios que nela 
suscitam na promoção do pensamento 
crítico. Transformar uma ideia de educação 
científica, envolto a um processo de 
aquisição e construção de significados, são 
abordagens que Demerval (2007), Zanon 
(2007)entre outros irão abordar. Jacob 
(2003) e Fritjof (2014), na defesa de uma 
identificação ambiental trabalhada dentro do 
contexto escolar e que irá de encontro com 
documentos diretivos como os Parâmetros 
Curriculares Nacional (BRASIL, 1997) e a Lei 
de Diretrizes e Bases 9.394/96. Ainda pode 
se perceber mediante do embasamento 
teórico de Bisinoto et al. (2005), compreender 
que a educação não está atrelada somente 
aos espaços escolares de uma identificação 
singular ao processo educacional. Constata-
se que o desenvolvimento formal faz parte 
da maturação do ser humano como defende 
Guimarães e Giordan (2011); Zabala(1998); 

Vitório(2006); Freire(1989; 2001e 2011) 
entre outros pesquisadores. 

O planejar e o replanejar continuamente 
a prática docente, na intencionalidade de 
conduzir de maneira acessível o processo 
de educação no âmbito acadêmico de 
construção do sujeito em sua totalidade 
se faz necessário dentro da proposta de 
explorar a temática ambiental, nas diretrizes 
institucionais desde cedo para que o aluno 
se compreenda sujeito. Por tanto, denotar 
ao docente o seu processo de construção de 
sentidos, seria muita ousadia. O que o trabalho 
em suma pretende é refletir ações docentes 
perante a mediação e problematização da 
temática ambiental de maneira a  compelir 
que o aluno identifique o foco de abordagem 
e reflita sobre a sua responsabilidade perante 
o meio que habitat. A fim de se perceber 
na construção do fazer crítico, político e 
realista ao posicionamento individual do 
sujeito diante as diversas angústias sociais 
e seu conjunto de valores que embutirão ao 
longo do seu desenvolvimento educacional 
o caráter de cidadania. 

 Assim, percebe-se que a abordagem 
educacional não está apenas em transmitir 
a informação, mas em agregar valor, sentido, 
interiorização e possibilitar aos alunos 
questionarem e formularem apontamentos 
dentro de um diálogo de formação política, 
que permeia o espaço escolar e que será 
construída por toda vida.
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MENTE CÉREBRO E EDUCAÇÃO?
Educar é possibilitar e criar condições de possibilidades para que o processo de aprendizagem 

se concretize, para apropriação do conhecimento, de com-portamento, de visão do mundo 
de maneira própria e única. O cérebro é o ór-gão por excelência para que o processo de 
aprendizagem ocorra. Com o ad-vento da Neurociência fica claro os mecanismos cerebrais 
responsáveis pela aprendizagem no processo educacional. A Neurociência não propõe 
uma no-va pedagogia no processo de ensino-aprendizagem, porém, fundamental a prática 
pedagógica demonstrando estratégias específicas que respeitam a for-ma de funcionamento 
do cérebro e sua eficiência. Conhecer a aprendizagem a partir da neurociência pode auxiliar 
educadores, professores, gestores e pais na compreensão de algumas dificuldades de 
aprendizagem inspirando práti-cas educacionais para o saneamento de tais dificuldades e 
problemas educa-cionais. A presente reflexão é pertinente uma vez que abre condições de 
pos-sibilidades de diálogo para compreensão dos novos paradigmas entre a Neu-rociência 
e a Educação.

Palavras-chave: Aprendizagem; Cérebro; Neurociência; Educação.
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INTRODUÇÃO

A aprendizagem parte do 
pressuposto que esta se realiza 
no desenvolvimento mental, 
por apropriação da linguagem, 
dos entendimentos, dos jogos 

e brinca-deiras na infância que favorecem 
a evolução do ser humano nas condições e 
possibilidade de realizar uma leitura singular 
do mundo que está inserido.

A informação é apreendida através de 
interações socioculturais que a criança vai 
processando no meio em que vive. Portanto, 
aprender é adaptar-se às novidades que o 
aprendizado proporciona o instrumental 
onde a criança assimila o que há de novo e vai 
fazendo suas ligações mentais no contexto 
em que está sendo educada.

Para Piaget, a assimilação e acomodação 
interagem mutuamente em um processo de 
equilíbrio. Piaget afirma que “a inteligência é 
o que você usa quando não sabe o que fazer”.  
A linguagem tem seu lugar privilegiado ao 
permitir que o sujeito explique suas ações, 
reconstruindo os objetos que dão sentido ao 
seu existir. A palavra é o ponto de partida 
do pensamento como processo cognitivo 
do próprio pensamento e da Teoria de 
Aprendizagem de Piaget.

Enquanto seres humanos somos 
doutrinados pela palavra e ao sociali-zá-la 
somos compreendidos e compreendemos 
os outros à nossa volta. Piaget (1976) é o 
autor da Psicologia Genética, que afetou 
significativamente a práti-ca educativa 
onde esse exercício de apropriação do 
conhecimento acontece.

Piaget (1976), afirma que “nos primeiros 
anos de educação da criança, o objetivo é 
alcançar o desenvolvimento cognitivo, a 
primeira aprendizagem”. Portanto, a família 
tem fundamental importância na vida 
criança, permitindo-lhe aprender regras, 
normas, rotinas que possam ser assimiladas 
no convívio escolar.

A Educação tem por finalidade formar 
mentes que sejam críticas, criati-vas e 
inovadoras. Cabe ao professor descobrir 
como funciona a mente do alu-no. O 
conhecimento apreendido pelos alunos é 
uma interrelação da pessoa com o entorno 
onde vive e onde estabelece suas relações 
de forma individual, particular e peculiar 
repercutindo no social e no coletivo.

A MENTE NA APRENDIZAGEM

A emoção interfere no processo de 
apropriação da informação. É preci-so 
motivação para aprender. A atenção é 
fundamental na aprendizagem. O cérebro 
se modifica em contato com o meio durante 
toda a vida. A formação da memória é 
mais efetiva quando a nova informação é 
associada a um conhe-cimento prévio. 

Essas afirmações podem não ser 
inovadoras, seja por causa da sua ex-periência 
em sala, seja pelos estudos de Jean Piaget 
(1896-1980), Lev Vygotsky (1896- 1934), 
Henri Wallon (1879-1962) e David Ausubel 
(1918-2008), a maioria da área da Psicologia 
cognitiva, frutos de investigações neu-
rológicas recentes sobre o funcionamento 
cerebral. 

Para a psicóloga Tania Beatriz Iwaszko 

Marques, da Faculdade de Edu-cação da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), “o que hoje a Neurociência 
defende sobre o processo de aprendizagem 
se assemelha ao que os teóricos mostravam 
por diferentes caminhos”, uma vez que “até 
o sécu-lo passado, apenas se intuía como 
o cérebro funcionava. Ganhamos preci-
são”, afirma Lino de Macedo, do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo 
(USP).

Quem define o que é um meio estimulante 
para cada tipo de aprendiza-gem? Como 
o professor pode enriquecer o processo 
de ensino-aprendizagem usando as 
contribuições da Neurociências? Isso é 
possível através da colabo-ração.

Segundo Nóvoa (1995), a colaboração é 
entendida como um processo de integração 
e compartilhamento de experiências. 
Este processo, na aprendi-zagem, envolve 
professores e alunos, onde ambos se afetam 
e se transfor-mam. A colaboração é abordada 
por Fiorentini (2006), que destaca:

Embora as denominações cooperação e 
colaboração tenham o mesmo prefixo co, 
que significa ação conjunta, elas diferencia-
se pe-lo fato da primeira ser derivada do 
verbo latino operare (operar, exe-cutar, 
fazer funcionar de acordo com o sistema) e 
a segunda de labo-rare (trabalhar, produzir, 
desenvolver atividades tendo em vista de-
terminado fim). Assim, na cooperação, uns 
ajudam os outros (co-operam) e se apoiam 
mutuamente, visando garantir objetivos 
comuns negociados pelo coletivo do grupo. 
Na colaboração, as relações, portanto, tendem 
a ser não hierárquicas, havendo liderança 

comparti-lhada e co-responsabilidade pela 
condução das ações (FIORENTINI, 2006, p. 
52) [Grifos do Autor].

 O aprendizado se baseia em uma 
alteração de comunicação entre as células 
do cérebro. Assim, é bastante plausível que 
a substância branca tam-bém se modifique 
quando aprendemos uma nova habilidade 
motora (como no caso do malabarismo), 
pelo surgimento de novos axônios ou com 
uma mielini-zação mais intensa daqueles já 
existentes. 

Os sinais de áreas visuais teriam condições 
de atingir as regiões cere-brais motoras com 
mais rapidez, por exemplo. Por isso, dançar, 
nadar, treinar lutas marciais, jogar tênis, 
xadrez, praticar arvorismo ou qualquer outra 
ativida-de que mantenha o corpo e a mente 
em movimento favorece a capacidade neural.

 Portanto, o cérebro, que nesta 
reflexão poderíamos chamá-lo de mente 
(já que não se trata do corpo material, mas 
de suas conexões, pensamentos, energias, 
neurônios e afins; já que se trata de algo 
em movimento, dinâmico, e não estático), 
se não questionado, se não perguntado, 
economizará energia, simplificará caminhos 
para a compreensão já que do seu trabalho 
desprende  uma quantidade de energia 
enorme se a compararmos com outros 
órgãos e músculos do corpo humano.

 A Escola no ato de educar tem uma 
responsabilidade ao “exercitar” a mente 
das crianças. Desde muito cedo, o próprio 
contato corporal, material e o contato 
criativo, imaterial, são essenciais para 
ampliaremos conexões da nos-sa mente. 
Nossa mente precisa de desafios, que vão 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

748 749

além da repetição e do uso cotidiano das 
ações praticadas. A mente precisa viver 
pontos de vista. Pre-cisa caminhar de dentro 
para fora e de fora para dentro e com isso, 
experimen-tar novas formas de conexões.

A neurociência se constitui como a ciência 
do cérebro e a educação como ciência do 
ensino e da aprendizagem e ambas têm uma 
relação de pro-ximidade porque o cérebro 
tem uma significância no processo de 
aprendiza-gem da pessoa. Verdadeiro seria, 
também, afirmar o inverso: que na aprendi-
zagem interessa o cérebro. A busca científica 
para aproximar estas ciências não é recente.

Embora a ideia de que a investigação 
neurocientífica pode influenciar a teoria e 
prática educacional já não seja novidade, 
atualmente, com as novas descobertas 
científicas, a neurociência e a educação vol-
tam a cruzar caminhos (RATO, 2010, p. 627).

Existem entraves que podem ser 
apontados para esta aproximação co-mo 
as questões relacionadas às respostas que 
a neurociência ainda não pode dar. Uma 
importante questão se refere à limitação em 
demonstrar cientifica-mente como a mente 
e o cérebro funcionam, uma vez que, as 
pesquisas da Neurociência são recentes.

O processo evolutivo assegura a 
sobrevivência dos indivíduos por meio de 
uma complexidade crescente do cérebro, 
observável no acompanhamento da evolução 
a partir dos primatas até o surgimento do 
homem moderno. 

Com o cérebro, é possível modificar 
rapidamente o comportamento dian-te 
de condições ambientais adversas e se 
readaptar. Fica assegurada a evolu-ção do 

próprio indivíduo sem a necessidade de se 
esperar por uma nova gera-ção que encontre 
uma solução adaptativa.

O aprendizado é um eficiente instrumento 
de sobrevivência, capaz de moldar a 
casualidade da evolução, ao selecionar 
respostas adaptativas efici-entes e transferir 
o conhecimento a outros indivíduos para 
garantir a sobrevi-vência da espécie. Este 
processo ocorre no ser humano, cujo 
cérebro é cerca de três vezes maior que o 
dos grandes primatas e capaz de funções 
altamente diferenciadas.

O cérebro humano nasce imaturo e grande 

parte do seu desenvolvi-mento ocorre em 
contato com o meio ambiente e outros 
indivíduos. O cérebro imaturo no nascimento 
tem maior plasticidade, o que significa maior 
capacida-de adaptativa ao meio ambiente. 
A demora no processo de amadurecimento 
leva a uma dependência maior em relação 
aos pais e em relação a qualquer outra 
espécie. O bebê humano é dependente de 
cuidados dos adultos para sobreviver. É 
como se experimentassem outro ano de 
gestação fora do útero, enquanto ocorre o 
crescimento rápido do cérebro. 

O ser humano mantendo-se saudável, não 
perde a capacidade de aprender e fica cada 
vez mais difícil definir quando realmente se 
torna inde-pendente dos pais. Os indivíduos 
se organizaram em grupos e sociedades de 
complexidade crescente. 

O desenvolvimento da cultura 
provavelmente foi direcionado pela ne-
cessidade de cooperação exigida pelo 
modelo de organização social humana. O 
cérebro humano depende da cultura para 
completar seu desenvolvimento e sobreviver 
em ambientes cada vez mais variados 
e complexos. Todos os seres humanos 
são semelhantes, não somente em sua 
constituição biofísica, assim como os seus 
cérebros também o são. 

Em populações diversas, a estrutura, a 
fisiologia, o funcionamento neu-roquímico 
do cérebro se repete. O funcionamento do 
cérebro humano tem ajustes programados e 
que mesmo pequenos desvios poderão ter 
consequên-cias severas.

Dentre estas variações menores, no 
entanto, devem estar também as diferenças 

que ajudam a constituir a exclusividade de 
cada indivíduo humano. Ou seja, nosso 
cérebro demonstra ao mesmo tempo a 
uni-dade essencial dos seres humanos e a 
individualidade essencial de cada um. A fonte, 
tanto das semelhanças como das diferenças, 
está nos processos de desenvolvimento, 
desde a concepção até o nas-cimento, 
que pegam a matéria bruta dos genes e do 
ambiente e os empregam em um desenrolar 
contínuo, aparentemente sem marcas (ROSE, 
2006, p. 74).

Estamos longe de entender como o 
cérebro aprende, mas a neurociên-cia atual 
tem condições de investigar o processo 
ensino-aprendizagem.

O CONHECIMENTO NA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA

O conhecimento, por parte do educador, 
do neurodesenvolvimento per-mite a 
utilização de teorias e práticas pedagógicas 
que levem em conta a base biológica e os 
mecanismos neurofuncionais, otimizando as 
capacidades do seu aluno na apropriação do 
conhecimento.

Dentre os profissionais envolvidos e 
interessados em neurociência, o educador 
vem percebendo a necessidade de se 
compreender os eventos bio-lógicos 
relacionados ao desenvolvimento e à 
aprendizagem.

A aquisição de competências resulta de 
treino e reforço das conexões neuronais 
corretas e em outras situações decorre da  
poda  neuronal.  Della  Chiesa (2007) aponta  
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dois tipos de sinaptogenese. O primeiro 
ocorre natural-mente e outro ocorre como 
resultado da exposição aos estímulos 
ambientais. Ao primeiro tipo se refere como 
experiência-expectante de aprendizagem e 
o segundo como experiência-dependente de 
aprendizagem.

Gramática dá um exemplo de período 
sensível de aprendizagem e é da experiência-
expectante: para aprender sem uma excessiva 
dificul-dade deve ocorrer idealmente num 
dado tempo (aproximadamente 16 anos). 
É um período sensível. Aprendizagem que 
não depende de um período sensível, como 
aquisição de vocabulário é experiência-
dependente. O melhor aprendizado ocorre 
sem ser limitado por idade ou tempo e pode 
até mesmo melhorar com o passar dos anos 
(DEL-LA CHIESA, 2007, p. 111).

Nos seres humanos não foi encontrado, 
segundo  o relatório  de  Della  Chiesa 
(2007) períodos críticos de aprendizagem 
sendo, portanto,  mais  apro-priado falar de 
períodos sensíveis para situações em que a 
aprendizagem de um tipo particular é mais 
fácil em um determinado período. 

No aprendizado humano não existem 
períodos críticos, mas podemos falar de 
períodos sensíveis. Não existem situações 
em que um evento ou sua ausência num 
determinado período do desenvolvimento 
provoque um dano irreversível à 
aprendizagem. 

Morin (2003) analisou aspectos do 
pensamento em sua complexidade e incluiu 
o que chamou de circuito cérebro-mente-
cultura:

O homem somente se realiza plenamente 

como ser humano pela cul-tura e na cultura. 
Não há cultura sem cérebro humano 
(aparelho bio-lógico dotado de competência 
para agir, perceber e aprender), mas, não há 
mente, isto é, capacidade de consciência e 
pensamento sem cultura. A mente humana 
é uma criação que emerge e se afirmar na 
relação cérebro-cultura. Com o surgimento 
da mente, ela intervém no funcionamento 
cerebral e retroage sobre ele. Há, portanto, 
uma tríade em circuito entre cérebro-mente-
cultura, em que cada um dos termos é 
necessário ao outro. A mente é o surgimento 
do cérebro que susci-ta a cultura que não 
existiria sem o cérebro (MORIN, 2003, p. 65).

As relações cérebro-mente-cultura, 
corpo-espírito-sociedade, a subjetivi-dade, 
as emoções e o sofrimento humano são 
questões transversais às diver-sas ciências 
como biologia, filosofia, sociologia, medicina, 
dentre muitas ou-tras. 

Atualmente, a neurociência contribui 
para mudar a visão do cérebro como uma 
dimensão médica, agregando-lhe um valor 
social que se evidencia nas experiências e 
mediações dia-a-dia, haja vista o seu convívio 
no meio es-colar. As demandas que chegam 
na escola colocam a importância dos conhe-
cimentos neurocientíficos para a aquisições 
de novos conhecimentos.

Assim, o cérebro não é mais somente 
estudado tendo em vista as patologias 
mentais e neurológicas. Falamos de “cérebro 
social” para evocar a ideia de que os 
“comportamentos” sociais se explicam es-
sencialmente pelo funcionamento cerebral. 
O cérebro aparece então como o substrato 
biológico que condiciona a sociabilidade e a 

psicologia humana. Entre o homem biológico 
e o homem social, não mais saberíamos bem 
onde estamos atualmente (EHRENBERG, 
2008, p. 1).

Tentar compreender a mente é tentar 
resgatar a essência do ser huma-no. Na pessoa 
é que estão as funções mentais, chamadas de 
funções corti-cais superiores. Estas funções 
capacitam o ser humano para pensar, refletir, 
falar, aprender, sentir, amar. Como expressar 
estas funções mentais? É por meio da 
neurociência que o funcionamento cerebral 
está diretamente ligado à possibilidade de 
ocorrência e expressão destas funções. 
Alcançar o conheci-mento depende da 
cognição que envolve um complexo de 
eventos cerebrais como atenção, raciocínio, 
memória, percepção.

O que a neurociência atual demonstra 
é que não se pode reduzir men-te-cérebro 
a uma maquinaria cognitiva que processa 
informações. A capacida-de de interpretar 
e expressar a emoção, quando se associam 
estados mentais caracterizando sentimentos, 
podemos dizer que é uma exclusividade 
humana. 

A NEUROCIÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO

Aprender não é absorção de conteúdos 
e exige uma rede complexa de operações 
neurofisiológicas e neuropsicológicas. 
Alvarez (2006) afirma que além destes 
dois aspectos, a aprendizagem solicita a 
contribuição do meio ambiente.

[...] devem-se considerar os processos 
cognitivos internos, isto é, como o 

indivíduo elabora os estímulos recebidos, 
sua capacidade de integrar informações e 
processá-las, formando uma complexa rede 
de representações mentais, que possibilite 
a ele resolver situações problemas, adquirir 
conceitos novos e interpretar símbolos 
diversos (ALVAREZ, 2006, p. 182).

 A complexidade do aprender exige 
funções cerebrais e funções mentais que 
se entrelaçam não limitando a um ou outro 
aspecto. O papel motivador das emoções 
na aprendizagem já não é apresentado em 
separado nos estudos de Vygotsky. 

Para Alvarez (2006, p.184) 
“pedagogicamente, a motivação, o envolvi-
mento do aprendiz com o professor e 
o conteúdo, a compreensão do funcio-
namento cerebral, são fundamentais para 
que se garanta uma aprendizagem ágil e 
eficiente”.

Para o autor, o aprender humano acontece 
desde a vida intrauterina e a qualquer 
momento da sua existência. O que se 
observa é que o amadureci-mento biológico 
do cérebro, com a progressiva organização e 
reorganização de sua rede neuronal, ocorre 
simultaneamente com o amadurecimento de 
sua capacitação mental. A observação de que 
na adolescência se estabelece o raciocínio 
abstrato tem a comprovação neurocientífica. 
Esta fase é de intensa transformação cerebral, 
principalmente na da região anterior do lobo 
frontal.

O cérebro não vive sem suprimento 
alimentar, representado por glicose e 
oxigênio. Seu crescimento, desenvolvimento 
e funcionamento estão condi-cionados 
à sua nutrição. As consequências da 
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desnutrição são devastadoras e definitivas, 
principalmente nas fases iniciais da vida. Ter 
um cérebro com capacidade de realizar suas 
funções, com todas as suas estruturas bem 
for-madas anatomicamente, sem desvios no 
seu desenvolvimento nem em sua genética 
não garante a aprendizagem.

Que tipo de aprendizagem interessa ao 
educador? Se lhe interessar comportamentos 
que resultem em desempenho escolar, 
como matemática ou leitura sua atenção 
se direciona para funções intelectuais 
como a memória de trabalho, atenção. Se 
a intenção da aprendizagem se restringir 
em conhecer os conteúdos, seu ensino não 
estaria estimulando todo o potencial do 
comple-xo cérebro-mente. Desenvolver 
habilidades e competências que correspon-
dam às exigências do mercado restringe 
a aprendizagem somente a um de-
senvolvimento intelectual. Quando o 
aprendizado se orienta por metas, toma-
da de decisão, planejamento e execução 
de planos, escolhas de comporta-mentos 
mais adequados para uma dada situação 
serão incluídas funções mentais com 
comportamentos complexos que serão 
chamadas funções execu-tivas.

Função executiva é, segundo Eslinger 
(2000), um conceito neuropsico-lógico de 
formulação recente. Relaciona-se com a 
organização, pelo executor, da informação 
formulando planos, definindo objetivos, 
controlando as varian-tes. “Em estudos 
neuropsicológicos, as funções executivas 
têm sido demons-tradas como sendo muito 
diferentes da inteligência geral e memória” 
(ESLIN-GER, 2000, p. 1). 

As áreas cerebrais responsáveis 
pelas funções executivas amadurecem 
tardiamente, na idade adulta jovem. Como 
no desenvolvimento de outras fun-ções 
cerebrais, as funções executivas tornam-se 
progressivamente conecta-das aos domínios 
do conhecimento para fatos, imagens e 
palavras. Tudo isso para que o conhecimento 
tenha propósito, justificativa e aplicabilidade 
em comportamentos direcionados para uma 
determinada meta.

Por exemplo, como eu identifico e organizo 
os passos para comple-tar um projeto 
independente? Como eu devo verificar 
meu progresso, de modo a avaliar o quanto 
falta para fazer? Estas são questões que 
os educadores podem ouvir de tempos em 
tempos, mas elas reve-lam quais podem ser 
os processos fundamentais para a adaptação 
e realizações humanas – nos gerenciando 
como aprendizes, desenvol-vendo uma 
consciência quanto ao nosso conhecimento, 
tanto como à nossa falta de conhecimento, 
e sabendo como conseguir realizar vários 
objetivos usando habilidades executivas 
ou metacognitivas. Uma parte substancial 
das funções executivas consiste em desen-
volver modelos mentais destes processos de 
“comos”, “porquês” e “quandos” (ESLINGER, 
2000, p. 1).

As ações educacionais modelam as funções 
executivas e, segundo Es-linger (2000) 
podem ser ensinadas de forma direta. As 
brincadeiras infantis são responsáveis pelo 
desenvolvimento de elementos precoces 
das funções executivas. As atividades 
acadêmicas, sociais e recreativas são 
promotoras do desenvolvimento da criança.

Treino de habilidades e desafio melhoram 
o de-sempenho da criança como executora. 
“Pais, educadores e neurocientistas podem 
iniciar um diálogo sobre como entender 
mais e utilizar mais os sistemas múltiplos de 
memória, e como introduzir cenários sonoros 
de linguagem mais cedo no desenvolvimento 
infantil” (ESLINGER, 2000). 

Aprender com as experiências é uma 
característica adquirida no proces-so 
evolucionário da espécie humana. Esta 
capacidade se deve, em grande parte, 
às funções executivas que são aspectos 
complexos da cognição que envolve seleção 
de informações memorizadas, planejamento, 
monitoramento e flexibilidade cognitiva.

A atenção é uma função mental específica 
de grande importância para a aprendizagem. 
O Código Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF 2003, p. 45) 
define as funções da atenção como “funções 
mentais específicas de concentração num 
estímulo externo ou numa experiência in-
terna pelo período de tempo necessário”. 
Inclui a alternância da atenção, mu-dança 
da concentração, da atenção, da divisão, do 
partilhamento, da atenção e da distração.

Como falar de aprendizagem sem a 
função da memória? Se não hou-vesse, na 
mente, um modo de armazenamento das 
representações vividas e um complexo 
mecanismo de recuperação de experiências 
não haveria apren-dizagem. 

Cardoso (1997) afirma sobre a memória 
dizendo:

Esta intrigante faculdade mental forma 
a base de nosso conhecimen-to, estando 
envolvida com nossa orientação no tempo e 

no espaço e nossas habilidades intelectuais 
e mecânicas. Assim, aprendizagem e 
memória são o suporte para todo o nosso 
conhecimento, habilidades e planejamento, 
fazendo-nos considerar o passado, nos 
situarmos no presente e prevermos o futuro 
(CARDOSO, 1997, p. 1).

Na sala de aula podemos identificar 
que o conhecimento afetivo requer ações 
cognitivas, e ao contrário, também ações 
cognitivas exigem aspectos afetivos. O 
pensar e o sentir foram apresentados como 
universos separados e até mesmo em 
oposição. A Razão gerava saberes racionais e 
a emoção gerava saberes emocionais. 

Em relação às ações educativas, Arantes 
(2002) comenta que:

[...] não existe uma aprendizagem 
meramente cognitiva ou racional, pois os 
alunos e as alunas não deixam os aspectos 
afetivos que compõem sua personalidade do 
lado de fora da sala de aula, quan-do estão 
interagindo com os objetos de conhecimento, 
ou não dei-xam “latentes” seis sentimentos, 
afetos e relações interpessoais en-quanto 
pensam (ARANTES, 2002, p. 1).

Aceitar, de forma integrada os processos 
cognitivos e afetivos apontam caminhos 
e possibilidades de se compreender o 
psiquismo humano.

Todo sistema pedagógico traz implícito 
uma teoria e uma prática educativa que se 
apoiam nas crenças dos professores sobre o 
fun-cionamento cognitivo de quem aprende. 
Esse princípio aplica-se a todos os níveis 
de docência, do infantil ao universitário. 
Entretanto, quem ensina geralmente o faz 
com base em uma teoria, o que chamamos 
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de “teoria em ação”, porém, raramente tem consciência de 
sua(s) teoria(s) implícita(s). Dito de outro modo, os professores 
cos-tumam desconhecer as bases teóricas de suas ações 
pedagógicas. Será necessário um certo esforço reflexivo 
para que essas teorias e crenças implícitas se traduzam ao 
nível de sua consciência (SCRIP-TORI, 2004, p. 1).

Portanto, nenhum conhecimento apreendido é nulo e/ou 
neutro. Há uma gama de possibilidades que o aprendizado 
proporciona onde ambos pro-fessor e aluno se enriquecem 
e conquistam novas formas de ver e estar no mundo através 
da mente e do cérebro que a cada dia se abre para novas for-
mas de educar o humano em nós.

Graduada em Pedagogia pela 
Faculdades de Guarulhos. 
Professora de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
na Rede Municipal de Ensino 
de São Paulo. Especialista em 
Alfabetiza-ção e Letramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação do cérebro humano, em sua complexidade, 
é uma tarefa que exige a contribuição dos saberes de 
diversas áreas. A educação é uma área de interface com a 
neurociência. Esta interface é uma relação de contribuição 
mútua. Existe um interesse mútuo de aproximação, apesar 
do reconhecimento de dificuldades e entraves para que isso 
aconteça. O que deve preva-lecer é o espírito de colaboração 
para que o bem maior da ciência prevaleça. Conhecer o 
funcionamento cerebral interessa à ciência da aprendizagem 
e a aprendizagem humana interessa à neurociência.

Diversos estudos procuram compreender as teorias, os 
processos edu-cacionais e métodos de ensino de modo 
que estes sejam compatíveis com o funcionamento do 
cérebro. Alguns pensam ser prematura a tentativa de uma 
aproximação da neurociência e a educação. Outros afirmam 
que agora é a hora e a vez da neurociência agregar valor 
à pesquisa educacional. Outros ainda consideram que a 
proposta de uma investigação da neurociência em contextos 
educativos seja uma excelente oportunidade de novas 
descobertas relati-vas aos processos cognitivos envolvidos 
no desenvolvimento e na aprendizagem.

Ao final do século XX o paradigma girava em torno do 
neurônio e todo o sistema nervoso com uma plasticidade  

Kaira Alessandra Estevam 
Giraudo

própria que lhe confere uma enorme 
capacidade de se reorganizar. Na 
atualidade prevalecem os conceitos de 
neuroplasticidade, de um cérebro com 
múltiplas habilidades e recursos, que não 
finda seu desenvolvimento, mas está em 
permanente reorganização. O início do 
século XXI estuda a mente humana como 
um novo paradigma complexo da mente e 
do cérebro.

Compreender que os conhecimentos 
da neurociência são importantes para a 
educação ainda é um paradigma novo. 
Estes conhecimentos carecem de pesquisas 
educacionais que validem sua importância, 
consistência e aplicabilidade na educação.

Apresentar o conhecimento num formato 
que o cérebro aprenda melhor passa a ser, 
além da preocupação com o ensinar e o avaliar 
o processo de ensino-aprendizagem uma 
necessidade da educação atual. Promover 
uma aprendizagem significativa tem como 
substrato biológico a reorganização das 
conexões entre os neurônios, a neurogênese 
e a aplicação ampla do conceito de 
neuroplasticidade. 

Do ponto de vista da neurociência, uma 
aprendizagem somente ocorre porque o 
cérebro tem a plasticidade necessária para 
se modificar e se reorganizar e se adaptar 
frente a estímulos. A educação amplia 
sua base científica com as pesquisas que 
demonstram que o cérebro humano não 
finaliza seu desenvolvimento, mas está em 
constante reestruturação e reorganização a 
partir de estímulos eficientes.

O educador tem compreendido a 
necessidade de adquirir conhecimentos 

sobre as bases biológicas relacionadas 
ao desenvolvimento e à aprendizagem. 
A história do desenvolvimento de cada 
neurônio até assumir sua forma adulta e 
alcançar seu amadurecimento funcional está 
ligada ao aprendizado.

O cérebro é o órgão da aprendizagem. 
Conhecendo o neurodesenvolvimento, 
o educador pode fazer maior uso das 
teorias e práticas educacionais levando em 
conta a base biológica e os mecanismos 
neurofuncionais que lhe permitem otimizar 
as capacidades do aluno. Ainda há muito a ser 
discutido sobre a dualidade humana que tem 
de um lado esta base orgânica estritamen-
te individual – o cérebro e de outro lado, as 
atividades de percepção do mundo, a mente.
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NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - DIFÍCIL ACEITAÇÃO E 
READAPTAÇÃO DAS FAMÍLIAS

RESUMO: O presente trabalho buscou conhecer como é a aceitação dos familiares ao 
receber a notícia de que seu filho (a) pode possuir Necessidades Educacionais Especiais logo 
nos seus primeiros anos de vida, ou seja, ainda na educação infantil, idade em que se inicia 
sua vida escolar. Este estudo foi baseado em artigos e pesquisas realizadas acerca do tema 
e será divido em dois capítulos. Estudos apontaram que em primeiro momento ao receber a 
notícia as famílias sofrem emocionalmente, diferentes tipos de reações são desencadeadas, 
sejam sentimentos de negação, de culpa, de raiva e até de agressividade. A forma como 
a notícia é passada também interfere nesses sentimentos de reação, pois, na maioria das 
vezes a maneira quase sempre não é adequada e apropriada, interferindo negativamente na 
formalização, compreensão e aceitação do diagnóstico. Pode-se concluir que, independente 
da necessidade que o filho possui a notícia sempre causa um desconforto nas famílias. Os 
familiares passam por um período de luto ao ver que o filho não atende aos seus quesitos de 
idealização para daí então ganharem força para enfrentar outras formas de inserção deste 
indivíduo na sociedade. Cabe a escola então juntamente com todos envolvidos criarem 
mecanismos e estratégias de melhor desenvolvimento desta criança enquanto aluno e 
sujeito de direitos garantidos por lei.

Palavras-chave: Necessidades Educacionais Especiais. Família. Escola

INTRODUÇÃO 

Quando uma família recebe a notícia que 
um novo ser virá ao mundo toda estrutura 
emocional se volta para o novo membro, isso 
na maioria das vezes, quando este é esperado, 
desejado, planejado. Uma idealização do filho 
perfeito, saudável se junta aos sentimentos 
de expectativas, ansiedade que a gravidez 
trás. O receio do embrião não vingar, o medo 
do feto morrer ou do bebê ser portador de 
deficiência, o medo do parto prematuro, 
tudo isso se envolve em um turbilhão de 
emoções, principalmente da mulher. O 
casal, em sua maioria, cria expectativas, se 
fantasiam desde a fecundação e ao longo 
da vida do filho. O novo membro da família 
representa sentimentos de realização,  de 
afeto e a concretização da família ideal. 
E, quando a criança nasce com alguma 
deficiência ou esta é descoberta ao decorrer 
do seu desenvolvimento provoca um 
impacto negativo aos familiares, pois, terá 
que reajustar seus planos à nova realidade 
que lhe é apresentada. Na grande maioria é 
a escola que percebe possíveis Necessidades 
Especiais e encaminha o indivíduo para 
os profissionais qualificados. O grande 
problema é que muitos dos profissionais que 
trabalham nas unidades escolares não estão 
qualificados e/ou preparados para informar 
em primeira instância aos familiares sobre 
a necessidade apresentada do seu filho (a), 
atropelando o processo de diagnóstico e 
sendo ansiosos em dar a notícia. Outros 
se sentem desconfortáveis e impotentes 
em dizer aos responsáveis sobre alguma 
anormalidade apresentada pelo aluno no 

meio escolar. Estudiosos apontam que 
os profissionais de educação devem está 
preparados tecnicamente e emocionalmente 
para lidarem com estas situações a fim 
de amenizar um transtorno que envolve 
a família e aluno, uma vez que ao saber de 
alguma dificuldade especial que o filho tenha, 
toda família se voltam a atender e entender 
a melhor maneira possível às exigências da 
criança, sendo ela a principal responsável 
pelas ações do seu filho com Necessidades 
Especiais. É a família que oferece ao filho 
a primeira formação. A escola, por sua vez 
trabalhará na integração/inclusão do aluno.

IMPACTO E 
DESENVOLVIMENTO 
FAMILIAR EM RELAÇÃO ÀS 
NECESSIDADES DO FILHO

Percebe-se que a família sempre idealiza 
um novo membro familiar como um indivíduo 
“normal” quando a criança que desejava não 
entra neste conceito, ou seja, nasce com 
alguma “anormalidade” causa uma reação 
negativa e acarreta uma realidade nova a 
toda família. Uma mãe sempre espera que 
seu filho tenha um desenvolvimento dentro 
do esperado, saudável, tornar-se um adulto 
e constitua sua própria família, quando este 
venha desenvolver alguma anormalidade 
não esperada dentro do padrão também gera 
um desconforto.  Quando estes dois fatores, 
mencionados acima são vistos na família, 
esta, acaba tendo o impacto de uma nova 
realidade, diferente e cheia de mistérios.

Em relação à estes aspectos, KENNELL 
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(1993, p. 245) apud BACARIN LOPES,KATO 
E Corrêa “o bebê é a culminação dos 
melhores esforços de seus pais e concretiza 
suas esperanças para o futuro” .

Estudos de grande relevância sobre estes 
assuntos afirmam que o primeiro impacto 
que causa aos envolvidos gera uma reação 
de aflição e até frustração em aceitar a 
necessidade especial do membro familiar. 
Alguns outros sentimentos como de emoção, 
desconforto, impotência e desespero 
também fazem parte deste processo o que 
deve ser pautado no respeito, paciência 
e compreensão, pois, se forem retidas, 
trabalhadas, a angústia acompanhada de 
lágrimas cessará e dará início a reabilitação.

 Quando é descoberta alguma alteração 
durante o desenvolvimento da criança, a 
aceitação e readaptação da família costumam 
ser mais resistente.

Em relação a esta questão BUSCAGLIA 
2006 diz que:

 A maioria das pessoas, a principio, mostra-
se resistente às mudanças, pois estas trazem 
consigo o medo e a incerteza. Muitas vezes 
sentimo-nos mais confortáveis com uma 
dor com a qual já estamos familiarizados do 
que com a tentativa de mudar a situação. 
Tememos descerrar uma caixa de Pandora 
de desesperos, sobre a qual nada sabemos e 
que, na verdade, poderá ser ainda pior.

 De acordo com BUSCAGLIA (1993) o 
primeiro passo no processo de cuidar de 
crianças com necessidades especiais centra 
na aceitação do nítido fato de que as famílias 
destas crianças são apenas humanos e, 
sendo humanos, terão de encarar suas 
próprias necessidades especiais. Também, 

terão de aceitar a realidade, o desafio de 
seu amadurecimento intelectual, emocional 
além dos riscos contidos no processo de 
adaptação, para que estejam com disposição 
a mergulhar nas transformações que virão.

 Segundo o autor haverá momentos de 
questionamentos e até de fracassos, mas, à 
maneira que vão lidando com o susto e as 
descobertas, e se os familiares estiverem 
dispostos à mudança, logo descobrirão que, 
ao experimentar a realidade que o filho traz e 
derrubarem preconceitos, novas alternativas 
surgirão e a nova realidade ficará menos 
difícil. 

Atualmente, devido os variados meios de 
informações disponíveis, ficam mais fáceis 
os profissionais de saúde, educadores e 
familiares identificar alguma alteração no 
desenvolvimento da criança. Apesar desses 
mecanismos, muitos pais e responsáveis de 
recusam a essas informações e fogem no 
sentido oposto, se negam a ver qualquer 
problema e, dessa maneira então, muitos 
pais fogem dessas informações e correm na 
direção contrária. Recusam-se a enxergar 
qualquer problema e, nesse sentido, 
dificultam a intervenção precoce, que seria 
primordial no desenvolvimento do indivíduo.

         Acredita-se que a família é um sistema, 
sendo assim, qualquer mudança que ocorra 
neste sistema ocasiona uma desordem  e 
acarreta em sérias consequências à todos 
familiares, ou seja, é necessário fazer um 
reajustamento. De acordo com (PIMENTAL 
SÁ E RABINOVICH, 2006) “Uma alteração 
grande e prolongada em um dos membros 
do sistema familiar produz modificações 
nos demais, alterando sua capacidade 

de funcionar como suporte e gerando a 
necessidade de se estabelecer um novo 
equilíbrio.”

Nota-se que a família sofre bastante 
quando uma anormalidade é vista em um 
dos membros familiar, desencadeando um 
desequilíbrio. Nesse aspecto um equilíbrio 
deve acontecer para que se constitua uma 
estrutura que auxiliará a criança especial nas 
suas exigências e necessidades básicas, pois, 
poderá exigir mais auxílio no dia-a-dia.

Por mais que uma criança com 
necessidades especiais gera desafios, sabe-
se que a transformação pode trazer pontos 
positivos, pois, encarar esses desafios com 
determinação e persistência promoverá em 
benefícios à criança, além de estreitar ainda 
mais os laços familiares. 

 É desde o pré-natal que o indivíduo 
com deficiência passa a ter contato 
e acompanhamento com diferentes 
profissionais de saúde e logo que ingressa na 
educação infantil (creche ou pré-escola) que 
a educação passa a amparar estes. Ambos, 
tanto a saúde quanto educação, oferece 
ou devem oferecer orientações às famílias, 
relacionadas aos cuidados e atenção que a 
criança deve ter. Dentre algumas orientações 
que os responsáveis recebem da saúde 
estão aos cuidados com higiene, segurança, 
alimentação, e principalmente como realizar 
mecanismos que facilitam o dia – a - dia. Já a 
educação entra nos quesitos que norteiam o 
desenvolvimento intelectual, social e cultural 
do indivíduo.

 A educação tem um papel importante 
na vida de um sujeito com necessidades 
especiais e pode-se destacar que, quando 

alguma “anormalidade” no desenvolvimento 
da criança  é  observado e relatado ainda em 
estágio inicial, ou seja, nos primeiros anos de 
vida e encaminhado para que o diagnósticos 
sejam realizados irá criar métodos e 
oportunidades para facilitar a aprendizagem 
deste aluno, uma vez que o problema não 
teria agravado. Sabemos que, estudos 
apontam que quanto mais cedo descobre 
uma necessidade especial do indivíduo 
melhor é seu desenvolvimento, pois, tanto 
a criança quanto a família será auxiliada. 
PEREIRA (2009) afirma que:

a intervenção precoce foca-se no 
sistema familiar e tem como objectivo a 
melhoria das condições sócio-emocionais 
da família, no sentido do fortalecimento 
das suas competências e recursos de forma 
a proporcionar um ambiente adequado ao 
desenvolvimento da criança. A abordagem 
da intervenção precoce a partir do enfoque 
no apoio social levará, de acordo com 
McWilliam e Scott, (2001), a uma alteração 
do papel dos profissionais na medida em 
que, de prestadores de serviços à criança e 
família, estes passarão a ver enfatizado o seu 
papel como fontes de apoio formal. 

O autor PEREIRA (2009) completa 
ainda que, a intervenção precoce destina-
se a indivíduos em risco ou que apresenta 
desordens em seu desenvolvimento, 
desde o instante em que é gerado, ou 
seja, diagnosticado durante o pré- natal 
até quando alcança a sua idade escolar, 
onde a escola passa a ser  obrigatória, num 
andamento de suporte  que agrega  quatro 
etapas: Identificação – detecção e/ou 
diagnóstico - educação e apoio.
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Observa - se que o principal problema 
para detectar e diagnosticar um indivíduo 
com alguma necessidade especial, distúrbios 
de desenvolvimento/aprendizagem é, 
indicar o comportamento anormal, expô-
Io, diferenciá-Io de questões parecidas 
em outros indivíduos com necessidades 
educacionais especiais. Vê-se hoje em dia 
variados nomes de distúrbios, transtornos 
e afins, portanto, saber ao certo o que cada 
anormalidade é já e um grande passo, afim 
de não rotular alunos. Também faz - se 
necessário realizar ajustes no currículo para 
atender- los de forma eficaz e tranqüila, 
para que seu potencial se desenvolva. Esta 
intervenção na educação infantil, ou seja, 
logo que a criança começa sua vida na escola 
são de certa forma, diferentes da intervenção 
somente quando esta criança já está no 
ensino fundamental.

Grandes pensadores mostram que o 
desenrolar da adaptação tanto da criança 
quanto da família de uma criança especial é 
menos traumático quando a deficiência do 
indivíduo se torna aparente mais cedo, ou 
seja, durante o período gestacional ou na 
educação infantil. Assim, ambos apresentarão 
menos dificuldades de adaptação ao possível 
tratamento ou acompanhamento.

Os autores PIMENTAL SÁ E RABINOVICH 
(2006) apontam que, caso essa detecção 
demore: 

Vários fatores podem constituir  
sobrecarga aos pais: o tempo gasto no 
cuidado e atenção à sua criança, contribuindo 
para a redução dos seus contatos sociais e 
culturais, o aumento dos gastos, já que em 
nosso meio os pais arcam financeiramente 

com parte do tratamento, e os limites sociais 
reconhecidos pelas atitudes preconceituosas 
da sociedade.

  Nesta linha cabe apontar que, atitudes 
de rejeição, não aceitação das famílias e 
dos grupos sociais na maioria das vezes 
ocasionam às posturas não desejáveis. 
Levam a pessoa com necessidade especial 
ao isolamento e exclusão, resultando, assim 
numa difícil vida escolar deste sujeito.

Neste contexto, há leis que asseguram 
quando indivíduos com necessidades 
especiais sofrem danos. A Convenção 
Interamericana para a Eliminação de todas as 
formas de discriminação contra as pessoas 
com deficiência (1999) diz que: 

as pessoas portadoras de deficiência têm 
os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que 
estes direitos, inclusive o direito de não 
ser submetidas a discriminação com base 
na deficiência, emanam da dignidade e da 
igualdade que são inerentes a todo ser 
humano.

 A mesma lei define discriminação como:
 o termo “discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência” significa toda 
diferenciação, exclusão ou restrição baseada 
em deficiência, antecedente de deficiência, 
conseqüência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou 
passada, que tenha o efeito ou propósito de 
impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício por parte das pessoas portadoras 
de deficiência de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais.

Qualquer tipo de preconceito ou 
discriminação deve ser trabalhado desde a 

educação infantil. Mesmo tendo estudos 
que apontam que as crianças não evitam 
ou julgam outro indivíduo, fazer com que 
estas se interajam, convivam resultará em 
um bom desenvolvimento de ambos. Uma 
vez que conviver com sujeitos diferentes 
faz com que o indivíduo se identifique e 
identifique o outro sendo diferente, com 
suas especificidades.

POSSÍVEIS NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
DO ALUNO - COMO 
RELATAREM AOS FAMILIARES

Sabe-se que são os profissionais de saúde 
que são chamados a dar o diagnóstico 
conclusivo de um transtorno ou dificuldade 
especial de uma criança. Mas, segundo 
MACIEL (2000):

os médicos raramente esclarecem ou 
informam, aos familiares de portadores 
de deficiência, as possibilidades de 
desenvolvimento, as formas de superação 
das dificuldades, os locais de orientação 
familiar, os recursos de estimulação precoce, 
os centros de educação e de terapia. A esses 
familiares pede-se que aceitem uma realidade 
que não desejam e que não é prevista, uma 
realidade em que os meios sociais e a mídia 
pouco abordam e, quando o fazem, é de 
maneira superficial, às vezes preconceituosa 
e sem apresentar os caminhos para a inclusão 
social.

Nestes aspectos, sendo o aluno com 
necessidade especial integrante da escola, 
cabe a comunidade escolar auxiliar e fomentar 

mecanismos que o aluno e a família precisa 
para enfrentar a realidade, que, muitas das 
vezes é dolorosa.

A autora MACIEL (2000)  completa que: 
Os pais ou responsáveis por portadores de 

deficiência, por sua vez, também se tornam 
pessoas com necessidades especiais: eles 
precisam de orientação e principalmente 
do acesso a grupos de apoio. Na verdade, 
são eles que intermediarão a integração ou 
inclusão de seus filhos junto à comunidade.

Sabemos que o que acarreta em piores 
dificuldades para as famílias e possivelmente 
para o aluno com necessidade especial são 
o preconceito e “aceitação” da sociedade 
e da família. Por falta de conhecer sobre 
a dificuldade da criança, a sociedade, 
geralmente, faz com que vire um problema 
ou um peso a ser carregado. 

Sabendo da importância que tem na vida 
de um aluno, cabe aos professores e demais 
profissionais que atuam na escola tomar 
ciência do diagnóstico e prognóstico de 
aluno que possui necessidades educativas 
especiais, que procurem a família do 
educando para conhecer toda a história 
de vida desse indivíduo, para que, juntos, 
possam traçar estratégias de estimulação 
entre a família e a escola. Também é 
necessário que antes de qualquer atitude 
direta com os pais e profissionais, busquem 
orientações com profissionais especializados, 
como psicólogos, fonoaudiólogos, que 
atenderam esses alunos ou que atendem. Ter 
ciência de avaliações e relatórios que estes 
profissionais relataram auxiliará muito na 
vida escolar do educando, além do auxílio de 
métodos, técnicas e estratégias de ensino-
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aprendizagem.
Percebe-se nos dias de hoje muita 

precipitação em informar aos familiares 
alguma anormalidade notada no seu filho. 
Neste aspecto, BUSCAGLIA (1993) diz que: 

é comum que os profissionais sintam a 
necessidade de impressionar os pais, talvez 
inconscientemente, com uma verborragia 
longa e complicada e rótulos sem significado. 
Os pais têm direito a uma explanação a 
mais concreta e apropriada possível à sua 
compreensão e experiência. 

 BUSCAGLIA (1993) afirma ainda que, 
deve-se tomar cuidado para que se utilize 
de casos ilustrativos comuns do dia-a-dia, 
comuns e palavras que estejam ligadas de 
forma clara a essas experiências pessoais, a 
fim de que a informação se torne importante 
do ponto de vista do comportamento. E 
completa:

Não se pode deduzir que os pais 
mais cultos e inteligentes tenham uma 
compreensão do jargão médico maior do 
que os menos instruídos. Na verdade, é mais 
provável que esses pais mostrem-se mais 
relutantes em indagar sobre o significado 
de um termo, presumindo que deveriam 
conhecê-lo e acreditando que o fato de 
admitirem o desconhecimento os diminuiria. 
O fator importante é que seja usada uma 
linguagem precisa, que comunique de forma 
mais eficiente aquilo que se deseja.

Segundo  BARKER  apud BUSCAGLIA (1993) 
a comunicação com os pais e familiares é tão 
importante para o bem - estar dos mesmos 
que os profissionais deveriam receber 
orientações e treinamentos específicos 
em relação ao uso correto da linguagem a 

qual lida diretamente, à compreensão e às 
necessidades e níveis emocionais dos sujeitos 
com quem eles convivem. O autor afirma 
ainda que seja de grande importância para 
o bem-estar dos familiares assim como um 
direito, é a informação a respeito do futuro 
de seu filho. Sabe-se que os profissionais 
não são mágicos e que, portanto, não podem 
estar plenamente seguros do prognóstico 
para a criança. Como cada deficiência atua 
de acordo com diversos fatores individuais, 
físicos e emocionais, é impossível descrever, 
com uma margem real, o que futuramente 
acontecerá a cada criança. 

Segundo o autor podem ser fornecidas 
informações aos pais e estes podem ser 
instruídos especificamente quanto ao 
seu papel nesse processo. Os pais têm a 
principal responsabilidade sobre a criança, 
não é do educador, do médico, do psicólogo, 
portanto, são os pais aqueles devem ter total 
conhecimento dos fatos.

Outro fator importante que resultará em 
importantes mecanismos nesse processo 
de adaptação do aluno é a relação e 
integração professor-aluno. Olhar, enxergar 
o aluno sem qualquer tipo de preconceito e 
mostrar que somos sujeitos capazes e com 
mesmos direitos irá criar condições para um 
desenvolvimento contínuo e mais tranqüilo. 
Fazer com que o aluno supere seus desafios 
e juntos vibrarem por cada conquista. Aos 
nossos olhos às vezes parece ser pequenas, 
mas, para um ser que se encontra com 
dificuldades para executá-los, os desafios 
se tornam grandes. Apesar de não ser uma 
tarefa simples e de fácil execução, quando 
esta é de maneira eficaz torna-se uma 
experiência única para todos os envolvidos.

Maria das Dôres Alves da 
Silva 
Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade FASS – Faculdade de 
São Sebastião (2015); Professora 
de Ensino Fundamental I – 1° ano 
- na EMI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se dizer que independente da necessidade que um 
filho nasça ou venha a adquirir durante o seu desenvolvimento, 
ocasiona um profundo impacto para a família, esta, por sua 
vez passa por um processo de inovação, reestruturação 
e readaptação que podem sustentar em equilíbrio ou o 
rompimento dos laços já constituídos.  

Entende-se que se faz necessário a ampliação da forma 
que pensamos ou percebemos sobre as alterações vistas 
e geradas na estrutura familiar destas crianças para daí 
compreendermos e entendermos sua realidade.

 Outro fator que deve ser levado em conta é que, nascemos 
como indivíduos sociais e temos nosso desenvolvimento 
por meio dos aspectos biológicos das relações sociais, 
culturais, emocionais. Nessa linha, é necessário que os 
profissionais de educação estejam engajados a olhar o 
indivíduo como todo, e, olhar todos os sujeitos que entra 
na escola com mais cautela a fim de detectar possíveis 
alterações no seu desenvolvimento e caso a criança  
já tenha uma necessidade aparente deve-se oferecer 
mecanismos para um melhor aproveitamento no âmbito 
escolar, além de trabalhar com todos os envolvidos, escola 
e família.

Também faz - se necessário serem cautelosos e não 
precipitarem em supostos resultados ou diagnósticos, pois, 
a família necessita de um olhar e amparo diferenciado em 
situações que envolva o desenvolvimento do seu filho.

 É de suma importância que a família entenda o seu papel 
no pleno desenvolvimento da criança com necessidade 
educacional especial, e a escola pode, auxiliá-la. O auxílio 
faz com que os familiares busquem motivação para que o 
desenvolvimento da criança seja contínuo, abrangendo os 
aspectos psicomotor, emocional, físico, intelectual, social.

O afeto familiar é fundamental, em todos os momentos 
de vida de um sujeito e na infância é essencial. Deve-se 
haver um equilíbrio, pois, o afeto manifestado em exagero 
gera insegurança às crianças, estas se sentem incapazes de 
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enfrentar obstáculos e limitações por serem superprotegidas.
É de grande importância também que as escolas encontrem maneiras inteligentes e 

viáveis de aproximar as famílias, despertar nelas a razão e a importância da participação 
na rotina dos filhos. Pose-se desenvolver encontros para trocar experiências de vida com 
outras famílias de criança com Necessidades Educativas Especias, além de trabalharem com 
convidados especiais, filmes, vídeos, temas, etc. 

Desta forma, é importante que ambas as partes criem espaços para esta relação: sendo 
a escola, a promovedora de atividades que prendem e gerem interesse das famílias e as 
famílias, trabalharão na organização de suas rotinas participando de todas as atividades 
possíveis e incentivando a todo instante o desenvolvimento do seu filho. 

 Contudo, o respeito pela diferença e pela especificidade de cada pessoa é um princípio 
fundamental.  Promover uma educação integradora e inclusiva desde os primeiros anos de 
vida da criança proporcionará às mesmas e a todos os envolvidos uma experiência de saber 
conviver com a diversidade além de benefícios que vão levar para toda vida.
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NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO
RESUMO: Educar é proporcionar oportunidades e orientação para aprendizagem, para 
aquisição de novos comportamentos. Comportamentos resultam da atividade cerebral. 
O cérebro, portanto, é o órgão da aprendizagem. As descobertas das neurociências 
estão esclarecendo alguns dos mecanismos cerebrais respon-sáveis por funções mentais 
importantes na aprendizagem. No entanto, a apli-cação desse conhecimento no contexto 
educacional tem limitações. As neuro-ciências não propõem uma nova pedagogia, mas 
fundamentam a prática pe-dagógica que já se realiza, demonstrando que estratégias 
pedagógicas, que respeitam a forma como o cérebro funciona, tendem a ser mais eficientes. 
Co-nhecer a aprendizagem numa perspectiva neurobiológica pode auxiliar edu-cadores, 
professores e pais, a compreender alguns aspectos das dificuldades para aprendizagem e 
inspirar práticas educacionais, mas não possibilita a so-lução dos problemas da educação. 
Aprendizagem não depende apenas do funcionamento cerebral. Diversos fatores, como 
condições gerais de saúde, ambiente familiar, estímulos na infância, interação social, tipo de 
escola, as-pectos culturais, socioeconômicos e até políticas públicas de educação, tam-bém 
interferem na aprendizagem. Cabe, assim, uma reflexão sobre as possibi-lidades e desafios 
do diálogo entre a Neurociência e a educação.

Palavras-Chave: Neurociência; Educação; Cérebro; Sistema Nervoso.

INTRODUÇÃO

A interlocução entre Neurociência 
e Educação é de fundamental 
importância para o processo 
de ensino-aprendizagem no 
desenvolvimento humano. Do 

ponto de vista neurobiológico aprendizagem 
é a aquisição de novos compor-tamentos. 
Esses comportamentos podem ser de 
ordem motora, psicomotores, de atitudes, 
de conhecimentos. De certa forma eles 
dizem respeitos a áreas diferentes do 
cérebro humano. Muito embora quando 
o ser humano se com-porta faz o uso de 
todos esses comportamentos. Ao fazer o 
uso da linguagem o ser humano se utiliza 
do comportamento psicomotor, de atitudes 
e expres-samos o conhecimento que temos 
das coisas, do mundo.

Constantemente aprendemos em várias 
situações existenciais. Apren-demos a ler, 
a escrever, a se comunicar, a utilizar novas 
ferramentas tecnoló-gicas para trabalharmos 
em equipe, para nos relacionarmos 
socialmente, para desenvolvemos atividades 
motoras, enfim. O ser humano aprende para 
a vida. O cérebro humano não funciona 
sozinho ele depende de outras estruturas 
do sistema nervoso. O cérebro humano é o 
grande representante do sistema ner-voso 
mas ele não funcionaria sem outras áreas 
desse sistema.

O cérebro humano se desenvolveu ao 
longo da evolução de forma a aprender 
comportamentos que garantam a 
sobrevivência e o bem-estar do ser humano. 
Aprendemos para a vida. Aprendemos para 

sermos melhores, para viver melhor e resolver 
os problemas que a vida nos coloca de forma 
a garantir a sobrevivência e preservação de 
nossa espécie, sobrevivência do indivíduo e 
o bem-estar do ser humano.

 O cérebro da criança e do adolescente 
vai se envolver com aprendiza-gem na 
medida em que aquela aprendizagem for 
relevante e significativa para sua vida. É 
uma regra do funcionamento cerebral. Não 
aprendemos aquilo que não tem importância 
para nós. Aprendemos por conhecimento. 
Aprende-mos para aprender habilidades. 
Aprendemos para sermos mais sábios, 
termos melhores soluções e reflexões 
sobre nossa própria vida. Aprendemos para 
propiciarmos conforto a nós mesmos e para 
outras pessoas, para termos pra-zer, para 
resolução de problemas, para adaptação 
ao meio ambiente, para pre-servação da 
espécie, para nossa sobrevivência e para a 
vida.

O presente Artigo tem como objetivo 
contribuir para a reflexão acerca da questão 
da “Neurociência e Educação”.A presente 
reflexão busca a compre-ensão em dar 
respostas sobre como a Neurociência 
contribui para a educação no processo 
formativo de tantas pessoas que a partir 
do conhecimento mudam sua maneira de 
ser e estar no mundo. Tem como objetivos 
específico:

• Levantar aspectos sobre a 
Neurociências relacionados à Educa-ção 
que passam a subsidiar a aquisição de novos 
conhecimen-tos;

• Analisar a partir dos aportes teóricos 
de autores do campo da Neurociência e da 
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Educação;
• Apontar as contribuições da 

Neurociência para a Educação, es-
pecificamente quanto à compreensão do 
processo de aprendiza-gem.

Ao propormos o tema “Neurociência e 
Educação” percebemos a impor-tância do 
conhecimento da neurociência como um saber 
necessário no pro-cesso educativo docente e 
discente para a compreensão, especialmente 
de como acontece a aprendizagem exige uma 
abordagem metodológica que res-ponda 
questões atuais da Educação.

Os conhecimentos em Neurociência são 
produzidos numa velocidade vertiginosa e 
a possibilidade e comprovação científica de 
suas afirmações con-te com importantes 
descobrimentos científicos sobre o 
tema, conhecimentos estes se renovam, 
transformam-se e criam novos paradigmas. 
A cada instante se esclarecem mais e mais 
o funcionamento esta fascinante estrutura 
que é o cérebro humano.

O campo de investigação da Neurociência 
se desenvolve rapidamente e tem se ampliado 
interessando a autores de diversas áreas. 
Esse Artigo preten-de contribuir com essa 
discussão. São muitas as questões em aberto 
que de-vem estimular a pesquisa, como 
também a outros autores, na continuação 
des-ta investigação sobre tudo dando a ela 
um caráter prático na vida escolar, na sala de 
aula no processo de ensino-aprendizagem.

O desafio para a educação não se encontra 
no fato de apresentar o co-nhecimento num 
formato que o cérebro aprenda melhor. A 
aprendizagem sig-nificativa tem seu substrato 
orgânico e biológico na reorganização 

das cone-xões entre os neurônios, na 
neurogênese, compreendida pelo conceito 
da neuroplasticidade como capacidade 
plástica do cérebro se reorganizar em vá-rios 
níveis, submetido a estímulos eficientes e 
frequentes. A questão passa por delimitar o 
que se compreende por saber.

Do ponto de vista neurológico, uma 
aprendizagem somente ocorre em 
decorrência da neuroplasticidade. O cérebro 
humano não finaliza seu desen-volvimento, 
por constantes modificações se reestrutura 
e se reorganiza para atender eficientemente 
o indivíduo em cada etapa do ciclo de sua 
vida. 

Nos seres humanos, o caminho da 
maturidade é cercado de experiên-cias 
que podem ser identificadas, permitindo-
lhe, além de compreender o que acontece, 
possa antecipar e antever etapas, com o 
intuito de enfrentar e adap-tar-se melhor às 
dificuldades. Os estudos de neurociências 
demonstram que o cérebro humano é capaz 
de gerar novas células. Existe um sincronismo 
entre o cérebro em desenvolvimento e o que 
modela seu crescimento de maturação.

A CONCEPÇÃO DE 
LINGUAGEM

A linguagem é entendida como  
pressuposto básico para o processo de  
comunicação humana. Existe a linguagem 
corporal, artística, dos sinais, da escrita. A 
linguagem é concebida coo uma troca de 
informações. Os linguistas apre-sentam uma 
definição mais estrita do termo conceituando 
a linguagem como habilidade humana 

consoante o Manual de Linguística:
Entendendo linguagem como uma 

habilidade, os linguistas definem o termo 
como a capacidade que apenas os seres 
humanos possuem de se comunicar por meio 
de línguas. Por sua vez, o termo “língua” é 
normalmente definido como um sistema 
de signos vogais utilizados como meio de 
comunicação entre os membros de um grupo 
social ou de uma Comunidade Linguística 
(MEMELOTTA, 2008, p. 16).

Trata-se, portanto, de um fenômeno 
eminentemente social sendo pro-posto 
ao indivíduo assim que nasce embora ele 
possa rearranjar, recompor, recriar, alterar, 
imprimindo suas características individuais 
que acabam por in-troduzir variações mais 
ou menos extensas.

Aprendemos isso em casa, na Escola, na 
Comunidade, com a televisão, com a internet. 
O ser humano aprende interagindo com o 
meio ambiente. O nosso comportamento 
depende do sistema nervoso, ou seja, não 
existe com-portamento em outra dimensão 
até o que a ciência sabe. Todo comportamento 
de aprendizagem depende do nosso sistema 
nervoso. Essa estrutura só funci-ona na 
medida em que há uma interação com meio.

Somos seres humanos e como tal, 
fazemos o uso das várias linguagens para nos 
comunicar e estabelecermos nossas relações 
com o mundo, com as pessoas, com as 
coisas. Portanto, o desenvolvimento humano 
da linguagem requer um aparelho fonador 
bastante desenvolvido que permita uma 
técnica articulatória complexa entendida 
como conjunto de elementos corporais ne-
cessários à produção dos sons que compõem 

a fala.
O funcionamento da linguagem implica 

também a uma estrutura neuro-biológica 
sofisticada. Acidentes cardiovasculares ou 
lesões no cérebro provo-cam distúrbios na 
linguagem conhecidos como “assaria” que 
demonstram a importância das estruturas 
cerebrais e neurais para sua veiculação.

Ao lado dessa base neurobiológica 
encontram-se processos cognitivos 
sofisticados ligados a simbolização ou 
representação do mundo em t ermos 
linguísticos associados à nossa capacidade 
de compreender a realidade que nos cerca. 
Armazenar informações da memória de forma 
organizada e transmi-ti-las em situações reais 
de comunicação. Trata-se do funcionamento 
mental designado pelo termo “cognição”.

A linguagem apresenta também uma base 
sociocultural responsável pelos aspectos 
variáveis que a caracterizam nas diferentes 
sociedades e nos momentos históricos 
distintos.

Por fim, a interação entre os falantes 
acaba por mandar a estrutura das línguas 
substituindo expressões que perderam sua 
expressividade por outras mais adequadas ao 
processo comunicativo além de estabelecer 
modelos de comunicação adequados para 
cada situação específica.

Ao interagir com o mundo, o ser humano 
os estímulos do ambiente pe-las vias 
sensoriais entram no sistema nervoso do 
sujeito que processa esses estímulos e esse 
processamento que o cérebro faz gera um 
comportamento que tende a ser adaptativo 
visando o bem-estar e sobrevivência.

Um exemplo desse fenômeno é o fator do 
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aluno estudar para as avalia-ções na véspera 
da Avaliação. São raros os alunos que tem a 
prática de estu-dar diariamente. Esse aluno 
que estuda na véspera poderá obter um 
sucesso relativo para o seu bem-estar e sua 
sobrevivência que se concretiza na men-ção, 
na nota que lhe será atribuída na Avaliação 
proposta pelo Professor. No entanto, a 
Avalição tem um valor diferente do que é 
proposto para a aprendi-zagem significativa 
e o que temos é o valor da menção, da nota 
atribuída. Por-tanto, o cérebro da gente se 
dedica bem aquilo que é mais importante, 
prioritá-rio e prazeroso. O desafio está para 
os Educadores proporem Avaliações que 
os alunos tenham o prazer de fazer isso 
porque faz parte o processo de ensi-no-
aprendizagem para além da nota. Esse é 
um exemplo que mostra que na sala de aula 
acontecem coisas inesperadas, inexplicáveis.

No entanto, existem teorias linguísticas, 
pedagógicas, psicológicas que saem da 
linguística e migram para a prática pedagógica. 
A língua é um sistema interacionista. A língua 
é um discurso posto em ação entre os seres 
humanos.

DESENVOLVIMENTO DA 
LINGUAGEM

Ninguém é uma ilha. Para crescer, 
aprender, construir conhecimento, para se 
construir, o ser humano precisa dos outros. 
Interagir, trocar, partilhar, navegar, para 
isso embarcamos na grande aventura que 
é a linguagem e que nos cons-titui como 
seres humanos e que se torna a ferramenta 

de contato possibilitan-do a troca com o 
outro permitindo ao ser humano construído 
dessa interação com o outro completar-se e 
conquistar o seu potencial.

Vygotsky (1998) é um pensador russo, 
autor da chamada Psicologia Histórico 
Cultural, conhecida também como Psicologia 
Interativista ou Teoria Histórico Social. 
Vygotsky (1998) afirma que a cultura se 
integra ao homem pela atividade cerebral 
estimulada pela interação entre parceiros 
sociais medi-ada pela linguagem. A linguagem 
é a ferramenta que torna o animal homem 
verdadeiramente humano.

A linguagem e o pensamento estão 
interligados segundo Vygotsky(1998). Para 
o autor, é importante avaliar a criança pelo 
que ela está aprendendo e não pelo que já 
aprendeu. Sua teoria procura avaliar os proces-
sos mentais envolvidos na compreensão do 
mundo. O modelo de aprendizado descrito 
por suas ideias representou um grande salto 
para a Pedagogia espe-cialmente quando 
desenvolver a Zona d Desenvolvimento 
Proximal – ZDP, para ele, uma das etapas de 
aprendizagem mais importante.

Para compreender as ideias de Vygotsky 
(1998) é extremamente impor-tante ter 
presente quatro pensamentos chaves 
vygotskyano:

• Interação;
• Mediação;
• Internalização;
• Zona de Desenvolvimento Proximal – 

ZDP.
Vygotsky (1998) descobriu que para 

melhorar o nível de aprendizagem mais 
do que o indivíduo agir sobre o meio ele 

precisava interagir. Para ele, to-do sujeito 
adquire seus conhecimentos com base de 
relações interpessoais, de troca com o meio. 
Por isso, é chamado de interativo. Afirma 
que aquilo que parece individual na pessoa 
é na verdade o resultado da construção da 
sua relação com o outro. O outro veicula a 
cultura.

As características e atitudes individuais 
estão profundamente impreg-nadas com as 
trocas com o coletivo, uma vez que é no palco 
da cultura, dos seus valores, da negociação de 
sentidos tramadas pelos grupos sociais que 
se constrói e se internaliza o conhecimento.

Mas como isso é possível? Por meio da 
língua. Mediante a linguagem, ou seja, dos 
símbolos escolhidos como metáforas ou 
outras figuras que se constituem em valiosa 
moeda de toca; isto é, a interação é feita 
por meio da linguagem que se realiza uma 
espécie de mediação com o indivíduo com a 
cultura.

Vygotsky (1998), entende que as funções 
mentais superiores são soci-almente 
formadas e culturalmente transmitidas por 
meio da linguagem. E mais, ainda que uma 
criança tenha biologicamente o potencial 
de se desenvolver se não interagir não se 
desenvolverá como poderia ou deveria.

Um exemplo recente desse fenômeno de 
interação é o “Menino Lobo” encontrado 
nem Calunga na Rússia que se criou com 
lobos e desenvolveu muito pouco de sua 
natureza humana. Andada de quatro. Não 
falava, rosnava e mordia como um cão.

Como a cultura negocia o sentido das 
coisas? Por meio de representa-ções 
simbólicas, por meio da língua, da linguagem 

que realiza a mediação en-tre a “coisa”, o 
“objeto” e a compreensão da “coisa”, do 
“objeto”, como se fosse uma tradução, uma 
afirmação, uma certificação.

Se pegarmos, por exempli, uma cadeira 
e houver um consenso que va-mos chama-
la de cadeira e que se diz: ca-dei-ra e que 
serve para sentar, a cri-ança entende. Esta 
informação vai parar no seu cérebro onde 
fica armazena-da com o atributo sentar.

A Internalização para Vygotsky (1998), 
é o momento em que o aprendi-zado se 
completa, quando a criança ao refletir sobre 
o significado e o nome cadeira ao internalizá-
los consegue abstrair o conceito de cadeira 
e torna-lo universal. Então, cadeira não cabe 
mais só na palavra cadeira porque a pró-
pria criança descobre os muitos sentidos da 
palavra que adquire assim novos tons: afetivos, 
emocionais, de memória, de sentimento, ou 
simplesmente de informação; tudo isso s 
concretiza via mediação da linguagem, na 
troca com os outros, na interação e consigo 
mesma. Na internalização a criança aprende 
conhecimentos, papeis sociais e valores.

A Zona de Desenvolvimento Proximal – 
ZDP – nada mais é do que aquele espaço em 
branco que existe entre o que a criança já 
é, já sabe fazer sozinha aquilo que ela tem 
a potencialidade de vir a ser desde que seja 
assis-tida, ou seja, aprenda com os outros.

Proximal vem de próximo, perto, íntimo 
e é onde entra o Professor, o adulto ou um 
colega mais experiente da roda da criança 
e que, como parceiros de estrada detectam 
o seu potencial e a estimulam a se superar 
do que em te-se ela é naturalmente capaz 
e assim fica claro o papel do Professor. Para 
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Vygotsky (1998), o papel do Professor é ser 
um mediador entre a criança e mundo, um 
parceiro de estrada mais experiente, um 
descobridor da ZDP do aluno que o ajuda a 
interagir com os outros e consigo mesmo e 
assim, atingir o que lhe é de direito, não o 
melhor além do outro, mas o melhor de si 
mesmo, isto é, o seu potencial.

Isso ocorre mediante o comportamento 
de estimulações que o ambiente provoca no 
ser humano como resultado de estimulações 
que o meio ambiente. O ser humano é o 
cérebro do próprio ser humano. Na medida 
que o ser huma-no interage o próprio cérebro 
interage a partir da interação estabelecida 
com os outros. O sistema nervoso deflagra 
determinado comportamento para garantir a 
adaptação humana com o meio.

ASPECTOS BIOLÓGICOS 
DA NEUROCIÊNCIA COM A 
EDUCAÇÃO 

Uma das questões importantes do diálogo 
da Neurociência coma Educação está no 
fato de pensarmos que a aprendizagem é 
um processo físico que ocor-re no sistema 
biológico e que o Educador na verdade, 
no dia-a-dia está modifi-cando conexões, 
sinapses e estruturas cerebrais.

O Educador trabalha mais com cérebro do 
que o Psiquiatra, Psicólogo e Neurologista, 
que são profissionais que trabalham com 
o cérebro quando não apresenta sua 
funcionalidade em perfeitas condições.

Como Educador mudamos o cérebro dos 
nossos alunos. Ajudamos a construir o cérebro 

do outro. É quase que como diariamente 
tivéssemos fazen-do uma neurocirurgia no 
cérebro de nossos alunos. Isso se concretiza 
por meio dos órgãos dos sentidos, por meio 
da interação.

Por exemplo, podemos apresentar uma 
atividade para os nossos alu-nos, o que vai 
mudar são as estratégias que utilizamos ao 
propor a atividade. A estratégia pedagógica 
varia de professor para professor, ou seja, 
a paixão, a emoção, o jeito do professor se 
relacionar com a turma varia e vale como 
estra-tégia pedagógica. Isso motiva mais 
nossos alunos. Isso faz diferença na inte-ração 
que leva uma modificação elétrico e química 
no sistema nervoso e isso muda mesmo os 
cérebros envolvidos nessa interação por um 
processo cha-mado de neuroplasticidade.

A aprendizagem precisa se dá em forma 
de espiral. Ele tem que ser re-petida. O 
sujeito tem que repassar pela informação 
novamente. Os alunos não aprendem em 
uma aula só. O aprendizado só se concretiza 
se já tiver um co-nhecimento prévio, ou seja, 
precisa ter uma memória formada sobre o 
assunto ou o tema apresentado para poder 
acrescentar informações e assim ir modifi-
cando seu próprio conhecimento sobre o que 
está sendo proposto. Então, aprendizagem 
dá trabalho. Gasta energia. Tem produção de 
proteína e modifi-ca o cérebro humano.

O cérebro humano é formado por cerca de 
86 bilhões de células nervo-sas. Isso é quase 
dez elevada a décima primeira potência e 
essas células po-dem ter relações entre elas 
da seguinte ordem: eu posso ter um neurônio 
en-trando em contanto com mil, dois mil, 
três mil outros neurônios ao mesmo tempo 

em que pode se ter um neurônio recebendo 
informação de outros três mil neurônios.

 As áreas do cérebro que processam 
linguagem são áreas privilegiadas. Recebem 
informações daquele significado, ou 
seja, daquele objeto. Na apren-dizagem 
contribuímos para fazer uma modificação 
física no cérebro humano cotidianamente. 
A comunicação entre os neurônios depende 
de substâncias químicas e é por isso que 
substâncias químicas podem alterar o 
comportamen-to humano. 

Um exemplo prático desses fenômenos  
está no fato de ingestão de ál-cool ou de  
drogas que alteram comportamento 
diferenciados em determinadas situações. 
O álcool interfere na neurotransmissão. 
As drogas que são mais pesadas 
alteram a neurotransmissão provocando 
comportamento diferentes alterando 
também a capacidade do neurônio responder 
e aí, a tendência é que o sujeito tenha que 
usar doses cada vez maiores para ter o efeito 
do mesmo comportamento, situação ou 
sensação. Por outro lado, a neurotransmissão 
de neurônios pode beneficiar o sujeito é 
que nós verificamos nas medicações feitas 
na farmacologia do sistema nervoso, nos 
medicamentos que agem no sistema nervoso 
central.

A aprendizagem pressupõe novos 
comportamentos. A Neuroplasticida-de que 
permite ao cérebro se reorganizar e expressar 
esses novos comporta-mentos e acontece 
durante o sono. Na verdade, a aprendizagem 
é um proces-so de reorganização cerebral 
cotidiana em que o cérebro se modifica a 
partir das interações que se estabelecem 

com o meio. 
A inteligência numa concepção mais 

moderna e contemporânea, é a habilidade ou 
o conjunto de habilidades que o ser humano 
tem para entender ideias complexas, para 
se adaptar efetivamente ao meio ambiente, 
para apren-der a partir da experiência, se 
engajar de formas variadas de raciocínios, 
para superar obstáculos utilizando-se do 
pensamento.

Portanto, a inteligência nada mais é do que 
o conjunto de habilidades que o ser humano 
tem para resolver problemas. O conjunto 
de funções cogni-tivas fazem a nossa 
inteligência. Existe indivíduo que tem uma 
linguagem me-lhor que outras funções, tem 
outros que o raciocínio lógico-matemático é 
me-lhor que as outras funções, tem outros 
que tem mais atenção que outros, tem outros 
que são melhores em função executiva.

Essas diferentes funções cognitivas podem 
tornar o ser humano com uma habilidade 
maior ou menor para certas tarefas. Se o ser 
humano for muito bom em linguagem, em 
raciocínio lógico-matemático, em atenção 
e em função executiva provavelmente ele 
será muito mais inteligente do que a média 
das pessoas que não tem as funções mais 
elaboradas.

Essa capacidade maior ou menor depende 
da genética e da reorganiza-ção cerebral que 
o cérebro recebeu ao longo da vida. Depende 
tanto da intera-ção do ser humano com o 
meio ambiente quanto da genética.

A inteligência é um atributo que muda 
de acordo com a cultura e com os tempos. 
Em tribos africanas inteligência não é saber 
matemática, português, geografia, história 
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é saber manter a coesão social da tribo. O 
sujeito que é inte-ligente é aquele que saber 
fazer isso melhor.

O período receptivo vai de zero a seis anos 
ocorre uma remodelação do sistema nervoso 
a partir da neuroplasticidade que permite a 
adequação do sis-tema nervoso ao meio 
ambiente. A criança tem o período receptivo 
que é o me-lhor período para ela interagir 
para aquilo que é importante para o adulto 
que ela poderá vir a ser. O cérebro não faz 
distinção de valores. Ele aprende tanto para 
o bem como para o mal vai depender do 
ambiente no qual o ser humano estiver se 
desenvolvendo.

Portanto, a Educação Infantil é um período 
importantíssimo para o de-senvolvimento 
do sujeito. A gente precisa ter muito carinho, 
muita atenção, muita dedicação com as 
crianças de zero a seis anos porque é aí que 
se estru-tura o sistema nervoso de forma 
que ele fica melhor estruturado. É muito 
mais difícil você mudar o comportamento 
do que foi aprendido de zero a seis anos do 
que o comportamento que foi aprendido 
depois dessa fase. Portanto, é uma fase 
que as crianças precisam aprender os 
comportamentos que são ideias para o 
mundo onde estão inseridos.

As funções cerebrais imprescindíveis para 
aprendizagem são:

• Atenção;
• Memória;
• Emoção;
• Função Executiva
• Autorregulação.
A autorregulação é a capacidade que 

temos de regular o comportamen-to. Ao 

interagirmos ativamos muitos neurônios, 
embora não consigamos mobi-lizar todas 
as redes neurais com a mês intensidade 
simultaneamente. É aí que entra a atenção, 
ou seja, o cérebro seleciona essa rede neural 
para a ação.

A atenção é voltada para aquilo que é 
mais significativo, ou novo, ou ainda que é 
importante para a vida da gente. O cérebro 
é o decodificador de valores por isso o 
ser humano consegue ler, uma vez que foi 
alfabetizado na língua portuguesa.

Portanto, a atenção é o primeiro  
delimitador da aprendizagem impres-
cindível para a formação da memória. Não 
se memoriza aquilo que não foi pro-cessado 
pela atenção. Se compreendêssemos isso 
muito conflito desnecessá-rio seria evitado 
no processo de aprendizagem em nossas 
salas de aula.

A atenção faz com certas redes neurais 
fiquem mais atentas que outras. A ativação 
repetida dessas redes neuras que forma 
a memória no ser humano. Se a tarefa 
é interrompida não se tem a proteína 
para produzir aquela sinapse. O maior 
envolvimento de áreas cerebrais faz com que 
o sujeito consiga regis-trar melhor aquela 
memória.

O cérebro funciona para proporcionar 
vida. Na Escola temos várias difi-culdades 
de aprendizagem. São muitos os fatores 
que interferem na aprendi-zagem. A minoria 
é relacionada a fatores neurológicos 
e psiquiátricos. Disle-xia, déficit de 
aprendizagem, discalculia, as síndromes 
termos uma taxa não muito grande de 
alunos que apresentam dificuldade na 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sociedade tem uma função educadora. Temos um 

papel de extrema impor-tância no valor que damos as 
coisas. Precisamos como educadores viver a vida da gente 
valorizando os aspectos que queremos que as crianças 
valori-zem.

A Educação visa mudança de comportamento. As estratégias 
são estí-mulos que levam a modificação do sistema nervoso 
e, portanto, o processo de ensino-aprendizagem é uma 
reorganização do cérebro com a mudança de comportamento 
resultante dessa reorganização.

Esse diálogo entre a Neurociência e a Educação é um 
diálogo desejá-vel. O cérebro é um elemento no processo de 
aprendizagem. A aprendizagem depende muito da interação 
com meio ambiente.

Educação é algo muito maior, ou deveria ser independente 
de políticas. Conhecer como o cérebro funciona não resolve o 
problema da aprendizagem. Precisamos pensar nossa prática 
pedagógica respeitando a forma como o cé-rebro funciona e 
se desenvolve.

O mundo mudou. Precisamos pensar a aprendizagem  
para o Século XXI e isso implica uma mudança nas estratégias 
tenham que ser diferentes. Hoje temos as novas tecnologias 
de informação e comunicação que nos desa-fiam a continuar 
tendo por profissão a arte e educar e formar seres humanos 

aprendizagem em razão a problemas cerebrais. A maior 
parte das dificuldades de aprendizagem que não podem ser 
confundidas com mau desempenho escolar, a maioria está 
relacionado a fatores pedagógicos, culturais e sociais. 

O problema da aprendizagem é um problema 
multidisciplinar e, portanto, a sua abordagem tem que que ser 
multidisciplinar. É muito difícil o professor sozinho resolver 
o problema da dificuldade de aprendizagem. Ele vai precisar 
de outro colega para discutir, vai ter que pensar na questão 
da família, no con-texto de vida do aprendiz e dos valores da 
comunidade que o aprendiz está inserido.
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conscientes, críticos, reflexivos e criativos numa sociedade com constante mu-dança que 
nos desafia a sair de nós mesmos e nos encontrar no outro por interação que nos constitui 
ao passo de seres humanos.
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O BRINCAR NO 
DESENVOLVIMENTO DO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Questionando-se qual é a influência do lúdico no desenvolvimento infantil? E 
como deve ser trabalhada a ludicidade na educação básica? Objetivou-se diagnosticar a 
importância do lúdico na educação básica. Pretendeu-se valorizar o lúdico, oportunizando 
crescimentos importantes para a criança e facilitando o processo ensino aprendizagem 
onde o educador ocupa lugar principal, pois, transformará estes momentos lúdicos em 
aprendizagens, onde a criança interagirá com prazer. Partiu-se da hipótese que ludicidade 
por meio das brincadeiras e dos jogos servem de ferramentas pedagógicas para o processo de 
aprendizagem das crianças. Para responder as questões utilizamos como referencial teórico 
autores renomados como Bemvenuti (2013), Coria-Sabine e Lucena (2009) e Rau (2011) 
entre outros citados nas referências onde pudemos discutir sobre o brincar na educação. A 
metodologia desenvolvida na pesquisa foi à revisão bibliográfica em livros, teses e periódicos 
da internet que contemplam o processo da aprendizagem que ocorre por meio da ludicidade 
nas brincadeiras e jogos na educação básica. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Lúdico. Brincadeiras. Aprendizagem.

Revista Educar FCE

INTRODUÇÃO

As brincadeiras sempre 
constituíram uma forma de 
atividade do ser humano, tanto 
no sentido de recreação como 
de educação ao mesmo tempo, 

desta forma preocupamo-nos em apresentar 
a importância do lúdico na educação como 
estimulador no desenvolvimento.

Considerando a criança como um ser 
lúdico por natureza, muitos autores colocam 
que jogar é a profissão das crianças, dizem 
ainda que enquanto a criança se desenvolve, 
sua principal preocupação e envolvimento 
são com jogos e brincadeiras.

Acredita-se que a educação lúdica e 
as brincadeiras contribuem e influenciam 
na formação e desenvolvimento da 
criança, buscando seu crescimento sadio, 
integrando-o a uma espécie de prática 
democrática, enquanto investe em uma 
das tantas formas de construção do 
conhecimento.

Questiona-se então qual é a influência do 
lúdico no desenvolvimento infantil? Como 
deve ser trabalhada a ludicidade na educação 
básica?

Objetivou-se diagnosticar a importância 
do lúdico na educação básica. Pretendeu-
se valorizar o lúdico, oportunizando 
crescimentos importantes para a criança e 
facilitando o processo ensino aprendizagem 
onde o educador ocupa lugar principal, pois, 
transformará estes momentos lúdicos em 
aprendizagens, onde a criança interagirá 
com prazer.

O estudo parte da hipótese de que a 

ludicidade por meio das brincadeiras e dos 
jogos servem de ferramentas pedagógicas 
para o processo de aprendizagem das crianças 
da educação básica. Percebemos que ao se 
estabelecer regras para os alunos, isso não é 
respeitado, já, quando trabalhamos regras de 
forma lúdica, estamos criando parâmetros 
múltiplos, onde o aluno aprende brincando.

O que sabemos sobre essa temática ainda 
é pouco, porém, utilizando como referencial 
teórico autores como Bemvenuti (2013), 
Coria-Sabine e Lucena (2009) e Rau (2011) 
entre outros citados nas referências podemos 
ter uma melhor compreensão.

Por meio de revisão bibliográfica em livros, 
teses e periódicos da internet contemplam-
se o processo da aprendizagem que ocorre 
por meio da ludicidade nas brincadeiras e 
jogos na educação básica.

O LÚDICO E SUA 
INFLUÊNCIA NO PROCESSO 
ALFABETIZADOR

A ludicidade é muito importante e 
necessária para o pleno desenvolvimento de 
uma criança, seu intelecto e personalidade. É 
importante que se ressalte que o surgimento 
de práticas pedagógicas criativas depende 
de nossa inserção no contexto escolar.

Acredita-se que utilizando atividades 
lúdicas e o brincar dentro da prática 
educacional, obtém-se um resultado melhor 
em termos de desenvolvimento e, com isso, 
propicia-se também à criança a possibilidade 
de manifestação dos aspectos de linguagem, 
psicomotores, cognitivos e sociais.
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As atividades lúdicas também podem 
ser utilizadas no período em que a criança 
está em fase de adaptação e socialização ao 
meio escolar, em especial as que valorizam 
a motricidade infantil. A brincadeira a nosso 
ver, é a melhor forma da criança se comunicar, 
sendo um instrumento que ela possui para 
conviver com outras crianças.

O referencial curricular para a educação 
infantil (RCNEI) aponta que por meio da 
atividade lúdica, os jogos e brincadeiras 
favorecem a ampliação dos conhecimentos 
infantis, assim, o aspecto lúdico não está 
presente apenas nas brincadeiras, mas na 
forma da criança pensar e representar, 
estabelecendo relações com quem vive 
aprendendo sobre o mundo com pessoas 
e objetos que a cercam, indica ainda que o 
elemento lúdico ou atividade lúdica abranja 
o jogo, o brinquedo e a brincadeira, por 
isso, precisamos diferenciar cada um desses 
elementos para melhor compreensão dessas 
atividades (BRASIL, 1998).

A evolução da atividade lúdica está 
relacionada com todo o desenvolvimento 
da criança, que aprende com o mundo 
brincando de forma prazerosa e com alegria. 
Por meio do brincar a criança vivencia 
situações cotidianas, experimenta papéis 
e regras, incorporando as informações e 
transformando as situações reais da vida. 
“O brincar por sua vez contribui para a 
criança relacionar questões pessoais, com a 
realidade do ambiente e da sociedade ao seu 
redor” (BRASIL, 1998, p. 27).

Santo Agostinho já dizia “o lúdico é 
eminentemente educativo no sentido em 
que constitui a força impulsora de nossa 

curiosidade a respeito do mundo e da vida, o 
princípio de toda descoberta e toda criação” 
(BEMVENUTI, 2013, p. 27).

Conforme Cória-Sabini e Lucena (2009.p. 
18) “sendo o pensamento da criança 
qualitativamente diferente do nosso, o 
objetivo principal da educação é compor a 
razão intelectual e moral como não se pode 
moldá-la de fora, devemos encontrar o meio 
e os métodos convenientes para ajudar a 
criança a construí-la ela mesma”.

Segundo Garcia e Marques (1990) “o 
aprendizado da brincadeira pela criança, 
propicia a liberação de energias, a expansão 
da criatividade, fortalece a sociabilidade e 
estimula a liberdade do desempenho” (apud 
CÓRIA-SABINI e LUCENA, 2009, p. 27).

Já Bemvenuti (2013, p. 63) diz que “a 
ludicidade e o brincar são certamente 
elementos considerados vitais no 
planejamento das atividades para a educação 
infantil, e discutir sobre eles não significa 
desmerecer sua importância, pelo contrário, 
é importante repensar como, por vezes, 
eles são utilizados também como poderes 
reguladores dos sujeitos infantis”.

Rau (2011) discute as implicações da 
ludicidade no desenvolvimento humano e na 
prática educativa falando sobre questões do 
lúdico enquanto linguagem simbólica: Com 
relação ao imaginário, diz ser necessário 
observar que, em situações de jogos infantis, 
a imaginação é explícita e as regras são 
ocultas; nos jogos do adulto, é o inverso: as 
regras são explícitas, e a imaginação é oculta.

De acordo com Cória-Sabini e Lucena 
(2009), os jogos e brincadeiras na educação 
infantil, têm como principais funções as 

de: estimular a atenção para o objetivo da 
atividade; estimular o prosseguimento do 
jogo com a atenção sustentada; permitir 
que o aluno tenha incansáveis repetições; 
aspectos que são alvos da educação formal 
e que se têm dificuldades de conseguir em 
atividades de longa duração e exclusivamente 
intelectuais.

Para Kishimoto as brincadeiras e os jogos 
sempre estiveram presentes na vida dos 
seres humanos, contribuindo para o seu 
desenvolvimento e socialização de maneira 
lúdica, diante desse fato, é importante 
entendermos os significados e controvérsias 
sobre os termos: lúdico, jogo, brinquedo e 
brincadeira (apud RAU, 2011).

Os parâmetros curriculares destacam que 
a brincadeira é uma linguagem infantil que 
mantém um vínculo essencial com aquilo que 
é o “não brincar”. [...] para brincar é preciso 
“apropriar-se de elementos da realidade 
imediata de tais formas a atribuir-lhes 
novas significações”. Essa peculiaridade da 
brincadeira ocorre por meio da articulação 
e a imitação da realidade. Toda brincadeira 
é uma imitação transformada, no plano das 
emoções e das ideias, de uma realidade 
anteriormente vivenciada (BRASIL, 1998, p. 
27).

A brincadeira favorece a autoestima 
das crianças, auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma 
criativa. Brincar contribui, assim, para a 
interiorização de determinados modelos de 
adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. 
Essas significações atribuídas ao brincar 
transformam-no em um espaço singular de 
constituição infantil.

Bemvenuti (2013, p. 113) diz que 
“utilizando a curiosidade e a imaginação das 
crianças, pode-se, brincar, jogar, criar e com 
isso aprender”.

Dessa forma entendemos que por meio 
da ludicidade é possível fazer intervenções 
em diferentes áreas de ensino favorecendo 
a ação educativa do professor, onde 
promovendo situações lúdicas o professor 
consegue estimular a imaginação criativa da 
criança contribuindo para o desenvolvimento 
e construção do conhecimento.

Rau (2011) discute as implicações da 
ludicidade no desenvolvimento humano e na 
prática educativa falando sobre questões do 
lúdico enquanto linguagem simbólica: Com 
relação ao imaginário, diz ser necessário 
observar que, em situações de jogos infantis, 
a imaginação é explícita e as regras são 
ocultas; nos jogos do adulto, é o inverso: as 
regras são explícitas, e a imaginação é oculta.

A atividade lúdica é considerada essencial 
à formação da criança, o brinquedo é um 
estímulo físico e mental, os jogos e as 
brincadeiras são resultados de processos 
sociais, favorecem a imaginação, a curiosidade, 
a criatividade e a socialização, promovem 
mudanças significativas no desenvolvimento 
psíquico e na personalidade da criança.

“A ludicidade e o brincar são, certamente, 
elementos considerados vitais no 
planejamento para as atividades na educação 
infantil”. (BEMVENUTTI, 20013, p. 61).

Conforme Cória-Sabini e Lucena (2009) 
para que todas as necessidades das crianças 
sejam supridas por intermédio do incremento 
das atividades lúdicas no contexto da 
educação infantil é necessário que o 
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professor proponha às crianças perguntas 
que agucem a sua curiosidade.

Dessa forma entende-se ser importante 
o papel do professor como mediador nos 
jogos e brincadeiras, promovendo desafios, 
discussões e auxiliando as crianças em suas 
construções.

Para Santos (1997) “a ludicidade é uma 
necessidade do ser humano em qualquer 
idade, não pode ser vista apenas como 
diversão” (apud RAU, 2011, p. 42).

Na escola, os conceitos são ensinados 
sempre no seu aspecto estático e não em seu 
aspecto dinâmico. Isso talvez se deva ao fato 
de que os aspectos estáticos dos conceitos 
podem ser indicados e memorizados, 
enquanto os dinâmicos só podem ser 
compreendidos por meio do raciocínio 
(CÓRIA-SABINI e LUCENA, 2009, p. 40).

Conforme Pagani “toda criança brinca 
porque gosta”. Para as que ainda não falam 
brincar é uma forma de expressar o que 
estão sentindo, suas experiências e vivencias 
anteriores. “Brincar, para a criança, é tão vital 
como comer e dormir” (apud CÓRIA-SABINI 
e LUCENA, 2009, p. 27).

“Através das brincadeiras as crianças 
aprendem a aceitar as regras da sociedade 
e as diferenças de pensamentos e atitudes, 
enfim aprendem a viver na sociedade” 
(CÓRIA-SABINI e LUCENA, 2009, p. 40).

O jogo é, portanto, sob duas formas 
essenciais de exercício sensório-motor e 
de simbolismo, uma assimilação do real à 
atividade própria, fornecendo a essa seu 

alimento necessário e transformando o 
real em função das necessidades múltiplas 
do eu [...] Os métodos ativos de educação 
das crianças exigem que se forneça às 
crianças um material conveniente, a fim de 
que, jogando, elas cheguem a assimilar as 
realidades intelectuais. (PIAGET, 1975, p. 
160 apud CÓRIA-SABINI e LUCENA, 2009, 
p. 41).

Segundo Piaget, “por meio da prática 
pedagógica do jogo o professor pode 
conhecer as expressões da personalidade do 
educando”, porque, nessa atividade lúdica, 
a criança se liberta de situações difíceis; as 
situações e os objetos representados e as 
ações não são o que aparentam ser (RAU, 
2011, p. 59).

O jogo é uma atividade exercida dentro 
de determinados limites de tempo e espaço, 
segundo regras livremente consentidas, 
mas absolutamente obrigatório dotado de 
um fim em si mesmo, acompanhado de um 
sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida cotidiana 
(HUZINGA, 2010, p. 33).

Brougère (1998), diz que “o jogo tem seu 
espaço no seio da ritualidade carnavalesca 
amplamente fundada no fingimento. O 
jogo está no centro da constituição de uma 
identidade, e nesse sentido ele é um espaço 
de aprendizagem”, apesar de sua aparência 
de desordem e mesmo de violência. Por não 
conservar um papel no seio da religião oficial, 
assume outro, essencial em festividades que 
podem ser consideradas ou como o lugar de 

formação de uma identidade local, ou como 
a sobrevivência vivaz do velho paganismo, 
disfarçado para o lado da religião católica. 
Se a festa não é jogo enquanto tal, como 
também a religião, ela integra um elemento 
lúdico (apud BEMVENUTI, 2013, p. 29).

Os jogos de regras são combinações 
sensório-motoras (corridas, jogos com bolas) 
ou intelectuais (cartas, xadrez) em que há 
competição dos indivíduos (sem o que a regra 
seria inútil) e regulamentadas quer por um 
código transmitido de geração em geração, 
quer por acordos momentâneos. (PIAGET 
apud RAU, 2011, p. 75).

Podemos dizer então, que o jogo é 
uma atividade importante caracterizada 
pelo prazer e pela espontaneidade, que 
propicia aos jogadores um clima de 
entusiasmo e motivação, quem joga tem 
um interesse intrínseco pelos resultados 
das suas atividades, em consequência à 
concretização de seu objetivo, satisfazendo 
uma necessidade interna.

O jogo habita o espaço contemporâneo 
com brincadeiras tradicionais, competições 
esportivas, jogos on line, jogos de linguagem, 
jogos lógico-matemáticos, jogos de azar, 
entre tantos outros, sempre com a noção de 
não sério, de passatempo, ou melhor, uma 
ótima atividade para ocupar o tempo a fim 
de que o sujeito não faça outra coisa pior 
(BEMVENUTI, 2013, p. 30).

Rau (2011, p. 76) destaca que o jogo 
conforme Vygotsky “é fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo, pois, o processo 
de vivenciar situações imaginárias leva a 
criança ao desenvolvimento do pensamento 
abstrato”, quando novos relacionamentos 
são criados no jogo entre significações e 
interações com objetos e ações.

Analisando o jogo como um elemento 
da cultura, enfatiza-se que “esse talvez 
seja mais antigo que a própria cultura”. 
Encontramos o jogo na cultura, como um 
elemento dado existente antes da própria 
cultura, acompanhando-a e marcando-a 
desde as mais distantes origens até a fase de 
civilização em que agora nos encontramos 
(HUIZINGA, 2005 apud RAU, p. 61).

“Cada contexto social constrói uma 
imagem de jogo conforme seus valores e 
modo de vida, que se expressa por meio da 
linguagem” (RAU, 2011.p. 86).

Os jogos com regras em grupo permitem 
a realização de um papel ou uma tarefa por 
parte da criança para atingir um objetivo 
comum. Dessa forma, a criança passa a 
cooperar com os colegas. Tal atitude consolida 
as interações e promove o desenvolvimento 
da autonomia. A colaboração, a cooperação 
e a comunicação resultantes da interação da 
criança com o objeto, com o ambiente e com 
os outros são os meios efetivos e afetivos 
de sua aprendizagem (CÓRIA-SABINI e 
LUCENA, 2009, p. 46).

Os jogos em sala de aula não precisam ser 
sofisticados, são materiais didáticos que bem 
trabalhados proporcionam condições 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

786 787

favoráveis ao lúdico, às relações 
interpessoais e a aprendizagem do aluno.

É no brinquedo que a criança aprende 
a agir numa esfera cognitiva, ao invés de 
uma esfera visual externa, dependendo das 
motivações e tendências internas, e não por 
incentivos fornecidos por objetos externos 
(VYGOTSKY, 2007, p. 126).

Dessa forma pode surgir uma proposta 
de educação sensorial, fundamentada na 
utilização de jogos e materiais didáticos para 
a educação natural da criança e se diferenciar 
dos métodos tradicionais desenvolvidos até 
então, que não respeitavam as necessidades 
e o desenvolvimento das mesmas.

O jogo é um instrumento pedagógico 
muito significativo. No contexto cultural 
e biológico é uma atividade livre, alegre, 
que engloba uma significação. É de 
grande valor social, oferecendo inúmeras 
possibilidades educacionais, pois favorece 
o desenvolvimento corporal, estimula a vida 
psíquica e a inteligência, contribui para a 
adaptação ao grupo, preparando a criança 
para viver em sociedade, participando, 
questionando os pressupostos das relações 
sociais tais como estão postos. (KISHIMOTO, 
2008, p. 37 apud RAU, 2011, p. 37).

Em suma pode-se dizer que o jogo e o 
brincar são para a criança possibilidades de 
ter um espaço onde a ação ali praticada é de 
seu domínio, de sua própria guia, onde ela 
age em função de sua própria iniciativa.

Entende-se que o pensamento é formado 
por relações e que o homem passa por 
meio de símbolos, construídos nas relações 

dialéticas com o mundo cultural, social e 
físico (RAU, 2011, p. 78).

As brincadeiras contribuem na formação 
de um sujeito crítico e construtivo, pois 
através da ludicidade a criança aprende a 
lidar com suas emoções, “explora e descobre 
diferentes formas de expressão, utiliza 
linguagens significativas, participa de grupos, 
expõe e ouve ideias e, por fim, faz tudo isso 
em diferentes contextos que não apenas o 
da esfera escolar” (RAU, 2011, p. 119).

Completando essa fala, Wajskop (2012) diz 
que “a criança desenvolve-se pela experiência 
social, nas interações que estabelece, desde 
cedo, com a experiência sócio-histórica dos 
adultos e do mundo por eles criado” (apud 
BEMVENUTI, 2013, p. 170).

“As atividades lúdicas possibilitam ao 
educando o desenvolvimento afetivo e 
emocional na medida em que estimulam 
as interações de seu corpo com os objetos 
de seu meio e com as pessoas com quem 
convive” (RAU, 2011, p. 206).

Cória-Sabini e Lucena (2009, p. 28) 
afirmam que “as atividades lúdicas infantis 
oferecem uma fonte para estudos em 
diferentes direções: do ponto de vista 
sociológico, na perspectiva psicológica, e em 
uma abordagem antropológica”.

Ao inserir brincadeiras tradicionais no 
contexto pedagógico, com características 
distintas de ambiente livres como as ruas, 
os clubes e o espaço público em geral a 
escola infantil participa do movimento de 
divulgação de brincadeiras tradicionais, 
mas sua intenção primeira é de auxiliar o 

desenvolvimento infantil por meio de jogos.

Por meio de jogos e brincadeiras, a criança 
pode aprender novos conceitos, adquirir 
informações e até superar dificuldades 
de aprendizagem, no entanto as fases da 
criança devem ser respeitadas pelo adulto, 
pois à vontade e a autonomia tem que 
ser conquistada somente pela criança, a 
interferência do adulto faz a criança tornar 
um ser artificial e sem vontades próprias 
(FRIEDMANN, 1996 apud RAU, 2011, p. 65).

A possibilidade de brincar sem que se 
utilize um brinquedo material faz dos jogos 
orais como as cantigas de roda e ninar 
atividades democráticas, que podem circular 
- nos mais variados espaços e nas mais 
distintas camadas sociais. Dessa maneira, as 
crianças vão sendo aproximadas do mundo 
das palavras (BEMVENUTI, 2013, p. 79).

Brinquedos são sempre suportes de 
brincadeiras, sua utilização deve criar 
momentos lúdicos de livre exploração, nos 
quais prevalece a incerteza do ato e não se 
buscam resultados. Porém, se os mesmos 
objetos servem como auxiliar da ação 
docente busca-se resultados em relação a 
algumas habilidades.

Após a leitura e reescrita deste trabalho 
observamos, segundo os autores pesquisados 
que as atividades lúdicas são aquelas que 
proporcionam a criança divertimento. Com a 
utilização delas a criança tem a oportunidade 
de experimentar jogos, brincadeiras, 
aprender a lidar com regras, criar momentos 
descontraídos para o aprendizado e também 
de diversão.

As situações de jogo promovem, também, 
oportunidades para a criança se descentrar, 
coordenar pontos de vista e compreender o 
sentido e o porquê das regras. No jogo, as 
ações das crianças devem ser cooperativas 
(CÓRIA-SABINI e LUCENA, 2009, p. 84).

Considera-se como Bemvenuti (2013), 
Coria-Sabini e Lucena (2009) e Rau 
(2011) que a ludicidade é necessária ao 
pleno desenvolvimento do organismo de 
uma criança, pois, têm papel especial e 
significativo na interação de seu intelecto e 
personalidade.

O lúdico representa uma oportunidade 
de (re) organizar a vivência e (re) elaborar 
valores, os quais se comprometem com 
determinado projeto de sociedade. Pode 
contribuir, por um lado, com a alienação das 
pessoas: reforçando estereótipos, instigando 
discriminações, incitando a evasão da 
realidade, estimulando a passividade, o 
conformismo e o consumismo; por outro, o 
lúdico pode colaborar com a emancipação 
dos sujeitos, por meio do diálogo, da 
reflexão crítica, da construção coletiva e 
da contestação e resistência à ordem social 
injusta e excludente que impera em nossa 
realidade. (GOMES, 2004, p. 146)

Dessa maneira podemos dizer 
afirmativamente que as atividades lúdicas 
promovem interesses, satisfação e prazer, 
além da construção do conhecimento.

Podemos então dizer que a brincadeira 
é uma ação natural da vida infantil, no 
momento em que brinca a criança trabalha 
com diversos aspectos como, físico, motor, 
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emocional, social e cognitivo, constituindo 
assim importante elemento no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem.

Acrescenta-se que o lúdico é uma 
dimensão significativa a ser explorada 
pelos profissionais que atuam na educação 
básica. Kischimoto (2012, p.36) reforça que 
“as experiências lúdicas da meninice serão 
lembradas por toda a vida, pelo prazer e pela 
alegria que proporcionaram ao corpo e ao 
espírito”.

Em suma é Freire (1997) citado por 
Bemvenuti (2013, p. 179) quem diz que “a 
atividade lúdica assegura o espaço para 
tal exercício, que as atividades sérias não 
permitem”.

DISCUSSÕES DOS 
RESULTADOS

O desenvolvimento do artigo fez com 
que acreditemos que a educação lúdica e 
as brincadeiras contribuem e influenciam 
na formação e desenvolvimento da 
criança, buscando seu crescimento sadio, 
integrando-o a uma espécie de prática 
democrática, enquanto investe em uma 
das tantas formas de construção do 
conhecimento.

Percebe-se também que, no meio escolar, 
há uma restrição do lúdico, ou seja, falta 
de conhecimento e compreensão de seu 
real sentido, aonde nesta perspectiva, 
conduzir a criança à busca e domínio de um 
conhecimento mais abstrato, misturando uma 
parcela de esforço a uma dose de brincadeira, 
tornaria o trabalho e o aprendizado um jogo 
bem sucedido.

Pode-se então concluir que 
consideravelmente os jogos e brincadeiras 
são atividades que permitem o 
desenvolvimento integral do aluno, 
contribuindo construtivamente para o 
processo de aprendizagem. Além do que 
brincar é a principal atividade na vida da 
criança; por meio da qual ela aprende as 
habilidades para sobreviver e descobrir o 
mundo.

Em suma observou-se que o brinquedo 
não possui somente função lúdica, mas 
proporciona diversão, prazer, e até mesmo 
desprazer, além de ter função educativa, 
pois o brinquedo ensina qualquer coisa 
que complete o individuo em seu saber, 
conhecimentos e compreensão do mundo.

A maneira como se aborda a ludicidade em 
sala de aula, proporciona um estímulo maior 
e mais adequado, para o desenvolvimento 
motor infantil. Percebeu-se, portanto, a 
necessidade de se buscar e ou criar novas 
situações envolvendo o lúdico para que 
as crianças tenham uma experiência de 
aprendizagem mais positiva por meio das 
brincadeiras e jogos.

Os resultados observados foram discutidos 
e analisados gerando uma autoavaliação 
diagnóstica sobre a importância da ludicidade 
para o desenvolvimento da criança, uma 
vez que de algum modo todas as crianças 
aprendem brincando.

Conclui-se que a ludicidade por meio dos 
jogos e das brincadeiras são necessárias ao 
pleno desenvolvimento do organismo de uma 
criança, têm um papel especial e significativo 
na interação, seu intelecto e personalidade.

Nadir Carmélia Gomes
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo aqui realizado aponta à importância que as 
atividades lúdicas e as brincadeiras possuem para o pleno 
desenvolvimento do organismo de uma criança, possuindo 
papel especial e significativo na interação, intelecto e 
personalidade, além disso, por meio da sua vivência e de 
cada etapa de seu desenvolvimento e suas experiências, a 
criança será fortalecida e se tornará um adulto equilibrado.

Os autores citados deixam explicito a importância da 
atividade lúdica na educação básica, no entanto reforçam 
que a ludicidade necessita de constantes reflexões e 
pesquisas, sendo um meio valioso para promover e sustentar 
a aprendizagem dentro de uma estrutura curricular.

O professor por sua vez é um mediador nas situações 
de ensino e aprendizagem devendo refletir sobre qual 
a importância de se trabalhar com atividades lúdicas, e 
compreendendo o que os jogos, brinquedos e brincadeiras 
podem proporcionar as crianças.

Além disso, deve buscar novas maneiras de ensinar por 
meio do lúdico, organizando os espaços e materiais para 
facilitar a aprendizagem e também fazer parcerias com as 
famílias, para que vejam o brincar com seriedade.

Assim podemos dizer que a ludicidade é um método 
eficaz na linha pedagógica, pois permite a criança expor 
o que realmente sabe a cerca da temática, sem qualquer 
tipo de intervenção e de maneira completamente livre, e 
que o brinquedo não possui somente função lúdica, mas 
proporciona diversão, prazer, e até mesmo desprazer, 
além de ter função educativa, pois ensina qualquer coisa 
que complete o individuo em seu saber, conhecimentos e 
compreensão do mundo.

Conclui-se que o lúdico no sentido verdadeiro da educação, 
só estará garantido se o professor estiver preparado para 
realizá-lo e tiver um profundo conhecimento sobre os 
fundamentos da mesma. Pode-se perceber ainda que o 
lúdico apresenta uma concepção teórica profunda e uma 
concepção prática, atuante e concreta. Pode-se dizer então 
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que brincando a criança experimenta novas situações, compreendendo e assimilando 
mais facilmente o mundo a sua volta.

Por fim podemos dizer que a aprendizagem proporcionada pelo lúdico não acontece 
somente nos momentos em que este está aliado a atividades educacionais, no momento 
em que a crianças brinca de forma livre e natural, sem a influência ou direcionamento 
do profissional de educação ou de um adulto também existem inúmeras aprendizagens 
proporcionadas pelas brincadeiras.
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O CORPO QUE FALA É O CORPO 
QUE ESCUTA
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as características e a importância 
da oralidade no aprendizado e sistematização das práticas corporais na religião de matriz 
africana candomblé-ketu no Brasil. Podemos observar que a legitimação e relevância 
dos ensinamentos no Brasil estão pautadas em um modo eurocêntrico pragmático de 
contabilizar o que é aprendizado. Tal observação baseia-se no modelo formal de ensino, 
representado por escolas e universidades, soberano na formação educacional da população 
e, portanto, de extremo poder de influência sobre tudo que é discutido e aprendido no país.  
Permeada pela ideia moderna de separar o corpo e mente, sujeito e objeto, esta estrutura 
de aprendizado muitas vezes distancia a teoria da prática, criando um ensino regido por 
fórmulas e memorizações. Neste modelo, o aprendizado muitas vezes é afirmado pelo êxito 
de conseguir decorar as informações e não gerar senso crítico sobre elas.  Em contrapartida, 
o modelo de ensino no candomblé é oral, ou seja, afirma o conhecimento pela vivência da 
prática corporal, sublinha o aprendizado e o conhecimento, integrando corpo e mente, sem 
separar o ser de suas práticas. Este sistema de aprendizado ainda sofre bastante preconceito 
no Brasil, tendo sua importância enquanto história, cultura e memória diminuídas, caindo na 
“folclorização” da tradição e da religião.  
Palavras-chave: Aprendizado; Candomblé; Corpo; Folclorização; Oralidade.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo 
enfatizar a importância da oralidade como 
ensinamento corporal, que atribui ao 
individuo praticante do candomblé-ketu 
a sistematização de seu conhecimento 
adquirido na religião. Aqui, trabalho com o 
conceito de oralidade como um sistema de 
transmissão de conhecimento baseado na 
vivência experienciada pelo indivíduo em 
práticas coletivas. É importante frisar que a 
oralidade não se restringe ao sentido da fala, 
ela abrange a integração do corpo como um 
todo, sempre em resposta aos estímulos de 
uma vivência.

Primeiramente, é importante esclarecer 
que o candomblé enquanto religião prioriza 
o ser nas vivências experienciadas por 
intermédio dos orixás e está intimamente 
ligado às práticas do corpo. Neste contexto, 
a oralidade se faz necessária ao aprendizado 
da religião, pois afirma a importância de 
integração nas relações de grupos vividas 
para o autoconhecimento. A transmissão oral 
é, portanto, um exercício de legitimação do 
candomblé pelos sentidos que se relacionam 
para que se propaguem conhecimentos. Este 
exercício tem como objetivo permitir que os 
adeptos consigam ser parte da sua própria 
espiritualidade, entendendo o valor destas 
relações estabelecidas e da exaltação do 
corpo enquanto possibilidade de existência.

Será aqui apresentado, um breve panorama 
da configuração do candomblé enquanto 
religião do corpo oral, a resistência dos 
grupos étnicos responsáveis por sua origem 
e a necessidade de integração do corpo à 

prática. Mais adiante, será exposto o fato de 
que o candomblé, por fatores relacionados 
à sua origem de matriz africana de raízes 
marginalizadas, sofre a folclorização da 
prática religiosa. Esta folclorização é descrita 
por Araújo da seguinte forma: “Tal processo 
consiste em transformar as manifestações 
culturais dos negros em algo irrelevante 
ou em recheios ideais para se montarem 
esquemas de entretenimento para vastas 
camadas da população, em especial para 
aquelas que, independentemente da cor, 
podem usufruir, de forma mais plena, certo 
tipo de lazer produzido pela sociedade 
brasileira. (ARAÚJO, 2011, p.3)”. É importante 
problematizar esta folclorização, uma vez 
que a discussão sobre o candomblé traz à 
tona assuntos que abordam um sistema de 
ensino no qual ensinar e aprender alia teoria 
e prática, enriquecendo as vivências e dando 
uma nova perspectiva às mais diversas 
questões dentro e fora da própria religião.

CANDOMBLÉ KETU: SABER 
DO CORPO ORALIZADO

O candomblé é uma religião derivada 
do animismo africano (do latim animus, 
“alma, vida”). É a visão de mundo em que 
entidades não humanas (animais, plantas, 
objetos inanimados ou fenômenos) possuem 
uma essência espiritual. Dependendo da 
linhagem, filiação ou a qual nação pertence, o 
ser cultuado será apresentado pelo nome de 
orixás, voduns ou nkisis. É uma das religiões de 
matrizes africanas mais praticadas, possuindo 
mais de três milhões de seguidores em todo 
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mundo, tendo o maior número de adeptos 
no Brasil. Embora seja uma religião de matriz 
africana, a mesma não existe em África, já 
que a configuração religiosa é estabelecida 
pelos escravos advindos de várias regiões 
do continente africano. Quando os escravos 
foram agrupados em senzalas passaram a 
reunir-se, ensinar, aprender e louvar seus 
orixás, aglutinando diferentes cultos em um 
só.

Os negros escravizados no Brasil 
pertenciam a diferentes grupos étnicos, tais 
como: os yorubás, ewe, fon e os bantus. A 
língua era um obstáculo para a comunicação 
entre as pessoas destas diferentes nações, 
porém os signos imagéticos e corporais 
construíam o entendimento e o elo entre 
eles. Outro obstáculo foi a proibição das 
religiões africanas nas senzalas, o que 

não determinou a extinção dos cultos aos 
orixás mesmo que em formas sincréticas. 
Com o passar do tempo, agiram sobre estas 
nações diferentes agentes históricos, como 
o surgimento das organizações quilombolas 
e a luta de resistência pela manutenção de 
seus elos ancestrais, fortificando o culto aos 
orixás de forma não sincrética, dando origem 
a religião do corpo: o candomblé.

O candomblé, ainda que seja a união dos 
cultos destas etnias, não se deu de forma 
equânime nas diferentes regiões do país. 
Cada região tem como marca a oralidade 
da etnia dominante. A seguinte lista é uma 
classificação simples das principais nações 
e subnações, de suas regiões de origem e 
línguas sagradas. Podemos observar que as 
várias etnias, contribuíram para uma grande 
ramificação e distinção do candomblé:

A nação jeje-mahin, do estado da Bahia, 
e a jeje- mina, do maranhão derivam suas 
tradições e língua ritual do ewê-fon, ou 
jejes, como já eram chamados pelos nagôs, 
e suas entidades centrais são os voduns. 
As tradições rituais jejes foram muito 
importantes na formação dos candomblés 
com predominância iorubá. (PRANDI, 1995, 
p. 66).

Apresentadas as nações, a partir deste 
momento o texto irá debruçar-se sobre 
questões relacionadas à nação ketu. Nesta 
nação, é possível observar que ao longo 
do tempo, houve um esvaziamento nos 
sentidos das tradições faladas, que perderam 
a precisão e a rigorosidade dos significados 
quando comparadas com o momento em que 
surgiu a religião. Então, o que ficou? Como 
prosseguir com uma prática religiosa, na qual 
o que se fala não tem o rigor encontrado nos 
cultos primordiais? É importante salientar que 
muito ficou, caso contrário a existência da 
religião não seria possível até os dias de hoje. 

O candomblé como saber do corpo oralizado, 
prioriza o ser enquanto parte de sua prática. 
Corpo esse que possui a similaridade entre 
o divino e o adepto, trazendo respostas aos 
diferentes e iguais a partir do panteão dos 
orixás.

Sobreviveram marginalmente no novo 
contexto social e ritual. As divindades mais 
diretamente ligadas às forças da natureza, 
mais diretamente envolvidas na manipulação 
mágica do mundo, mais presentes na 
construção da identidade da pessoa, os 
orixás, divindades de culto genérico, estas 
sim vieram a ocupar o centro da nova religião 
negra em território brasileiro. (PRANDI, 
1995, p. 64)

O candomblé ketu traz em seu nicho 
totêmico o culto aos orixás, divindades que 
possuem em seu signo representativo o 
poder de dominar os elementos da natureza, 
os 16 principais cultuados no candomblé 
ketu são:

Fonte: Adaptado Reginaldo Prandi (1995, p.60).
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Quando se fala em candomblé, geralmente 
a referência é o candomblé queto, ou da 
chamada “nação” queto, da Bahia, vertente em 
que predominam os orixás e ritos de iniciação 
de origem iorubá. Seus antigos terreiros 
são os mais conhecidos e prestigiados do 
Brasil: a Casa Branca do Engenho Velho, o 
candomblé do Alaketo, o Axé Opô Afonjá e 
o Gantois. As mães-de-santo que alcançaram 
grande prestígio e visibilidade na sociedade 
local têm sido dessas casas, como Pulquéria 
e Menininha, sua sobrinha-neta e sucessora 
no candomblé do Gantois; Olga, do terreiro 
do Alaketo; e Aninha Senhora e Stella, do 
candomblé do Opô Afonjá. O candomblé 
queto tem tido grande influência sobre 
outras nações, que têm incorporado muitas 
de suas práticas rituais. Sua língua ritual 
deriva do iorubá.  Mas o significado das 
palavras em grande parte se perdeu através 
do tempo sendo hoje muito difícil traduzir os 
versos das cantigas sagradas e impossíveis 
manter conservação na língua do candomblé. 
(PRANDI, 1995, p.66).

O candomblé-ketu propõe que o adepto 
perceba que todas as práticas vivenciadas 
são parte de seu próprio processo de 

autoconhecimento. Como o ensinamento 
não parte de um escrito sistematizado onde 
o fazer está grafado em capítulos, o aprender 
e o ensinar estão inseridos na própria prática, 
no observar fazendo e fazer observando. 
Portanto, é muito importante quando inserido 
em uma religião que integra as práticas e 
as teorias ao corpo ter propriedades sobre 
seu próprio ser.  O autoconhecimento é 
primordial para que o adepto conheça os 
orixás a serem louvados e consiga perceber 
seus próprios atributos divinos. O candomblé 
traz como diferencial a ideia de que aquilo 
que é considerado certo ou errado é algo 
construído a partir de valores da própria 
condição humana, dando assim espaço para 
que cada um reveja e analise a sua própria 
condição. 

O candomblé ensina, sobretudo, que antes 
de se louvar os deuses, é imperativo louvar 
a própria cabeça; ninguém terá um deus 
forte se não estiver bem consigo mesmo, 
como ensina o dito tantas vezes repetido 
nos candomblés; ¨Ori buruku kossi orixá, ou 
¨cabeça ruim não tem orixá¨. Para os que se 
convertem, isso faz uma grande diferença em 
termos de autoestima. (PRANDI, 1995, p.65)

O ser não precisa se deslocar de seu corpo 
e do mundo para poder tornar-se o que é. No 
candomblé-ketu, percebe-se a importância 
de alimentar os estímulos, potencializando o 
sentido de estar vivo. Relacionar-se é sentir-
se pertencente a partir da aproximação de 
tudo o que se possibilita viver, reconciliando-
se com conceito de unidade, ou seja, a não 
diferenciação entre a natureza e o homem. 
Todos são a natureza e todos são o homem. 
A relação de unidade torna genuíno o 
individuo no coletivo e faz com que todos 
sejam iguais a partir e independentemente 
de suas diferenças. 

Vivenciar o corpo como conexão com 
o divino faz perceber que as práticas são 
necessidades de integrar-se com o meio. 
No candomblé, existem diferentes práticas 
como o colher das folhas para fazer um 
banho, a realização de oferendas, a dança 
para o orixá, o canto, o cozinhar, o alimentar-
se, o tocar, o evocar orikis, etc. Dentre estas 
práticas a evocação dos orikis, que é feita na 
forma de cânticos, é de suma importância. A 
palavra Oriki é formada por dois termos, Ori 
= Cabeça e KI = Louvar / saudar. Portanto, 
Oriki significa saudar ou louvar a cabeça. 
Na tradição do candomblé, as palavras são 
consideradas portadoras de força e asè e 
atribui-se à prática de evocar os orikis o poder 
de invocar forças vitais e realizar rituais. 
Isso faz parte de viver no próprio corpo, 
ou seja, alimentar o Eu. Quando realizada 
em grupo, esta prática torna-se o canal de 
pertencimento do individuo na organização 
coletiva. 

O aprendizado que aqui sublinha a  
oralidade demonstra que o conhecimento 

adquirido antes de ser passado deve fazer 
sentido para que seja considerado um 
ensinamento. Não se pode deslocar a prática da 
teoria no candomblé, para o qual a cronologia 
dos fatos é determinante e não existem 
fórmulas onde os resultados obtidos sejam 
sempre os mesmos para todos. Nesta visão, 
cada indivíduo relaciona-se intimamente 
com a energia e as características de um ou 
mais orixás. O estudo das personalidades dos 
orixás e a intimidade que se tem com estas 
personalidades possibilitam distintas formas 
de observar a mesma situação. Assim, é 
possível incluir diferentes indivíduos em suas 
próprias existências e na existência do grupo 
ao qual pertencem. Converte-se o singular 
no plural no território do pertencimento.

A categoria identidade enquanto 
pertencimento. Mas pertencimento a quê? 
A um grupo, a uma família, a um clã, a uma 
classe ou fração de classe, a um gênero, 
a uma (neo) tribo? O indivíduo isolado 
(se pudéssemos achar algum!) não tem 
necessidade de identidade, nem de nome, 
nem de uma descrição de si mesmo: ele não se 
(re) conhece. Ele está. É através de um longo 
processo (segundo Darwin) que chegamos ao 
ser que somos, seja em etapas, seja em saltos, 
seja em continuidade/descontinuidade (não 
importa aqui o modelo que invoquemos). 
Mas, acreditamos que identidade deve 
ser pensada no plural – identidades – 
considerando suas perspectivas complexas, 
diversificadas, desiguais e dispostas diante 
de nós para serem acionadas de acordo 
com as conjunturas. Assim, o jogo das 
identidades contempla o eu/nós, o outro/
outros, pertencer a x não pertencer a x: em 
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que momento. (BAÍA, MORAES, LOREIRO, 
2007, p.07).

A ideia moderna de religião distancia o 
ser do divino, postulando que a identidade 
humana é oposta à sagrada. O candomblé, 
quando relaciona intimamente o indivíduo e 
o orixá, vai na contramão e situa-se à margem 
deste pensamento, pois exalta o corpo, que 
sempre esteve marginalizado para que se 
possa existir e resistir. Para que exista orixá 
é necessário que exista o homem: se o fiel 
não come o orixá também não come. Sem 
separação, similar a resistência de afirmação 
do negro no Brasil, permanece o próprio 
candomblé, ambos à margem. 

A oralidade, ou seja, este conjunto de 
práticas do corpo, só pode ser compreendida 
e assimilada por aqueles que estão inseridos 
no contexto. Estar dentro da prática legitima 
o modo de relacionar a própria existência 
com a dos outros. “[...] Na prática, enquanto 
grupo de culto, comunidade de fiéis, permitirá 
o trânsito num espaço em que não há 
separação entre a intimidade e a publicidade. 
Onde, portanto não há nada a esconder 
ou reprimir, com relação a si mesmo e com 
relação aos demais. Onde também podemos 
ser o que somos o que gostaríamos de ser 
e o que os outros gostariam que fôssemos. 
Há um mesmo tempo. [...]” (PRANDI, 1995, 
P.76). O candomblé em sua oralidade afirma 
que o corpo pertence àqueles que estão 
presentes e não aos ausentes. Porém, 
observamos que muitos destes ausentes 
afirmam ter propriedade sobre a prática do 
candomblé por aquilo que acham, gestando 
preconceitos e a folclorização da religião e 
de suas práticas.

“FOLCLORIZAÇÃO” DO 
CANDOMBLÉ: PODER SOBRE 
O TRADICIONAL

Para entendermos o termo “folclorização” 
é importante observar a etimologia da 
palavra folclore, advinda dos termos ingleses 
folk e lore cujas traduções são “povo” e 
“conhecimento”, que aglutinados formam 
folklore: o “conhecimento do povo”. O termo 
foi usado pela primeira vez pelo cientista 
William John Thoms no dia 22 de agosto 
de 1846 em um artigo publicado na revista 
The Athenaeum, fazendo referência aos 
costumes, lendas e superstições da época.

É comum ouvirmos o termo folclore 
no Brasil ser utilizado erroneamente para 
designar tudo aquilo sobre o que não se 
tem certeza, que possui uma aura nebulosa 
de mistério, ou seja, algo que não parte do 
reconhecimento e pertencimento do povo 
como um todo. O folclore é, ao contrário do 
se pensa, o conhecimento comum a todo 
povo e transmitido a partir da prática do 
ensino oral, afirmando seu caráter popular, 
o que aumenta seu grau de complexidade 
e relevância no entendimento social. O 
conhecimento deve gerar certezas e não 
dúvidas. 

Observar sua etimologia e significado 
introduz uma grande relevância e 
entendimento para o termo: folclore é algo 
que se constitui pelo reconhecimento e 
pertencimento generalizado. Ninguém se 
reconhece “mais ou menos” ou pertence 
“mais ou menos”. Reconhecer-se e pertencer 
abarca valores e atributos do que seria 
fazer parte de algo, tanto positiva quanto 

negativamente. O que te faz pertencer não é 
aquilo que te diferencia do outro, mas o que 
te une. Em uma análise simples, é possível 
dizer que um macho e uma fêmea se separam 
pelo seu pertencimento e reconhecimento 
biológico: o fato da fêmea ter vagina a coloca 
no grupo de fêmeas e não o fato de não ter 
um pênis. 

Para Durkheim, representações como 
essas são compostas de símbolos. O conceito 
durkheimiano de símbolo postula que as 
representações religiosas expressam o 
mundo das coisas sociais e as relaciona com o 
conceito totêmico. No exemplo dos machos 
e fêmeas, a vagina é o símbolo totêmico de 
pertencimento das fêmeas, é aquilo que as 
une. No candomblé-ketu, o símbolo totêmico 
são os orixás, pois é a crença neles que une 
os seus adeptos.

O termo “folclorização” advém do mau 
uso corriqueiro da palavra folclore, ou seja, 
refere-se a uma apropriação superficial por 
parte daqueles que não pertencem nem se 
reconhecem com uma prática com a qual 
têm um contato meramente imagético 
e não aprofundado. Sobre o candomblé 
é habitual esta prática de folclorização. 
Frases como “que bonita aquela dança, 
aquela roupa colorida, aquela musicalidade, 
aqueles cantos” são corriqueiras e dão à 
prática religiosa um caráter folclorizado. A 
folclorização elimina a responsabilidade de 
entender e consequentemente de explicar ou 
falar sobre, limitando a experiência apenas às 
camadas superficiais imagéticas de captura. 
Neste ínterim, não ocorre reconhecimento, 
não existe qualquer conhecimento profundo 
sobre a prática, mas afirma-se: é bonito, 

é exótico, é colorido e faz parte da cultura 
do Brasil, logo faz parte da minha cultura.  
A folclorização cria uma pretensa sensação 
de inclusão onde há apenas apropriação, 
na qual se pretende desfrutar da prática 
que desconhece como se fosse alguém que 
realmente pertence e se reconhece nela.

O folclórico dá a conotação de que a 
prática pertence a desconhecidos que se 
apropriam dela. Nesta lógica, aqueles que 
realmente fazem parte da prática estão em 
nichos isolados, constituindo um grupo de 
resistência e que traz os reais fundamentos 
dentro do fazer. A estes fundamentos 
atribuímos o termo “Tradicional”. Podemos 
então dizer que tradicional é tudo aquilo 
que permite permanecer em seu propósito 
de existência, sem descaracterizar as 
necessidades e ocasionalidades de tal coisa 
existir. Por exemplo, no candomblé-ketu, a 
tradição está na necessidade e maneira de 
fazer os rituais, fazer as comidas, fazer as 
festividades, fazer as danças, etc. O caráter 
tradicional é mantido pela própria existência 
do fazer e somente os que pertencem o 
praticam e o reconhecem. Em oposição à 
folclorização está a tradição, a única que 
consegue estabelecer relevância e sentido 
no que se faz na religião do corpo oralizado, 
o candomblé.

Com os conceitos “tradicional” e 
“folclorização” expostos, é possível agora 
aprofundar a discussão e relacioná-los com 
os diferentes sistemas de ensino abordados 
no princípio do texto, a saber: sistema de 
ensino formal e oralidade. A oralidade por 
possuir características como a inclusão do 
indivíduo no coletivo e a união indissociável 
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de teoria e prática, relaciona-se com o 
conceito de tradicional, uma vez que este, 
com seus parâmetros de conhecimento 
e reconhecimento, permite também esta 
inclusão do indivíduo e a união entre saber e 
fazer. Na contramão, está o sistema de ensino 
formal, que visa o acúmulo de informação 
sem necessariamente gerar uma visão crítica 
sobre o assunto, o que o aproxima e legitima 
a prática de folclorização, tão comum 
atualmente, a qual pode vir acompanhada de 
um conhecimento superficial sobre o tema, 
mas também não possui uma visão crítica 
a respeito dele. Como o foco deste texto 
se dá sobre a oralidade no aprendizado e 
sistematização das práticas corporais, será 
tratado, a partir de agora, características 
que definem as práticas tradicionais que 
são, como dito anteriormente, intimamente 
relacionadas com esse conceito.

Num sistema oralizado como o do 
candomblé, a organicidade de reconhecer e 
pertencer aos saberes que são vivenciados 
torna-se natural ao praticante. Tudo 
que é proposto faz-se necessário à sua 
existência. Logo, é possível dizer que a 
prática tradicional não é questionada, ou 
seja, as pessoas inseridas não confrontam o 
fluxo do seu acontecimento, pois tudo que 
é vivenciado faz sentido dentro do próprio 
conhecimento. Embora o tradicional trate 
de como o individuo se relaciona com o 
seu pertencimento, este processo não se 
dá individualmente. Para que um saber seja 
considerado tradicional é necessário que 
ocorra coletivamente, caso contrário, seria 
considerado um hábito.

No candomblé o pilar tradicional é o culto 

aos orixás. Nos encontros estabelecidos, 
a prática da oralidade é afirmada pelo o 
corpo. Os pertencentes estabelecem em 
seu próprio convívio o elo que os une às 
divindades. Vinculam-se neste momento a 
individualidade e as relações plurais e tudo 
que foi praticado a partir do conhecimento 
sistematizado pela oralidade é revisitado e 
resulta em louvor aos orixás.

Durkheim tem um interesse pela religião 
porque ela articula rituais e símbolos que têm 
o efeito de criar entre indivíduos afinidades 
sentimentais que constituem a base de 
classificações e representações coletivas. 
As cerimônias religiosas cumprem um papel 
importante ao colocarem a coletividade 
em movimento para sua celebração: elas 
aproximam os indivíduos, multiplicam os 
contatos entre eles, torna-os mais íntimos e 
por isso mesmo, o conteúdo das consciências 
muda. (HASS, 1999, P. 01)

Tradicional é tudo que não descaracteriza a 
consciência do existir. Se para fazer um ritual 
para um orixá é necessário colher ervas, fazer 
banhos, dar lhe oferendas, louvar na frente 
dos tambores e um desses elos é quebrado, 
a prática perde naquele momento seu 
caráter tradicional, pois algo imprescindível 
deixou de ser feito. Assim, reafirma-se o 
tradicional como o pertencimento que está 
no reconhecimento e envolvimento ao 
entender toda prática como necessária. A 
complexidade da própria experiência não 
deve permitir que a importância de um 
conhecimento seja anulada. Também não 
deve permitir a apropriação folclorizada 
de uma cultura, reduzindo seus elementos 
vitais. O tradicional afirma-se na oralidade e 
consequentemente no corpo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O candomblé como religião do corpo oralizado, não é 
somente uma doutrina sistematizada que não segue um 
dogma a partir de uma catalogação. É acima de tudo unir o 
adepto à sua pratica, não deslocando o indivíduo do divino. 
Louvar os orixás primeiramente é louvar a vida, a existência 
e perceber que os aprendizados obtidos aproximam os 
praticantes de si próprios, incluindo a todos com quem se 
relacionam. É uma experiência tradicional.

O corpo como potência do existir nos sentidos, pluraliza 
formas de vivenciar o igual e o distinto. No candomblé-ketu, 
a figura do orixá é o elo para o entendimento do indivíduo 
em suas práticas individuais e coletivas. A prática oralizada 
do corpo encontra nos orixás e, portanto, nos elementos 
da natureza os motivos que fazem o adepto sentir-se parte 
integrante de onde habita, impedindo que a prática espiritual 
se distancie a um ponto que não possa ser contemplada.  O 
corpo fica então em forma de celebração, sem julgamentos 
de como se é, seria ou fosse. A possibilidade de se integrar 
com tudo que o faz sentir-se vivo, aguça todos os sentidos: 
o comer, o tocar, o escutar, o cheirar, o falar e o kinético 
(situação também é conhecida pelo nome comportamento 
Kinesico ou linguagem corporal). O ser torna-se uma dádiva 
divina.

Entretanto, o fato de buscar a integração entre o ser e 
o divino não pode ser um subterfúgio que gerencie formas 
de represálias e preconceitos para os que não fazem parte 
da religião. É importante e determinante que se respeitem 
as diferenças, mesmo quando não há compreensão. Do 
outro lado, é preciso cessar a subjugação, folclorização ou 
apropriação da religião. A necessidade de ressaltar estas 
recomendações, somente afirma que é importante ainda nos 
dias de hoje problematizar e colocar em pauta discussões 
como tolerância religiosa, igualdade racial e campos de 
pertencimento sobre o viés de tudo o que se apresenta à 
margem.

Por fim, é preciso entender que o aprendizado e o 
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ensinamento propostos neste texto podem 
fazer sentido para qualquer tipo de prática, 
desde que não seja reduzido à folclorização 
ou uma mera decoração de informações. É 
preciso aplicá-lo no âmbito da oralidade, ou 
seja, considerando os aspectos discutidos 
aqui de pertencimento, conhecimento e 

reconhecimento. A vivência de cada um não 
pode ser usurpada ou atravessada para tentar 
sentir o que o outro sente. Cada experiência 
é única por mais que tenhamos estímulos e 
caminhos parecidos uns com os outros.
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O DESEJO DE EXPRESSÃO: A 
LINGUAGEM VERBAL NA 

CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo a análise e reflexão sobre a linguagem na 
vida do sujeito como elemento promotor de sua comunicação, consciência e preservação 
de sua cultura. Destaca, ainda, o papel da Educação Infantil como um espaço estimulador 
e facilitador para o desenvolvimento da linguagem verbal no processo de aprendizagem 
de crianças e bebês, ressaltando a importância de um trabalho que envolva a leitura e a 
escrita para a formação do leitor infantil. Estudos sobre a infância comprovam que crianças 
e bebês se desenvolvem enquanto constroem, desconstroem e reconstroem hipóteses e 
que, por meio da leitura, elas serão capazes de expandir seus olhares e descobrir novas 
possibilidades para sua existência, transformando-se em sujeitos críticos, ativos e em 
condições de contribuir para a mudança da sociedade em que vivem. Tais estudos constatam, 
ao mesmo tempo, a relevância da articulação entre os campos de experiências pertinentes 
à Educação Infantil nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem, e a necessidade de 
se promover atividades significativas e vinculadas ao contexto social dos pequenos. A partir 
dessas considerações, espera-se que o professor que atua nesse segmento compreenda a 
importância de se promover ações que desenvolvam as múltiplas linguagens dessas crianças 
por meio de situações que fortaleçam a construção do conhecimento de maneira espontânea 
e prazerosa. 

Palavras-chave: Linguagem; Comunicação; Cultura; Desenvolvimento; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO 

Além das marcas do biológico 
todo individuo carrega consigo 
características históricas, sociais 
e culturais que ultrapassam o 
natural e, só se fazem presentes 

no ser humano porque este se constitui na e 
pela linguagem. É por meio dela, interagindo 
com o outro nos mais diversos contextos, 
que ele mantem o contato com a cultura, 
produzindo-a e sendo produzido por ela, 
criando e recriando o mundo à sua volta, 
expressando-se, comunicando-se, pensando 
e agindo com a fala, gestos, brincadeiras, 
desenhos, música, escrita, dentre outros 
modos. A linguagem é, assim, um dos 
principais instrumentos na formação do 
mundo cultural, pois é ela que nos permite 
transcender a nossa experiência.

Desde muito cedo, a criança realiza 
questionamentos sobre a linguagem escrita 
e demonstra conhecer, fazer o uso e buscar 
compreender mais amplamente como 
essa se organiza. Assim, enquanto seres 
e produtores de linguagem, as crianças, 
antes mesmo de aprenderem a ler e a 
escrever realizam descobertas sobre a língua 
escrita, vivenciando situações reais de seu 
uso por estarem vivendo em uma cultura 
profundamente afetada pela utilização da 
leitura e da escrita.

A trajetória da educação infantil tem nos 
mostrado, durante as ações educacionais 
desenvolvidas, novas formas de se ver essas 
crianças e bebês. Aos poucos, surge uma 
nova concepção de criança cria¬dora, capaz 
de estabelecer múltiplas relações, sujeito de 

direitos, um ser sócio histórico, produtor de 
cultura e nela inserido. Na construção dessa 
concepção, novas descobertas são trazidas, 
contribuindo para o desenvolvimento de 
um trabalho pedagógico que visa atender 
às necessidades determinadas pela 
especificidade dessa faixa etária, superando 
a visão adultocêntrica em que a criança 
é concebida apenas como um vir a ser e, 
portanto, necessita ser “preparada para”.

Os conhecimentos disponíveis sobre as 
formas de aprendizado e desenvolvimento 
das crianças pequenas têm sido importantes 
referencias no trabalho realizado nas 
instituições educacionais que as atendem. 
Tais conhecimentos legitimam a importância 
do trabalho educativo e do professor no 
planejamento de situações de aprendizagens, 
sua realização e avaliação como parte 
integrante do projeto pedagógico.

Pensando nessa concepção de Educação 
Infantil, questionamentos têm provocado 
contradições e indagações, como por 
exemplo: Quanto a linguagem é vista como 
um meio de interlocuções sociais e um 
elemento para a constituição da consciência, 
do desenvolvimento e da formação do 
indivíduo? Como ampliar as possibilidades 
comunicativas dessas crianças e bebês? 
Como articular a linguagem verbal com 
os demais campos de experiências desse 
segmento? Como tem sido mediado o 
acesso dessas crianças e bebês à cultura 
letrada? Como os professores que atuam 
nesse segmento concebem o processo de 
letramento em seus discursos e em suas 
práticas pedagógicas? Qual o lugar da 
Educação Infantil na formação de leitores?
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A IMPORTÂNCIA DA 
LINGUAGEM NA VIDA DO 
HOMEM

A evolução da espécie comprova a 
característica racional que nos diferencia 
dos animais. Animais nascem “programados” 
para se comunicarem de certa forma e são 
incapazes de criar formas diferentes de 
comunicação. Esses fatos provam que o 
homem é o único ser capaz de se comunicar 
utilizando a linguagem falada e escrita.   

 Em sua trajetória desde a pré-história, o 
homem jamais parou de evoluir e progredir, 
descobrindo e conquistando coisas, 
procurando formas mais avançadas para 
garantir a sua sobrevivência e satisfazer 
as suas necessidades. Essas conquistas 
estão ligadas diretamente à linguagem, 
comprovando-se assim, sua importância 
na vida do homem, que só consegue se 
comunicar porque faz uso dela. 

Estudos divulgam inscrições e desenhos 
em paredes de cavernas identificando 
grupos, atividades realizadas e informações 
úteis ao homem primitivo, evidenciando que 
a escrita surgiu a partir da sua necessidade de 
se comunicar não somente por meio de sons 
e gestos. Toda essa simbologia permitiu-lhes 
criar meios para tornar a sua comunicação 
cada vez mais eficiente, bem como evidencia 
suas conquistas ligadas à linguagem, fazendo 
florescer muitos conhecimentos que o 
possibilitaram ampliar sua comunicação.

Descobre-se, então, a primeira peça 
para montar o grande quebra-cabeça. À 
medida que o homem sentiu necessidade 

de expressar suas ideias e pensamentos, 
elaborou um conjunto de sinais (signos) por 
meio dos quais podia ser compreendido. 
Todos os que entendessem esses signos 
poderiam utilizá-lo nesse processo de 
comunicação. Desta forma, ao longo dos 
anos o homem tem registrado suas ideias, 
crenças, valores, invenções e conhecimentos 
garantindo a preservação de sua cultura para 
outras gerações. 

Como ser social que é o homem tem a 
capacidade de se comunicar de diferentes 
formas e também desenvolver muitos tipos 
de linguagem, pois nasce apto para falar 
uma ou mais línguas. É essa língua que irá 
determinar a sua comunidade linguística 
(grupo de pessoas que falam uma mesma 
língua), concretizando sua linguagem. 
Notando que, ao falarmos sobre linguagem, 
é comum que nos deparemos com uma 
ligeira, mas relevante confusão, sobre sua 
diferenciação com relação ao conceito de 
língua. É preciso esclarecer que a língua não é 
condição para que exista linguagem, mas que 
a linguagem é essencial para a comunicação. 
Para melhor entendermos, tomemos como 
exemplo os animais ditos irracionais que, 
não possuem língua, não falam, mas fazem 
uso de conjuntos de expressão (linguagens), 
participando do processo comunicativo. 
Na sociedade em que vivemos a linguagem 
perpassa cada uma de nossas atividades 
individuais e coletivas, verbais e não verbais. 
Assim, língua e linguagem são termos que 
não devem ser confundidos.

Essa comunicação tem como ponto de 
partida a sua convivência e a constante 
interação em um processo onde ele age e 

interage fazendo uso de sinais (palavras, 
sons, gestos, figuras) que têm significados 
e transmitem ideias e mensagens nas 
mais diferentes situações. Ao organizar 
tais sinais, estrutura seus pensamentos e 
estabelece sua comunicação fazendo o uso 
da linguagem. Por conseguinte, todas as 
formas de comunicação são importantes e 
todos os códigos são válidos no processo de 
transmissão da linguagem. Lembrando que 
as mudanças históricas, políticas, filosóficas, 
culturais, econômicas e sociais refletem-
se no comportamento, na forma de agir e 
pensar desse homem que tem a necessidade 
de expressão. À medida que ele discute, 
debate, analisa e reflete a respeito de um 
determinado assunto ou situação, realiza a 
sua leitura de mundo.

A linguagem é, portanto, todo sistema 
de símbolos convencionais que permite o 
convívio entre os indivíduos. É o uso das 
palavras articuladas ou escritas - que passam 
por transformações na medida em que a 
própria sociedade também se transforma - 
nesse processo de comunicação e interação. 
Desta maneira, a linguagem oral e a 
linguagem escrita são duas manifestações da 
linguagem verbal, ou seja, da linguagem feita 
por meio de palavras. Tanto a linguagem oral 
como a linguagem escrita visam estabelecer 
comunicação. Apesar das diferenças 
existentes entre ambas, não podemos 
considerar uma mais complexa ou importante 
do que a outra, uma vez que existem vários 
níveis de formalidade e informalidade na 
oralidade e na escrita. 

É por meio da palavra que o pensamento 
passa a existir consolidando-se por meio da 

escrita. Ela pode manifestar tudo o que está 
em nossa mente. Dando formas às ideias, 
tornamo-las visíveis. Com a escrita, o homem 
consegue unir dois grandes universos que até 
então tinham permanecido separados: o da 
palavra, com sua configuração fonética, e o 
icônico, dos desenhos gráficos. A linguagem 
oral é enriquecida e retroalimentada 
pela linguagem escrita, tornando-se mais 
elaborada. Estamos tão envolvidos por ela 
que não percebemos a importância que ela 
assume na história

Foram precisos milhares de anos para que 
a comunicação escrita fosse inventada e, 
com suas muitas transformações, chegasse 
ao que conhecemos hoje. A escrita nasceu 
na segunda metade do quarto milênio antes 
de nossa era, aproximadamente no ano 
3.300 a.C. em Uruk, cidade suméria no sul 
da Mesopotâmia. Surgiu, antes de tudo, por 
uma necessidade da urbanização como uma 
ferramenta intelectual que possibilitasse o 
registro de documentos. Com a escrita, a 
memória se fixa, permanece documentada. 
O pensamento humano, deixando de ser 
mítico, faz-se racional, reflexivo, com a 
possibilidade de retornar ao que se pensou, 
criticar o passado e inferir sobre o futuro. 

Com o surgimento da escrita, ficou 
evidente o desenvolvimento da arte, do 
comércio, da cultura, do governo, do 
transporte, enfim, de todas as atividades 
que são responsáveis pelo avanço de um 
povo e que caracterizam o progresso de 
uma espécie. Por isso, é doloroso constatar 
que ainda existem pessoas que não sabem 
escrever, sobretudo porque a escrita faz 
parte da vida das pessoas que a dominam 
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e é por meio dela que muitas atividades 
essências da vida se tornam possíveis.

Na história da escrita podemos mencionar 
três fases: fase pictórica – escrita por 
meio de desenhos (imagens do que se 
quer representa); fase ideográfica – escrita 
por meio de desenhos especiais; e a fase 
alfabética – escrita por meio do uso de letras. 
Sua invenção foi um processo histórico de 
construção de um sistema de representação, 
não um processo de codificação. Ela é um 
conhecimento adquirido.

Em sociedades grafocêntricas como a 
nossa, ou seja, centradas na escrita, as 
crianças, independente de suas classes 
sociais, convivem com a escrita e com 
práticas de leitura e escrita cotidianamente, 
o que significa que vivem em ambientes de 
letramento e, portanto, começam a “letrar-
se” a partir do momento em que nascem em 
uma sociedade letrada. Cercadas de material 
escrito e de pessoas que utilizam a leitura 
e a escrita, essas crianças, desde cedo, vão 
conhecendo e reconhecendo estas práticas.

Estudiosos do processo de aquisição da 
leitura e da escrita, concordam que esse 
processo se inicia antes do que geralmente 
se imagina, quando a criança, mesmo sem 
frequentar a escola, começa a tomar contato 
com materiais escritos em casa, na rua ou 
em qualquer lugar onde se encontre. Vindas 
de diferentes espaços sociais chegam 
aos espaços escolares trazendo consigo, 
bagagens muito individuais. Cada qual com 
seus comportamentos, atitudes e saberes 
específicos proporcionados por sua cultura, 
e pelo grupo com quem convivem. 

Portanto, na intenção de conhecer-se 

e de conhecer o mundo que se expande à 
sua volta, a criança busca na escrita, na 
codificação e decodificação, registrar sua 
história.

O DESENVOLVIMENTO DA 
LINGUAGEM VERBAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Desde muito cedo, as crianças estão 
inseridas em ambientes que exigem delas 
diferentes formas de comunicação. Quando 
bebês emitem sons articulados que lhes dão 
prazer e revelam seu esforço para comunicar-
se com os outros: adultos e/ou crianças com 
maior idade que por sua vez interpretam 

essa linguagem simbólica, dando sentido a 
essa comunicação. Isso denota que muito 
antes de se expressarem pela linguagem 
oral as crianças podem se fazer entender e 
compreender os outros, pois a competência 
linguística abrange tanto a capacidade das 
crianças para compreenderem a linguagem 
quanto sua capacidade para se fazerem 
entender. Assim, a construção da linguagem 
oral não é linear e implica na verbalização 
e na negociação de sentidos estabelecidos 
entre pessoas que buscam comunicarem-se. 

Aprender a falar não consiste apenas em 
memorizar sons e palavras visto que essa 
não se dá de forma desarticulada com a 
reflexão, com a explicitação de seus atos, 
com o pensamento, sentimentos, sensações 
e desejos. Na medida em que as crianças vão 
testando essa compreensão, modificando-a 
e estabelecendo novas associações na busca 
de seu significado, passam a experimentar 
não só os sons e as palavras, mas também 
os discursos de diferentes situações 
comunicativas. 

 Nas muitas interações com a linguagem oral, 
descobrem as suas regularidades utilizando 
todos os recursos de que dispõem: histórias 
que conhecem, vocabulário familiar, etc. 
Acabam criando formas verbais, expressões 
e palavras, na tentativa de apropriar-se 
das convenções da linguagem. As crianças 
têm ritmos próprios e a conquista de suas 
capacidades linguísticas se dá em tempos 
diferenciados, sendo que a condição de falar 
com fluência, de produzir frases completas e 
inteiras provém da participação em atos de 
linguagem.

A linguagem oral está presente no 

cotidiano e na prática das instituições de 
educação infantil à medida que todos que 
nela estão inseridos - crianças e adultos - 
falam, comunicam-se entre si, possibilitando: 
expressarem seus sentimentos, ideias, 
pensamentos e intenções, influenciarem o 
outro e estabelecerem relações interpessoais. 
Ela é construída por aproximações 
sucessivas, ou seja, quanto maior for sua 
exposição ao grupo, mais ampliado estará o 
seu vocabulário.

É por meio do diálogo que a comunicação 
acontece. São os sujeitos em interações 
singulares que atribuem sentidos únicos 
às falas. O aprendizado da linguagem 
oral acontece dentro de um contexto, e o 
domínio surge do seu uso durante as muitas 
circunstâncias nas quais as crianças podem 
perceber a função social que ela exerce. A 
partir daí ela passa a expressar com maior 
exatidão suas necessidades e desejos 
ampliando sua capacidade de comunicação.

Dada a sua importância para a formação 
dessa criança, o trabalho com a linguagem 
verbal se constitui um dos eixos básicos 
na educação infantil. Ela se expressa em 
dois domínios que se relacionam: o oral e o 
escrito, ambos regidos por normas próprias, 
construídas nas diferentes práticas sociais de 
comunicação entre os homens na expressão 
de suas ideias, sentimentos e imaginação. 
Ao promover experiências significativas de 
aprendizagem da língua, por meio de um 
trabalho com a linguagem verbal, a Educação 
Infantil se constitui em um importante 
espaço de ampliação das capacidades de 
comunicação e expressão e de acesso ao 
mundo letrado pelas crianças. Essa ampliação 
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está relacionada ao desenvolvimento 
gradativo das capacidades associadas às 
quatro competências linguísticas básicas: 
falar, escutar, ler e escrever.

Nesse sentido, o espaço da Educação 
Infantil, contribui grandemente para ampliar 
as habilidades de uso da linguagem oral e 
escrita. O Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (Brasil, 1998) aponta 
que a aprendizagem da língua oral e escrita 
é um dos fatores relevantes para as crianças 
ampliarem suas possibilidades de inserção e 
de participação nas diversas práticas sociais. 
O desenvolvimento da fala e da capacidade 
simbólica ampliam significativamente os 
recursos intelectuais, porém, as falas infantis 
são produto de uma perspectiva muito 
particular, de um modo próprio de ver o 
mundo. 

A expansão das capacidades de 
comunicação oral ocorre gradativamente 
por meio de um processo de idas e vindas:  
na participação das conversas cotidianas, em 
situações de escuta e canto de músicas, em 
brincadeiras etc., como na participação em 
situações mais formais de uso da linguagem, 
como aquelas que envolvem a leitura de 
textos diversos.

Consequentemente, nas sociedades 
letradas, as crianças, estão em permanente 
contato com a linguagem, e é por meio desse 
contato diversificado em seu ambiente social 
que elas descobrem o aspecto funcional da 
comunicação escrita e, assim, desenvolvem 
interesse e curiosidade por essa linguagem. 
Logo, a aprendizagem da linguagem escrita 
está intrinsicamente associada ao contato 
com textos diversos, para que as crianças 

possam construir sua capacidade de ler, 
e às práticas de escrita, para que possam 
desenvolver a capacidade de escrever 
autonomamente. 

Estudos das produções escritas das 
crianças mostram que elas, aos poucos, 
tomam consciência das características 
formais dessa linguagem, e desde muito 
pequenas podem usar o lápis e o papel 
para imprimir marcas que imitam a escrita 
dos mais velhos, e ainda, utilizarem livros, 
revistas, jornais, gibis, rótulos etc. para “ler” 
o que está escrito. Torna-se necessário 
garantir no trabalho com essas crianças, a 
possibilidade de desenvolverem as diversas 
formas de expressão humana como base 
para, futuramente, se apropriarem da 
linguagem escrita, pois, diferentemente do 
que se pensava até há pouco tempo – que a 
apropriação da escrita acontecia somente no 
início do Ensino Fundamental – esses estudos 
compartilham a ideia de que a criança já 
está em processo de apropriação dessa e de 
outras linguagens desde que nasce.

Não é raro vermos crianças pequenas, que 
têm contato com material escrito, folhearem 
livros, emitirem sons e gesticularem como 
se estivessem lendo, pois as mesmas 
elaboram uma série de ideias e hipóteses 
provisórias antes de compreender o sistema 
escrito em toda sua complexidade. Sabe-se, 
também, que as hipóteses elaboradas pelas 
crianças em seu processo de construção de 
conhecimento não são idênticas em uma 
mesma faixa etária, uma vez que dependem 
do grau de letramento de seu ambiente 
social. 

Lembremos que as crianças aprendem 

a produzir textos antes mesmo de saber 
grafá-los de maneira convencional, quando 
utilizam o professor como escriba ditando-
lhe sua história. A situação inversa também 
é possível, quando elas aprendem a grafar 
um texto sem tê-lo produzido, como quando 
escrevem um texto ditado por outro ou 
um que sabem de cor. Desta forma, ainda 
que as crianças não possuam a habilidade 
para escrever e ler de maneira autônoma 
podem fazer uso da ajuda de parceiros mais 
experientes — crianças ou adultos — para 
aprenderem a ler e a escrever em situações 
significativas.

Pesquisas realizadas, nas últimas décadas, 
baseadas na análise de produções das 
crianças e das práticas correntes, têm 
apontado novas direções no que se refere 
ao ensino e à aprendizagem da linguagem 
oral e escrita, considerando a perspectiva da 
criança que aprende. A oralidade, a leitura 
e a escrita devem ser trabalhadas de forma 
integrada e complementar, potencializando-
se os diferentes aspectos que cada uma 
dessas linguagens solicita das crianças.  Ao se 
considerar as crianças ativas na construção 
de conhecimentos e não receptoras passivas 
de informações há uma transformação 
substancial na forma de compreender como 
elas aprendem a falar, a ler e a escrever.

Para a Teoria da Psicogênese, toda 
criança passa por níveis estruturais da 
linguagem escrita até que se aproprie da 
complexidade do sistema alfabético. Tais 
níveis são caracterizados por esquemas 
conceituais que não são simples reproduções 
das informações recebidas do meio, ao 
contrário, são processos construtivos onde 

a criança leva em conta parte da informação 
recebida e introduz sempre algo subjetivo. É 
importante salientar que a passagem de um 
nível para o outro é gradual e depende muito 
das intervenções feitas pelo professor. 

O ensino da leitura e da escrita deve ser 
entendido como prática de um sujeito agindo 
sobre o mundo para transformá-lo e por meio 
da sua ação, afirmar a sua liberdade e fugir da 
alienação.  Trabalhar com diferentes textos 
possibilita ao professor abordar as variadas 
formas do uso da língua e transformar sua 
sala num espaço de descobertas e construção 
de conhecimento.

Saber escrever é muito mais do que 
conhecer as letras do alfabeto ou saber 
as regras de como escrever bem. A 
atividade da escrita é complexa e vai além 
do reconhecimento e da combinação de 
códigos, do domínio de correspondências 
entre grafemas e fonemas (a decodificação 
e a codificação), mas se caracteriza como um 
processo ativo por meio do qual a criança, 
desde seus primeiros contatos com a escrita, 
constrói, desconstrói e reconstrói hipóteses 
sobre a natureza e o funcionamento da 
língua escrita, compreendida como um 
sistema de representação.  Aprender a ler 
e escrever, alfabetizar-se é, antes de tudo, 
aprender a ler o mundo, compreender seu 
contexto, não numa manipulação mecânica 
de palavras, mas numa relação dinâmica que 
vincula linguagem e realidade.

É preciso ressaltar que o trabalho com 
a linguagem escrita nas instituições de 
Educação Infantil não deve acontecer de 
maneira rígida, forçada, obrigatória, com 
Desde muito cedo, as crianças estão inseridas 
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em ambientes que exigem delas diferentes 
formas de comunicação. Quando bebês 
emitem sons articulados que lhes dão prazer 
e revelam seu esforço para comunicar-se 
com os outros: adultos e/ou crianças com 
maior idade que por sua vez interpretam 
essa linguagem simbólica, dando sentido a 
essa comunicação. Isso denota que muito 
antes de se expressarem pela linguagem 
oral as crianças podem se fazer entender e 
compreender os outros, pois a competência 
linguística abrange tanto a capacidade das 
crianças para compreenderem a linguagem 
quanto sua capacidade para se fazerem 
entender. Assim, a construção da linguagem 
oral não é linear e implica na verbalização 
e na negociação de sentidos estabelecidos 
entre pessoas que buscam comunicarem-se. 

Aprender a falar não consiste apenas em 
memorizar sons e palavras visto que essa 
não se dá de forma desarticulada com a 
reflexão, com a explicitação de seus atos, 
com o pensamento, sentimentos, sensações 
e desejos. Na medida em que as crianças vão 
testando essa compreensão, modificando-a 
e estabelecendo novas associações na busca 
de seu significado, passam a experimentar 
não só os sons e as palavras, mas também 
os discursos de diferentes situações 
comunicativas. 

 Nas muitas interações com a linguagem  
oral, descobrem as suas regularidades 
utilizando todos os recursos de que dispõem: 
histórias que conhecem, vocabulário 
familiar, etc. Acabam criando formas verbais, 
expressões e palavras, na tentativa de 
apropriar-se das convenções da linguagem. 
As crianças têm ritmos próprios e a conquista 

de suas capacidades linguísticas se dá em 
tempos diferenciados, sendo que a condição 
de falar com fluência, de produzir frases 
completas e inteiras provém da participação 
em atos de linguagem.

A linguagem oral está presente no 
cotidiano e na prática das instituições de 
educação infantil à medida que todos que 
nela estão inseridos - crianças e adultos - 
falam, comunicam-se entre si, possibilitando: 
expressarem seus sentimentos, ideias, 
pensamentos e intenções, influenciarem o 
outro e estabelecerem relações interpessoais. 
Ela é construída por aproximações 
sucessivas, ou seja, quanto maior for sua 
exposição ao grupo, mais ampliado estará o 
seu vocabulário.

É por meio do diálogo que a comunicação 
acontece. São os sujeitos em interações 
singulares que atribuem sentidos únicos 
às falas. O aprendizado da linguagem 
oral acontece dentro de um contexto, e o 
domínio surge do seu uso durante as muitas 
circunstâncias nas quais as crianças podem 
perceber a função social que ela exerce. A 
partir daí ela passa a expressar com maior 
exatidão suas necessidades e desejos 
ampliando sua capacidade de comunicação.

Dada a sua importância para a formação 
dessa criança, o trabalho com a linguagem 
verbal se constitui um dos eixos básicos 
na educação infantil. Ela se expressa em 
dois domínios que se relacionam: o oral 
e o escrito, ambos regidos por normas 
próprias, construídas nas diferentes práticas 
sociais de comunicação entre os homens 
na expressão de suas ideias, sentimentos 
e imaginação. Ao promover experiências 

significativas de aprendizagem da língua, 
por meio de um trabalho com a linguagem 
verbal, a Educação Infantil se constitui em 
um importante espaço 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.

Nesse sentido, o espaço da Educação 
Infantil, contribui grandemente para ampliar 
as habilidades de uso da linguagem oral e 
escrita. O Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (Brasil, 1998) aponta 
que a aprendizagem da língua oral e escrita 
é um dos fatores relevantes para as crianças 
ampliarem suas possibilidades de inserção e 
de participação nas diversas práticas sociais. 
O desenvolvimento da fala e da capacidade 
simbólica ampliam significativamente os 
recursos intelectuais, porém, as falas infantis 
são produto de uma perspectiva muito 
particular, de um modo próprio de ver o 
mundo. 

A expansão das capacidades de 
comunicação oral ocorre gradativamente 
por meio de um processo de idas e vindas:  
na participação das conversas cotidianas, em 
situações de escuta e canto de músicas, em 
brincadeiras etc., como na participação em 
situações mais formais de uso da linguagem, 
como aquelas que envolvem a leitura de 
textos diversos.

 Consequentemente, nas sociedades 
letradas, as crianças, estão em permanente 
contato com a linguagem, e é por meio desse 

contato diversificado em seu ambiente social 
que elas descobrem o aspecto funcional da 
comunicação escrita e, assim, desenvolvem 
interesse e curiosidade por essa linguagem. 
Logo, a aprendizagem da linguagem escrita 
está intrinsicamente associada ao contato 
com textos diversos, para que as crianças 
possam construir sua capacidade de ler, 
e às práticas de escrita, para que possam 
desenvolver a capacidade de escrever 
autonomamente. 

Estudos das produções escritas das 
crianças mostram que elas, aos poucos, 
tomam consciência das características 
formais dessa linguagem, e desde muito 
pequenas podem usar o lápis e o papel 
para imprimir marcas que imitam a escrita 
dos mais velhos, e ainda, utilizarem livros, 
revistas, jornais, gibis, rótulos etc. para “ler” 
o que está escrito. Torna-se necessário 
garantir no trabalho com essas crianças, a 
possibilidade de desenvolverem as diversas 
formas de expressão humana como base 
para, futuramente, se apropriarem da 
linguagem escrita, pois, diferentemente do 
que se pensava até há pouco tempo – que a 
apropriação da escrita acontecia somente no 
início do Ensino Fundamental – esses estudos 
compartilham a ideia de que a criança já 
está em processo de apropriação dessa e de 
outras linguagens desde que nasce.

Não é raro vermos crianças pequenas, que 
têm contato com material escrito, folhearem 
livros, emitirem sons e gesticularem como 
se estivessem lendo, pois as mesmas 
elaboram uma série de ideias e hipóteses 
provisórias antes de compreender o sistema 
escrito em toda sua complexidade. Sabe-se, 
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também, que as hipóteses elaboradas pelas 
crianças em seu processo de construção de 
conhecimento não são idênticas em uma 
mesma faixa etária, uma vez que dependem 
do grau de letramento de seu ambiente 
social. 

Lembremos que as crianças aprendem 
a produzir textos antes mesmo de saber 
grafá-los de maneira convencional, quando 
utilizam o professor como escriba ditando-
lhe sua história. A situação inversa também 
é possível, quando elas aprendem a grafar 
um texto sem tê-lo produzido, como quando 
escrevem um texto ditado por outro ou 
um que sabem de cor. Desta forma, ainda 
que as crianças não possuam a habilidade 
para escrever e ler de maneira autônoma 
podem fazer uso da ajuda de parceiros mais 
experientes — crianças ou adultos — para 
aprenderem a ler e a escrever em situações 
significativas.

Pesquisas realizadas, nas últimas décadas, 
baseadas na análise de produções das 
crianças e das práticas correntes, têm 
apontado novas direções no que se refere 
ao ensino e à aprendizagem da linguagem 
oral e escrita, considerando a perspectiva da 
criança que aprende. A oralidade, a leitura 
e a escrita devem ser trabalhadas de forma 
integrada e complementar, potencializando-
se os diferentes aspectos que cada uma 
dessas linguagens solicita das crianças.  Ao se 
considerar as crianças ativas na construção 
de conhecimentos e não receptoras passivas 
de informações há uma transformação 
substancial na forma de compreender como 
elas aprendem a falar, a ler e a escrever.

Para a Teoria da Psicogênese, toda 

criança passa por níveis estruturais da 
linguagem escrita até que se aproprie da 
complexidade do sistema alfabético. Tais 
níveis são caracterizados por esquemas 
conceituais que não são simples reproduções 
das informações recebidas do meio, ao 
contrário, são processos construtivos onde 
a criança leva em conta parte da informação 
recebida e introduz sempre algo subjetivo. É 
importante salientar que a passagem de um 
nível para o outro é gradual e depende muito 
das intervenções feitas pelo professor. 

O ensino da leitura e da escrita deve ser 
entendido como prática de um sujeito agindo 
sobre o mundo para transformá-lo e por meio 
da sua ação, afirmar a sua liberdade e fugir da 
alienação.  Trabalhar com diferentes textos 
possibilita ao professor abordar as variadas 
formas do uso da língua e transformar sua 
sala num espaço de descobertas e construção 
de conhecimento.

Saber escrever é muito mais do que 
conhecer as letras do alfabeto ou saber 
as regras de como escrever bem. A 
atividade da escrita é complexa e vai além 
do reconhecimento e da combinação de 
códigos, do domínio de correspondências 
entre grafemas e fonemas (a decodificação 
e a codificação), mas se caracteriza como um 
processo ativo por meio do qual a criança, 
desde seus primeiros contatos com a escrita, 
constrói, desconstrói e reconstrói hipóteses 
sobre a natureza e o funcionamento da língua 
escrita, compreendida como um sistema de 
representação.  Aprender a ler e escrever, 
alfabetizar-se é, antes de tudo, aprender a 
ler o mundo, compreender seu contexto, não 
numa manipulação mecânica de palavras, mas 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação e a transformação fazem parte da condição 
humana. É no contato com o mundo natural que o ser humano 
o transforma, interfere, modifica, reconstrói, utilizando, para 
isso, entre outras coisas, um instrumento que chamamos de 
linguagem.

Estudos nos mostram que a linguagem, nas suas diferentes 
formas, é um sistema organizado de sinais que serve como 
meio de comunicação entre indivíduos. É a partir dessa 
necessidade se comunicar e registrar suas ideias, crenças, 
valores, invenções e conhecimentos para transmissão às 
gerações futuras que surge a escrita. Uma linguagem para 
concretizar pensamentos por meio de um código gráfico. 

Tendo assumido um papel educativo no que se refere 
ao domínio da oralidade, a Educação Infantil reconhece 

numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.
É preciso ressaltar que o trabalho com a linguagem escrita 

nas instituições de Educação Infantil não deve acontecer 
de maneira rígida, forçada, obrigatória, com treinamentos, 
pois, muito pelo contrário, deve ser espontânea, prazerosa e 
significativa para as crianças. Por isso, de acordo com Mello 
(2006 apud COUTINHO; DAY; WIGGERS, 2012, p. 350), 
mais do que ensinar as letras ou colocar a criança em contato 
com a linguagem escrita, é preciso possibilitar que a criança 
desenvolva o desejo de se expressar nas diversas formas de 
linguagens, por meio do desenho, da modelagem, da pintura, 
da colagem, das brincadeiras, da música, do teatro, ou seja, 
possibilitar vivências significativas que ajudem a criança a 
ter, mais tarde, o desejo e um motivo para escrever, pois, 
para querer escrever, ela precisa sentir a necessidade da 
escrita. Ainda de acordo com Mello (2006 apud COUTINHO; 
DAY; WIGGERS, 2012, p. 350), que toma como base a Teoria 
Histórico-Cultural, quanto maior e mais diversificado for o 
acesso da criança à cultura, maior será a contribuição dela 
para a formação de sua inteligência e da sua personalidade.
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sua importância na formação de sujeitos 
que se apropriam dessa linguagem para 
se comunicarem e expressarem suas 
necessidades, sentimentos, e desejos. 
Momentos esses, em que podemos atentar 
para a fala e escuta dessas crianças e bebês. 
Logo, torna-se um importante espaço para 
o desenvolvimento da linguagem verbal 
que, juntamente com os demais campos de 
experiências de exploração pertinentes a 
esse segmento – conhecimento e cuidado 
de si, do outro e do ambiente; linguagem 
corporal; natureza e cultura; conhecimento 
matemático e linguagens artísticas – deve 
alimentar a iniciativa da curiosidade dessas 
crianças de forma espontânea, prazerosa e 
significativa, garantindo-lhes a participação 
em diferentes práticas de letramento. 

A partir da escuta e produção das diversas 
narrativas durante as rodas de conversas e 
histórias a criança amplia o seu vocabulário e 
visão de mundo, desenvolvendo o gosto pela 
leitura. Daí a importância de um trabalho, 
desde a Educação Infantil, para que essas 
crianças e bebês sejam inseridos em práticas 
de letramento e tenham a oportunidade de 
refletirem sobre as propriedades do sistema 
de escrita alfabética para o processo de 
aquisição da escrita.

Cabe, portanto, ao professor, promover 
momentos de formação a essas crianças de 
forma a: considerar os seus conhecimentos 
prévios; proporcionar-lhes experiências 
de conhecerem os mais variados gêneros 
literários; possibilitar-lhes a interação com o 
meio para que elas se expressem, questionem 
e pensem sobre ele; estimular as curiosidades 
que as movem; despertar o prazer do ato de 

lerem e, consequentemente de escreverem. 
Oportunizar-lhes o conhecimento para que 
possam se tornarem cidadãos críticos e 
comprometidos com a suas realidades sociais 
e com a preservação e solidificação de suas 
culturas, promovendo o que chamamos de 
“comportamentos leitores”. 
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O DIREITO À QUALIDADE DE 
EDUCAÇÃO NO BRASIL
RESUMO: A qualidade em educação é e sempre foi uma dimensão esperada por todos 
os envolvidos nos sistemas educacionais, mas, nos anos noventa, a chamada “cultura de 
avaliação” impôs avaliações de grande escala com testes padronizados com a finalidade 
de medir o desempenho dos estudantes. No Brasil, país de democratização educacional 
tardia, o acesso e a permanência ao ensino obrigatório foram vistos como básicos para a 
qualidade do desempenho. A qualidade depende de insumos (despesas e investimentos) 
pedagógicos, da formação inicial e continuada dos docentes, além de planos de carreira e 
de salários atrativos. Essas exigências, dentro de um país federativo, estão contempladas no 
novo plano nacional de educação em que houve um avanço no encaminhamento no regime 
de colaboração.

Palavras-chave: Educação; Qualidade; Regime de Colaboração; Sistemas Educacionais; 
Avaliação.
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INTRODUÇÃO

A qualidade é algo que, na 
linguagem popular, tem 
sido considerada como uma 
agregação que confere valor 
superior a um bem, a um serviço 

ou a um sujeito. A qualidade é a capacidade 
para efetuar uma ação ou atingir uma 
finalidade. O termo qualidade advém do 
latim qualitas. De certo modo, estamos no 
campo do atributo distintivo de um bem 
que passa a mostrar uma característica 
particular além da comum. Por vezes, essa 
distinção costuma ser assinalada com uma 
adjetivação como no caso de qualidade 
social, qualidade total, entre outras. A 
qualidade, até por ter origem greco-latina, é 
um termo polissêmico e cuja definição não 
só carece de uniformidade como também se 
louva em sentidos de muita complexidade. 
Na filosofia, uma determinação mais precisa 
do que seja a qualidade, podemos dizer 
que, considerando vários autores como 
Aristóteles, Kant e Engels, ela supõe uma 
quantidade capaz de ser mensurada, na qual 
reside um modo de ser de tal forma distinta 
que ela se veja enriquecida ao ponto de sua 
realidade apresentar um salto,  agregando 
valor àquilo que a sustém. E essa realidade 
qualificada pode ser conhecida pelo sujeito 
que pode então agir sobre ela. Essa definição 
da qualidade pode ser útil no desvendamento 
de aspectos da educação escolar.

É notória a dificuldade em se obter uma 
definição precisa do que realmente seja 
“qualidade”. Desse modo, podemos dizer 
com certeza aquilo que a qualidade não é: 

uma espécie de definição negativa. São as 
barreiras excludentes da desigualdade social 
inclusive legais como era o caso dos exames 
de admissão, a discriminação que desigualava 
o ensino profissional, os limites do ensino não 
gratuito e a descontinuidade administrativa. 
A não qualidade se expressou e ainda 
está presente nas repetências sucessivas 
aparecendo nas reprovações seguidas do 
desencanto, da evasão e do abandono. 
Como diz Oliveira (2006): “[...] passávamos 
da exclusão da escola para a exclusão na 
escola”. A qualidade não é a falta de acesso, 
não a rapidez não é a carência de recursos e, 
sobretudo, não é a saída dos egressos sem o 
domínio daquilo que a LDB considera como 
formação comum (art. 22) e formação básica 
do cidadão (art. 32) e respectivos objetivos e 
finalidades (art. 32 e art. 35). 

Partir de um solo seguro e positivo 
é sempre uma via para se abraçar esta 
temática, que faz jus a uma trajetória da 
área que jamais colocou em segundo plano o 
papel da legislação na consecução de valores 
e objetivos maiores para a educação.

 A QUALIDADE NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO

A Constituição Federal de 1988 põe 
como direito de todos e dispõe para todos 
a titularidade do direito à educação. Isto 
significa que a educação foi positivada dentro 
de uma Constituição e, portanto, passa a 
fazer a partir daí, parte do estatuto de um 
Estado Nacional. Segundo Ranieri (2013), 
a educação básica, no âmbito da esfera 

pública: [...] goza, como direito fundamental, 
das prerrogativas de imprescritibilidade, 
inalienabilidade, irrenunciabilidade, 
inviolabilidade, universalidade, efetividade, 
interdependência e complementaridade. 
Exemplificando: O direito não se perde por 
decurso de prazo (v.g., a educação básica 
obrigatória e gratuita é assegurada para todos 
os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria, CF, art. 208, I); não pode ser violado, 
sob pena de responsabilização administrativa, 
civil e criminal (o não oferecimento do 
ensino obrigatório pelo poder público ou sua 
oferta irregular importa responsabilidade da 
autoridade competente, assim como é dever 
dos pais e responsáveis zelar pela frequência 
à escola, CF, art. 208, §§ 1o e 2o); é universal 
(art. 208, I e II), supõe a atuação do Poder 
Público e o recurso a meios coercitivos para 
impor sua execução, caso necessário (ação 
judicial prevista no art. 5o da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação - LDB, lei n. 9.394/96, 
de 20/12/1996), é interdependente 
e complementar a outras previsões 
constitucionais (a Educação tem papel 
fundamental no desenvolvimento nacional, 
na construção de uma sociedade justa e 
solidária - CF, art. 3o - e no desenvolvimento 
da pessoa para o exercício dos demais 
direitos civis, políticos, econômicos, sociais 
e culturais - CF, 205; em relação à criança e 
ao adolescente, a Educação é direito e dever 
de absoluta prioridade - CF, art. 227 etc.) O 
direito à educação, adicionalmente, é dever 
fundamental da família e do Estado, mas, 
sobretudo do indivíduo. (p. 76) Esta citação 
evidencia, por si, e em comparação com 
outros tempos, o avanço formalizado em lei. 

A Constituição de 1946, no art. 172, cobrava 
dos sistemas e dos alunos eficiência escolar. 
A Lei n. 4.024/61 atribuía ao MEC a função 
de zelar pela qualidade do ensino em todo 
o país, cabendo aos Conselhos de Educação 
o papel de melhorar a qualidade e elevar os 
índices de produtividade do ensino. Porém, 
houve uma alteração promovida nessa 
última lei pela Lei n. 5.692/71 que pedia por 
avanços progressivos dos alunos e cobra dos 
mesmos um rendimento escolar (Art. 14). A 
educação escolar, então, tornou-se um direito 
da cidadania de modo ampliado que veio a 
ser ainda mais largo quando o Brasil se torna 
signatário de vários Tratados e Convenções 
Internacionais relativos aos direitos humanos 
dos quais a educação faz parte. Após a 
emenda constitucional n. 45/2004, o art. 
5º da Constituição de 1988, § 3o, ganhou 
um parágrafo assim redigido1 § 3º - Os 
tratados e convenções internacionais sobre 
os direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros serão equivalentes às 
emendas constitucionais. Assim, os tratados 
e convenções, posteriores a dezembro de 
2004, versando sobre os direitos humanos 
terão o caráter de constitucionalidade e 
dotados de eficácia constitucional.

Como já era afirmado no século XIX: É 
parte da educação do pensamento como 
consciência da singularidade, na forma 
da universalidade, que o Eu começa a ser 
apreendido como uma pessoa universal no 
qual tudo é idêntico. Um homem vale como 
homem em virtude de sua humanidade, 
não porque é judeu, católico, protestante, 
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‘lemão ou italiano. Como é dito no Prefácio 
à terceira versão do Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH) do Decreto 
n. 7.177/2010 da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos: A terceira versão do 
Programa Nacional de Direitos Humanos 
representa mais um passo largo nesse 
processo histórico de consolidação das 
orientações para concretizar a promoção dos 
Direitos Humanos no Brasil. O PNDH/2010 
do Decreto n. 7.177/10, em seus diversos 
objetivos gerais, destaca a inclusão da 
educação e cultura em direitos humanos nas 
instituições escolares da educação básica e 
em instituições formadoras. Entre as ações 
programáticas em articulação com o MEC e 
os sistemas de educação há esta: Estabelecer 
diretrizes curriculares para todos os níveis e 
modalidades de ensino da educação básica 
para a inclusão da temática de educação e 
cultura em Direitos Humanos, promovendo o 
reconhecimento e o respeito das diversidades 
de gênero, orientação sexual, identidade de 
gênero, geracional, étnico-racial, religiosa, 
com educação igualitária, não discriminatória 
e democrática. 

Segundo Bovero (2002, p. 130): [...] 
se os direitos do homem (da pessoa) são 
propriamente universais, ou seja, cabem a 
qualquer um como pessoa, os direitos do 
cidadão são necessariamente particulares, 
ao menos enquanto não seja instituída 
uma cidadania universal, cosmopolita. A 
efetivação destes princípios se mede por 
fatos e não apenas por normas legais ainda 
que imperativas. De acordo com isso, vale a 
advertência de Bobbio (1992, p. 45): Creio 
que uma discussão sobre os direitos humanos 

deve hoje levar em conta, para não correr 
o risco de se tornar acadêmica, todas as 
dificuldades procedimentais e substantivas, 
às quais me referi brevemente. A efetivação 
de uma maior proteção aos direitos do 
homem está ligada ao desenvolvimento 
global da civilização humana. É um problema 
que não pode ser isolado, não digo de não 
resolvê-lo, mas de sequer compreendê-
lo em sua real dimensão. Não se pode 
pôr o problema dos direitos do homem 
abstraindo-o dos dois grandes problemas do 
nosso tempo, que são os problemas da guerra 
e da miséria, do absurdo contraste entre o 
excesso de potência que criou as condições 
para uma guerra exterminadora e o excesso 
de impotência que condena grandes massas 
humanas à fome. Então, é só nesse contexto 
que podemos nos aproximar do problema 
dos direitos com senso de realismo. Se tal é a 
importância da educação, então a educação 
só pode ter como própria de sua natureza a 
qualidade. Tanto é assim, que este é um direito 
juridicamente protegido que se vê ainda 
cercado de um financiamento vinculado à 
própria Constituição de modo que, pelo art. 
212, todos os entes federados são obrigados 
a fazer o investimento em educação a fim 
de assegurar sua qualidade. Qualidade esta 
que se torna princípio do ensino quando o 
art. 206, VII, assevera a garantia de padrão 
de qualidade. Este princípio é retomado 
também no art. 3o, IX, da lei de diretrizes e 
bases da educação nacional (LDB) e também 
especificado no art. 4o, IX, no qual se diz 
o que são padrões mínimos de qualidade 
de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos 

indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem. No art. 
74 é indicado uma base capaz de assegurar 
ensino de qualidade: padrão mínimo de 
oportunidades educacionais e custo mínimo 
por aluno. Já no art. 75 implica-se que seja 
garantido o padrão mínimo de qualidade do 
ensino. As Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (lei n. 9.394/96) que, entre outras 
funções, tem a função de explicitar os artigos 
constitucionais, fala 10 vezes sobre o termo 
qualidade. Ela aponta que os resultados da 
educação escolar não possuem uma situação 
recomendável. Essa preocupação contrasta 
com o horizonte que demanda melhoria. 
Para a obtenção desta qualidade, há alguns 
pontos fundamentais para a qualidade em 
educação: as condições de trabalho dos 
aproximadamente 2.500.000 de docentes 
das 220.000 unidades escolares, nos 27 
Estados da União, nos mais de 5.500 
municípios. 

Sempre pressionando por salários mais 
dignos, esses docentes não usufruem de 
jornada integral e, nos mais diferentes 
diagnósticos, muitos sofrem de desistência 
laboral, se deslocando para outros nichos do 
exercício da docência. Sem uma dignificação 
salarial, além de não terem uma formação 
continuada, a avaliação de desempenho, 
legalmente prevista, tenderá mais para 
uma visão punitiva. A tradição que temos 
de jornada escolar para os alunos não 
ultrapassa as 4 horas legais, apesar do 
aumento de 180 para 200 dias letivos e 
do consenso internacional de que hora é 
hora de 60 minutos. Com isto se pretende 
que nossos estudantes saiam da escola 

com aprendizagens sólidas e significativas. 
Segundo diz Gatti (2013, p. 677): O escopo 
dos processos educativos é mais amplo e é 
essencial à coesão social e à realização das 
pessoas na sociedade contemporânea. Por 
essa razão não basta incluir crianças e jovens 
na escola, é necessário garantira continuidade 
e a formação, além de aprendizagens 
significativas para a vida social.

 O PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO (PNE)

Em 1994 se dá a Conferência Nacional de 
Educação, quando já havia sido detectado que 
ficar nesse estado é irracional e as temáticas 
chaves foram o Plano Decenal de Educação 
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para todos e a busca de um Acordo Nacional 
de Educação. Nele se deu um consenso: 
Pacto pela Valorização do Magistério e 
Qualidade da Educação. Vários foram os 
compromissos assumidos por entidades da 
sociedade civil, de corporações educacionais 
e de entidades governamentais de todos os 
entes federativos. Destaca-se, nesse pacto, 
a firme resolução de se colocar em evidência 
o papel do professor, sua qualificação 
profissional ante as necessidades básicas 
da aprendizagem e sua valorização face às 
condições de trabalho. Contudo, o governo 
que se seguiu estreitou os termos desse pacto 
e o efetivou de tal modo que a União pouco 
cumpriu de seu papel em matéria educacional. 
Então, a União deveria exercer sua função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades e padrão 
mínimo de qualidade do ensino. A tradução 
do Pacto de 1994 por meio do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério 
(Fundef) representou a formalização de 
alguns aspectos daquele pacto, assim houve 
um maior disciplinamento dos recursos 
vinculados, inclusive para efeito de cálculo da 
média salarial dos docentes, e foram criados 
os Conselhos de Controle Social dos recursos. 
O estreitamento se deu não só pela menor 
disposição de diálogo como também pelo não 
cumprimento de desembolso de recursos 
claramente definidos na lei n. 9.424/96, lei 
regulamentadora da Emenda Constitucional 
n. 14/96, encaminhada e defendida pela base 
governamental. A ampliação do Fundef pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) por meio 
da Emenda Constitucional 53/2006 e da 
Lei n. 11.494/97, ampliou sua abrangência 
para a educação básica e dispôs um prazo 
para fixar, em lei específica, o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais 
do magistério público, explicita em valores 
pecuniários a complementação da União, 
aperfeiçoa os Conselhos de Controle do 
Fundo, reitera a obrigação dos planos de 
carreira e remuneração com capacitação 
profissional em que a formação continuada 
deve promover a qualidade do ensino. O 
segundo é o Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) no qual o MEC assumiu um 
protagonismo compartilhado com os poderes 
públicos dos outros entes federativos. Nesse 
Plano, as metas objetivas serão tomadas 
a partir de informações e dados trazidos 
pelas avaliações e indicadores feitos há 
10 anos na Educação Básica. Essas metas 
são pactuadas por adesão com os entes 
federativos e terão o seu foco voltado para 
a aprendizagem e seus resultados com 
apoio na formação continuada. O PDE foi 
uma iniciativa importante do MEC visando 
ser uma ação eficaz face ao fracasso do 
Plano Nacional de Educação, 2001-2011. 
A partir daí, ficou claro aos educadores e 
gestores que o mandato constitucional do 
art. 214 não poderia ficar sem uma resposta 
consequente. Era preciso levar adiante aquele 
mandamento. A meta do PNE 2001-2011 era 
a da realização de uma Conferência Nacional 
de Educação que avaliasse o PNE em curso e 
projetasse um novo. A Conferência, ocorrida 
em 2010, se deu já sob o escudo de uma 
importantíssima emenda constitucional: a 

emenda constitucional n. 59/09. Ela trouxe 
novos dispositivos capazes de dar outro 
alento à qualidade da educação. Ressalte-
se a ampliação da obrigatoriedade na faixa 
etária entre 4 e 17 anos, da extensão dos 
programas suplementares a toda educação 
básica e seus respectivos recursos como 
elementos constantes da garantia do padrão 
de qualidade e equidade, nos termos do plano 
nacional de educação. Já o caput do art. 214 
passou assim a vigorar: A lei estabelecerá 
o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o 
sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para 
assegurar a manutenção e o desenvolvimento 
do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas 
que conduzam a: [...] VI - estabelecimento 
de meta de aplicação de recursos públicos 
em educação como proporção do produto 
interno bruto. Desse modo, a obrigação 
de um novo PNE teria que ser articulada 
ao Sistema Nacional de Educação. Isso 
tudo contou com ampla participação de 
educadores e gestores. Como consequência, 
à vista da intensa cobrança de um novo 
PNE, por sinal constitucionalmente 
previsto, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva encaminhou ao Congresso Nacional 
o Projeto de Lei 8.035/11, referente a um 
novo Plano Nacional de Educação, a fim de 
passar pelo processo legislativo. Este projeto 
desencadeou, de um lado, a presença de 
especialistas, associações, educadores 
nas audiências públicas das Comissões do 

Congresso Nacional (Câmara e Senado) e, 
de outro, uma intensa mobilização desde 
os Municípios, passando pelos Estados 
e chegando a Brasília. Então, outra lei 
importante é sancionada em 2013 (a lei n. 
12.858) que dispõe sobre a destinação de 
parcela da exploração do petróleo e do gás 
natural exclusivamente para a educação 
pública, com prioridade para a educação 
básica. O PNE só foi aprovado em junho e 
sancionado pela presidente Dilma Rousseff 
como lei n. 13.005/2014. Esta lei, retoma 
em seu art. 2º, IV, a melhoria da qualidade da 
educação e no VII vocaliza o estabelecimento 
de meta de aplicação de recursos públicos 
em educação como proporção do Produto 
Interno Bruto, que assegure atendimento 
às necessidades de expansão, com padrão 
de qualidade e equidade. Quando se 
compara esta lei, que sancionou o PNE, com 
o projeto de lei n. 8.035/2010 vê-se que 
houve significativas alterações que podem 
conduzir a uma estratégia de colaboração 
fundamental para uma educação de 
qualidade. Entre outros dispositivos cumpre 
dar destaque a três parágrafos do art. 7o. 
que criam instâncias inter federativas para 
dar sequência ao PNE. Trata-se do regime 
de colaboração que envolve os sistemas 
de educação dos entes federados e, por 
consequência, abrange também a rede 
privada. E destas instâncias, ao lado de 
outras, que se viabiliza um caminho de 
modo a alcançar as metas do PNE sob suas 
estratégias. Ei-las aqui: § 5o - Será criada 
uma instância permanente de negociação 
e cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. § 6o - O 
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fortalecimento do regime de colaboração 
entre os Estados e respectivos Municípios 
incluirá a instituição de instâncias permanentes 
de negociação, cooperação e pactuação em 
cada Estado. § 7o - O fortalecimento do 
regime de colaboração entre os Municípios 
dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de 
arranjos de desenvolvimento da educação. 
É muito importante nos atentarmos a estes 
parágrafos, pois eles são uma novidade nesta 
trajetória já longa de busca de um regime de 
colaboração. As palavras são fortes dentro 
da ciência política: negociação, cooperação 
e pactuação. Todas estas palavras se voltam 
para a articulação inter federativa cujas 

mesas deverá escoar a implementação 
das políticas educacionais. Já o regime de 
cooperação, constante do art. 23, § único 
e da lei maior, abrange apenas os entes 
federados. Este regime é distinto do regime 
de colaboração, mas não se opõe a ele, pois 
são complementares. Com o PNE, com a 
determinação de feitura dos planos estaduais 
e municipais até junho 2015, com o projeto 
de constituição de um sistema nacional de 
educação até 2016, com o projeto de lei 
complementar do regime de cooperação, 
espera-se, finalmente, poder se resgatar 
a ampliação do acesso e que tal se veja 
revestido do ansiado padrão de qualidade.

Stephanie Cantisani 

Licenciada em Pedagogia 
pela Faculdade Brasil (2016); 
Professora de Educação Infantil 
– no CEI Douglas Daniel 
Nascimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se tais medidas forem articuladas entre si, se a União 
mais uma vez não descumprir os termos desse novo pacto, 
se houver vontade de efetivar os propósitos e metas, se 
houver o aumento da relação PIB/educação em vista de 
uma expansão qualificada, há a possibilidade de dizer que 
estamos vislumbrando uma saída racional para um direito 
proclamado como direito social (art. 6º da Constituição), 
com padrão de qualidade como direito de todos e dever do 
Estado cujos princípios norteadores estão tanto o resguardo 
da cidadania, quanto um dos pilares dos direitos humanos. 
Porém, a Conae e seus impactos sobre o Congresso e 
sistemas, representam uma oportunidade rara e histórica de 
o Brasil superar a herança “pesada” do passado excludente e 
lançar políticas que nos coloquem no caminho de mudanças 
atuais na educação brasileira, que molde uma merecida 
educação de qualidade. Se esta herança pesada do passado 
e o caráter necessário e atual de uma educação de qualidade, 
representados, de um lado, pelo não cumprimento das 
promessas do ordenamento jurídico nacional e internacional, 
e de outro, pela urgência pedida pela sociedade por uma boa 
qualidade, nasceram da ação dos homens de tantas gerações 
passadas, é através da ação consciente dos educadores de 
hoje que serão construídas as balizas de uma educação 
escolar que tenha a cidadania e os direitos humanos como 
pilares de sua realização e metas a serem alcançadas.
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O ENSINO DA HISTÓRIA E DA 
CULTURA AFRO BRASILEIRA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO 
DA LITERATURA 
RESUMO: A literatura afro-brasileira nos serve como ferramenta para a construção da 
identidade infantil, garantindo a criança a construção de uma relação positiva da visualização 
pessoal e social do contexto em que ela, a criança se encontra inserida. Esta também ajuda 
na modificação dos estereótipos racistas construídos durante a história da sociedade 
construída nos dias de hoje, sendo como objetivo primeiro deste artigo, discutir a importância 
da literatura para a identificação social e formação das crianças negras, valorizando a cultura 
das histórias afro-brasileiras, buscando assim a minimização o de atos racistas, que vem 
presente em nossa sociedades desde de muito tempo, valorizando assim as características 
intelectuais de cada aluno, valorizando e unificando o espaço escolar de maneira mais 
humana.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Cultura Afro – Brasileira, Literatura.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem a função de analisar 
sob uma perspectiva didático 
pedagógica, o universo literário afro 
brasileiro, que envolve a educação 
infantil, observando quais são 

as emoções dos personagens, as ideias, 
as imagens e a necessidade da quebra de 
paradigmas construído pela sociedade. 

Assim, o presente artigo tem como 
objetivos trazer para a reflexão o ensino 
da história e da cultura afro brasileira na 
educação infantil por meio da literatura, 
partindo do princípio que a literatura tem 
um grande papel na compreensão e no 
desenvolvimento em crianças da educação 
infantil considerando o paralelo criado por 
elas na relação feita do imaginário para o 
real.

Desta forma, objetiva-se valorizar a 
literatura infantil como um  dos meios mais  
comuns  de interação humana usada para 
transmitir valores morais, conhecimentos 
e  estimular a imaginação e a fantasia para  
desenvolver o interesse pela leitura.

Para Abramovich (1993), afirma a 
importância da literatura para crianças 
através da seguinte sentença: “ah, como é 
importante para a formação de qualquer leitor 
ouvir muitas, muitas histórias... Escutá-las é 
o início da aprendizagem para ser um leitor, 
e ser leitor é ter um caminho absolutamente 
infinito de descoberta e de compreensão do 
mundo” (ABRAMOVICH, 1993, p. 16). 

 A educação infantil, consiste no período 
de 0 a 6 anos de idade, como regularizado 
pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), 

nesta fase da vida as crianças procuram se 
expressar e se comunicar de diversas maneira. 
Sendo considerada a fala a mais comum 
de todas as comunicações, sendo a forma 
mais comum de alcançarmos as crianças e 
compreendermos suas necessidades.

 Diante disto, a criança é visualizada 
como um sujeito não apenas biológico, 
mas, sobretudo histórico, social e cultural 
(Vygotsky, 1998). Sendo assim nestes 
termos, observa-se que para Vygostky  a 
criança é um ser social que se preenche 
com as informações contidas no ambiente, 
diante da internalização da aprendizagem 
e informações que recebe, em todos os 
ambientes físicos, e sociais, sendo que 
sua relação com o outro é extremamente 
importante para sua formação.

Desta maneira, “um dos objetivos mais 
importantes no processo de socialização é a 
criança aprender o que é considerado correto 
e o que se julga incorreto no meio social 
onde convive, de forma que na interação 
com o outro possa alcançar um nível elevado 
de conhecimento dos valores morais que 
regem” (www.africanias.com, 05,2014). 

Sendo assim, a sociedade espera que 
eles se portem de acordo com as regras 
estabelecida pelo processo de construção 
de aprendizagem desenvolvida durante 
os tempos, diante desta construção e 
interiorização de conceitos estão as ideias de 
subjetividade, e construção da sua identidade 
favorecendo a construção de conhecimento.

Partindo deste princípio, o trabalho com 
literatura infantil na primeira fase da vida da 
criança é de suam importância para que ela 
perceba como se dá as relações sociais entre 

os indivíduos e grupos sociais, favorecendo a 
construção das sua identidade oferecendo-
lhes referencias que tragam semelhanças a 
suas características permitindo que estas 
se construam e se reconstruam, para  que 
estas desenvolvam sua autoestima e na sua 
formação social e individual sendo assim 
percebida como bem vinda ao contexto 
escolar.

Cavalleiro (2005), faz referência em seus 
estudos que as crianças negras se sentem 
minimizadas, por não se perceberem parte 
da história que temos, pois estas não 
apresentam a história do seu povo, e os 
aspectos culturais étnico raciais que estão 
envolvidas, não podendo muitas vezes 
identificar tais características em livros 
didáticos ou literários.

Sendo assim as poucas vezes que se usa 
a literatura Afro-brasileira, esta aparece 
carregada de estereótipos e preconceitos, 
que devem ser desmistificados neste texto, 
considerando que os primeiros moradores do 
país foram os índios, seguidos dos Africanos 
que contribuíram para a construção da 
nossa sociedade, apesar de ter vindo para 
nossas terras escravizados, favorecendo 
assim o desenvolvimento da subjetividade 
da criança e a construção da sua identidade 
afro descendente, favorecendo a valorização 
da cultura negra.

As interpretações dadas e as expressões 
artísticas contidas no simples ato de ouvir 
e contar estórias transforma-se em um 
rico instrumento de aprendizagem para o 
aluno, servindo como apoio pedagógico 
ao professor, pois através delas, pode-se 
observar o grau de naturalidade das crianças, 

contribuindo para o seu desenvolvimento 
mental considerando sua pré-disposição 
em acrescentar as suas interpretações os 
sentimentos escondidos estruturando sua 
capacidade de raciocínio rápido e domínio 
motor ( Novaes, 1985 )

Por meio de dados bibliográficos colhidos 
de autores que tratam do tema sobre a 
literatura afro-brasileira, oferecendo grande 
oportunidade às crianças em desenvolver 
aptidões atendendo a individualidade de 
cada uma, funcionando como uma válvula 
de liberação de angústias e ansiedades que 
foram adquiridas com o tempo, contribuindo 
para a formação harmoniosa e equilibrada de 
sua personalidade, combatendo o racismo, e 
a desigualdade social a qual nossas crianças 
estão inseridas diariamente.

Espera-se então que ao término deste 
estudo, a contribuição para condução dos 
projetos pedagógicos aos quais estamos 
inseridos, um melhor aproveitamento dos 
contos tendo como ponto de partida a 
evolução deste, modificando e valorizando 
as realidades culturais das crianças, 
oferecendo-lhes acesso à leitura desde o 
início de suas vidas, relacionando o passado 
e o presente orientando-as criativamente 
em seu cotidiano.

AS LEGISLAÇÕES 
BRASILEIRAS PARA O ENSINO 
DA HISTÓRIA E DA CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA LEI 
10.639/2003 – LEI 11.645
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A escola é um ambiente voltada para as 
reflexões sobre as diversas visões sobre 
determinado assunto e costumes, dando 
ênfase também a modificação de costumes, 
culturas racistas, e ignorância, assim seu papel 
é a busca de informação e conhecimento 
que derivem a modificação e evolução do ser 
humano.

Diante disto, cabe a escola buscar a 
transformação e a modificação da visão 
minimizadora do Negro na sociedade, uma 
vez que este tem socialmente sua imagem 
ligada a criminalidade, baixo rendimento, 
má índole, etc., e das mulheres negras vistas 
como, domésticas, e com padrão de beleza 
de certa forma ridicularizado. Sendo assim 
a informação disseminada nos tempos 
atuais diz respeito erroneamente a fortificar 
o preconceito, dando início a este ainda 
na infância, onde a criança é colocada em 
contato com uma literatura de certa forma 
ilusória, onde heróis e princesas nunca são 
negras (os), salvo exceções recentes.

O problema não está na relação dos 
personagens da história está no fator de 
desigualdade onde não se oferece acesso a 
histórias de todas as raças dentro da escola. 
A cultura Afro-brasileira é extremamente 
interessante, que contribui com as questões 
educacionais voltadas para o racismo, a 
violência racial, e a diversidade cultural 
existente contribuindo para a quebra dos 
estereótipos históricos existentes.

Para que fossem incluídos no sistema 
escolar conteúdos/atividades relacionadas a 
temática da História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, em 09 de janeiro de 2003 entrou 
em vigor a Lei Federal 10.639 que alterou 

os artigos 26-A e 79-B, da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 
9.394/96 determinando a obrigatoriedade 
de estudos relacionados a temática acima, 
passando a vigorar com as seguintes 
modificações: Art. 26-A.

Nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História 
e Cultura Afro-brasileira. § 1° O conteúdo 
programático a que se refere o caput deste 
artigo incluirá 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 pertinente à História 
do Brasil. § 2° Os conteúdos referentes 
à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o 
dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 
Consciência Negra’ (BRASIL, 2003. n.p.). 

A presença africana e sua influência na 
cultura são características determinantes na 
formação da sociedade brasileira.

Souza, Souza e Loyola (2007, p.61) dizem 
que “aprender a história e a cultura brasileira 
é se apropriar também da cultura de vários 
povos que ajudaram na construção deste 
país com a junção de memória e bagagens 
trazidas de diversas partes do mundo”. 

Entende-se então que a literatura infantil 
surge de contos populares que trazem seus 
ensinamentos para formação dos educandos 
considerando as conotações da literatura 

contribuindo para discussões e reflexões que 
são percebidas no ato de contar e recontar, 
desenhar, identificar os personagens e 
utilizar todas as formas de representação, 
contribuindo para a assimilação de conceitos 
como igualdade, tolerância, fraternidade etc. 
A literatura ainda contribui para que a criança 
desenvolva condições discursivas além das 
habilidades de ouvinte, para através desta 
conseguir modificar seu meio.

“A atividade de contar e de recontar 
história auxilia a criança a desenvolver e 
reorganizar seus esquemas, e permite que 
ela construa seus sentidos enquanto expõe 
e desenvolve habilidades significativas para 
o seu desenvolvimento. De acordo com Silva 
(2010) a literatura tem papel importante para 
a humanidade, é a partir dela que podemos 
unir os mitos fundamentais da comunidade, 
de seu imaginário e/ou de sua ideologia. 
Acrescenta ainda que nas atividades 
educativas “a literatura oral e escrita assume 
uma parcela prioritária na formação do 
indivíduo, pois a partir dos contos é possível 
repassar uma história real, seja escrita nos 
dias atuais ou mesmo há séculos, como 
relata as histórias míticas e religiosas” (SILVA, 
2010, p. 34)

A literatura infantil, juntamente com o ato 
de contar histórias está ligada a socialização 
da construção da identidade infantil, e dos 
valores morais que estas estão construindo 
no seu dia a dia, desenvolvendo sua cognição 
e conceitos morais e culturais, sendo estes 
fatores importantes para desenvolver valores 
e saberes ligados a cultura Afro-brasileiras 
(Africanias.com, 05 (2014).

Assim, é preciso a conscientização odos 

professores em trabalhar temas voltados as 
questões étnico-raciais para contribuir para 
o desenvolvimento de uma sociedade mais 
justa.

A HISTÓRIA E A CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

O Brasil é um país multicultural, sendo 
papel da escola trabalhar todas as formas 
de cultura para formar corretamente a 
sociedade. Sendo necessário favorecer 
os alunos de outras culturas, evitando a 
exclusão cultural e social. Sendo necessário 
realizar a pratica doa multicultural idade nos 
planejamentos das aulas.

“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-poderosíssimo de uma 
sobre as demais, proibidas de ser (FREIRE, 
1992, p. 156).

Um espaço multicultural, visa modificar o 
pensamento das pessoas que nele convivem, 
não permitindo atitudes discriminatórias, 
sobrepondo-se ao preconceito, construindo 
uma nova forma ética de respeitar as 
diferenças, sendo papel primordial da escola 
organizar e proporcionar este espaço 
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aos alunos, para que seja desenvolvida 
a autoestima dos alunos favorecendo a 
percepção de que todos fazem parte da 
mesma escola, do mesmo grupo e da mesma 
sociedade.

A escola tem o papel de mostrar para as 
crianças que cada um é um, e todos somos 
diferentes, seja fisicamente, mentalmente, 
ou na personalidade, porém que apesar 
destas diferenças, todas as pessoas são 
humanas e tem suas valorizações, e merecem 
respeito, porém sabe-se que isto não ocorre 
na pratica escolar, ainda, sendo importante, 
contemplar todas as etnias e realizar as 
trocas de experiência entre elas.

A cultura afro-brasileira, é de um 
repertório rico de informação, sendo que ela 
se encontra presente em todo Brasil, sendo 
mais encontrada na Bahia, onde se encontra 
o maior contingente negro do país.

 Existe uma herança cultural muito 
grande, presente em todas as escolas, porém 
trabalhados reduzidamente em algumas 
escolas que enfatizam pontos da cultura, 
como a capoeira, o treze de maio, o dia da 
consciência negra, mas não trazem isto com 
seriedade e importância para o dia a dia da 
escola.

A literatura afro-brasileira na educação 
infantil, tem grande significado na formação 
da criança uma vez que está, garante a 
formação da identidade infantil, dando 
ênfase as características positivas da cultura 
negra, diante disto, trabalhar o tema com 
crianças tão pequenas, permite que conceitos 
e estereótipos criado de forma grosseira e 
preconceituosa, favorecendo o combate ao 
racismo.

As abordagens didáticas devem respeitar 
a pluralidade cultural, retratando as 
dificuldades históricas que o povo passou 
e as singularidades existentes, atrelando-
as na educação infantil a cotação de 
histórias, frequentemente utilizada nos 
contextos pedagógicos diários, favorecendo 
o desenvolvimento cognitivo das crianças, 
contribuindo para a desconstrução dos 
preconceitos, racistas incutidos na formação 
das crianças.

O ENSINO DA CULTURA 
AFRICANA POR MEIO DA 
LITERATURA AFRICANA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A literatura infantil é o principal recurso 
de ensinar e se comunicar com as crianças 
em formação, porém a escrita também 
faz parte do processo de comunicação, na 
cultura africana, a pratica de contar histórias 
é uma forma de aprendizado, que contribui 
par os ensinamentos da vida, garantindo a 
preservação dos ensinamentos, garantindo 
que a cultura africana tenha diversos papéis 
importantes na sociedade nos quais podemos 
elencar a preservação cultural, a recreação, e 
o educativo.

Estes ensinamentos transmitem valores e 
autoconhecimento dos saberes comunitário, 
oferecendo ao professor aproximar-se 
o recurso do gênero narrativo do conto, 
favorecendo a criatividade das crianças.

Sendo assim, é  preciso que todos os 
responsáveis pela formação das crianças 
da educação infantil estejam envolvidos 

na proposta pedagógica, para que se 
garanta o significado do trabalho oferecido, 
garantindo praticas didáticas diferenciadas 
que favoreçam  identificar a importância 
da cultura africana para o nosso país  essa 
proposta diferenciada do processo ensino 
aprendizagem ajuda a garantir a valorização 
da cultura afro-brasileira, e motiva 
consideravelmente o interesse dos alunos 
contribuindo para a construção de uma 
sociedade democrática, que compreenda e 
valorize nossas raízes étnico raciais.

“A Lei brasileira que obriga o ensino 
da História e Cultura Afro-Brasileira é 
um avanço, porém insuficiente, pois não 
oferece o preparo necessário aos docentes. 
As dificuldades teórico-metodológicas, o 
preconceito, a falta de incentivo e o não 
interesse de muitos docentes e de editoras 
tornam a tarefa de ensinar História e Cultura 
Afro-Brasileira algo exclusivamente para 
poucos interessados, fazendo com que a 
realidade encontrada hoje nas escolas seja 
distante da ideal. Nessa configuração, os 
profissionais da educação, conscientes de 
sua função social, precisam visar um ensino 
voltado para a diversidade e sua aceitação. 
Assim foi a proposta pedagógica “História 
e Cultura Afro-Brasileira na Escola: Lei 
10.639/03”, apresentado na turma de uma 
escola localizada na comunidade quilombola 
do município de Laranjeiras (SE).” (Lei 
10.639/03)

É possível durante a realização da 
proposta, envolver e alcançar vários 
aspectos educativos ensinando as crianças 
a importância de tratar as questões étnicas, 
porém os professores necessitam também 

modificar sua forma de visualizar a questão, 
pois é perceptível que há certa dificuldade 
nas concepções de renovar conceitos já 
construídos sobre as questões, é preciso 
reformular para poder reconstruir os 
conceitos já criados e retransmitidos de 
maneira correta.

Valorizar a cultura africana por todos os 
ângulos, é importante, realizando dentro 
da educação infantil os princípios da 
multidisciplinaridade envolvendo as questões 
étnicos raciais através da literatura, porém, 
transmitindo tais conceitos criados para as 
artes, para as músicas, para os esportes, para 
as questões históricas, e até geográficas, 
favorecendo o desenvolvimento completo 
das crianças, dando a elas a oportunidade do 
desenvolvimento completo.

Todas as manifestações, quando são 
levadas ao conhecimento das crianças 
de maneira criativa, permitem que as 
curiosidades delas pelo tema se agucem, 
transformando as realidades formando 
assim cidadãos conscientes das diferenças 
e da diversidade cultural a quais estamos 
expostos, e fazemos parte dela.

Tal afirmativa é necessária pois a escola 
é o local que frequentemente tem esta 
mistura de raças e tal diversidade, e 
também  é o local onde frequentemente 
há episódios de discriminação por motivos 
mais variados, seja ele por cor, por raça, ou 
por cultura,  tendo diversos problemas com 
alunos que apresentam baixos rendimentos 
e problemas psicológicos, sendo papel social  
fundamental da escola ensinar as crianças  
a compreenderem e respeitar as diferenças 
uma vez que tal compreensão é fundamental 
para desenvolver a cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se então que as questões étnicas raciais quando 
trabalhados desde a educação infantil, numa perspectiva 
mais completa buscando a formação das crianças como um 
todo, estamos garantindo a construção de uma sociedade 
menos preconceituosa e menos injusta, sendo preciso par 
que isto ocorra, trabalhar os conceitos desde a educação 
infantil.

É certo que ao apoiar-se nas questões literárias apoiando-
se na contação de histórias estamos abrindo um leque de 
oportunidades para que se compreenda de diversas formas 
as questões raciais históricas, que desmereceram por muito 
tempo o povo africano e seus descendentes, contribuindo 
que a criança perceba suas raízes históricas e a formação da 
nossa sociedade

Considera-se extremamente importante que os professores 
reconstruam seus conceitos já criados, uma vez que é difícil 
transmitir profundamente conceitos que se desconhece ou 
que não se acredita profundamente. 

Podendo deixar o assunto sem a real relevância que o 
mesmo possui, deixando-o vulnerável, podendo ser tratado 
superficialmente, correndo o risco estando pautado em 
lei, é possível que o estudo étnico racial seja trabalhado 
desde a primeira infância, favorecendo a construção de uma 
sociedade mais justa, mais humana e menos violenta.

Pautadas nestas informações, podemos construir a 
melhoria do ensino, favorecendo o trabalho realizado por 
professores e alunos de forma a transformar o aprendizado 
em uma atribuição significativa para ambos, valorizando o 
ideal de escola, contribuindo para a formação pedagógica, 
mas também social, levando em conta que o conhecimento 
para tais educadores, estava também fora dos espaços da 
escola sendo oferecido em todos os locais possíveis de 
convivência.
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O ENSINO DE ARTES NA ESCOLA: 
LEITURA E RELEITURA NO 
CONTEXTO DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Esta pesquisa trata do Ensino de Artes na Escola e tem como objetivo de estudo, 
a leitura e a releitura nas aulas de Artes. Na primeira parte desta pesquisa são apresentados 
alguns conceitos e concepções que permeiam o Ensino de Artes na Educação Infantil e nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Na segunda parte apresenta-se de maneira sucinta 
alguns aspectos relevantes sobre o trabalho com a leitura e a releitura nas Aulas de Arte na 
Escola. O trabalho com a releitura em sala de aula objetiva favorecer a comunicação entre 
a arte e o aluno, além de estimular o experimento e as habilidades, promover a observação 
e leitura das expressões. O desenho, na Educação Infantil, tem uma significação muito mais 
ampla e merece ser tratado como mais que simples rabiscos e valorizado como um auxiliador 
importante no desenvolvimento da criança. 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.
Palavras-chave: Ensino de Artes; Leitura; Releitura.

INTRODUÇÃO

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.

Quando a criança começa a desenhar ela 
trabalha sobre a hipótese de que o desenho 
serve para imprimir tudo o que ela sabe sobre 
o mundo, expressando suas percepções e 
sentimentos, observando diferentes objetos 
simbólicos e as imagens que cria. Na fase de 
simbolização, a criança vai incorporando as 
regularidades e os códigos que representam 
as imagens que a cercam e aprende a 
considerar que o desenho serve para imprimir 
aquilo que ela vê.

O trabalho com a releitura em sala de 
aula objetiva favorecer a comunicação 
entre a arte e o aluno, além de estimular o 
experimento e as habilidades, promover 
a observação e leitura das expressões. O 
desenho, na Educação Infantil, tem uma 
significação muito mais ampla e merece ser 
tratado como mais que simples rabiscos e 
valorizado como um auxiliador importante 
no desenvolvimento da criança.

Após apreciar diferentes obras de 

arte, os alunos podem ser convidados a 
realizar um desenho sobre a obra ou uma 
pintura, o professor deve propor atividades 
diferenciadas para que os alunos possam 
desenvolver o maior número de experiências 
possíveis para que a aprendizagem ocorra 
de maneira satisfatória e prazerosa para a 
criança. 

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.

ARTE NA ESCOLA

Com a Constituição de 1988 teve início o 
reconhecimento da educação 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 
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atendimento em creche e pré-escola.
A partir destas Leis, a Educação Infantil 

foi colocada como a primeira etapa da 
Educação Básica no Brasil, abrangendo as 
crianças de 0 a 6 anos, concedendo-lhes 
um olhar completo, perdendo seu aspecto 
assistencialista e assumindo uma visão e um 
caráter pedagógico.

As Artes Visuais estão presentes no 
cotidiano da vida infantil. Ao rabiscar e 
desenhar no chão, na areia e nos muros, 
ao utilizar materiais encontrados ao acaso 
(gravetos, pedras, carvão), ao pintar os 
objetos e até mesmo seu próprio corpo, a 
criança pode utilizar-se das Artes Visuais 
para expressar experiências sensíveis. 
(BRASIL, 1998, p.85)

No início da década de 1930 que temos as 
primeiras tentativas de escolas especializadas 
em arte para crianças e adolescentes, 
inaugurando o fenômeno da arte como 
atividade extracurricular. Em São Paulo, foi 
criada a Escola Brasileira de Arte dirigida por 
Theodoro Braga, na qual crianças de 8 a 14 
anos podiam gratuitamente estudar música, 
desenho e pintura. A orientação era vinculada 
à estilização da flora e fauna brasileiras.

A valorização da expressão infantil em 
artes passa a ser sinalizada com a semana da 
Arte Moderna em 1922 em que os modelos 
de educação técnica voltados para o trabalho 
com desenho clássico e geométrico são 
contestados. Mário de Andrade em seu curso 
de filosofia e história da arte na Universidade 
do Distrito Federal contribuiu para que as 
produções das crianças fossem vistas com 
novos critérios sob a ótica da filosofia e da 
arte e em seus artigos de jornal contribuiu 

para a valorização das atividades artísticas 
da criança como linguagem.

De acordo com Barbosa (2003) nos fins 
da década de1960 e início de 1970, algumas 
escolas que eram especialistas no ensino de 
arte passam a desenvolver experiências que 
envolvem projetos de artes com a criatividade 
e o desenvolvimento da criança. Com a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) 5692/71 a Educação 
Artística foi instituída no currículo reunindo 
todos os tipos de linguagem, porém esta lei 
não previa a formação e a qualificação dos 
professores. 

Na Reforma Educacional de 1971 fica 
estabelecida a prática da polivalência no 
ensino de artes, com esta reforma, as 
artes plásticas, a música e as artes cênicas 
deveriam ser ensinadas em conjunto por 
um único professor da 1ª à 8ª séries do 1ª 
grau. Nesta época foram criados os cursos 
de licenciatura em educação artística com 
duração de dois anos para preparar estes 
professores polivalentes.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 fica 
promulgado o seguinte texto em seu artigo 
26: “O ensino de Arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis 
de educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos.”

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 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.

Desde a primeira infância a criança utiliza 
o desenho para a representação da realidade. 
Desenhar, pintar ou construir constitui um 
processo complexo em que a criança reúne 
diversos elementos de sua experiência, 
para formar um novo e significativo todo. 
(LOWENFELD, 1977, p. 13)

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 Artes, no Ciclo I do Ensino 
Fundamental, têm como principal objetivo 
fazer com que os estudantes, com a mediação 
do professor, vivenciem experiências 
estéticas ricas e contextualizadas, tanto no 

ambiente escolar quanto em visitações a 
espaços de divulgação cultural. Entretanto, 
essas experiências estéticas devem levar 
os alunos a, necessariamente, analisar, 
ressignificar, criticar e ampliar o seu repertório 
cultural. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES 
FUNDAMENTAL I, 2007, p.97)

Ainda com base neste documento, é 
importante que as crianças, inicialmente, 
analisem e ressignifiquem as manifestações 
e produções artísticas que fazem parte 
de sua cultura. A partir dela, quanto mais 
manifestações e produções artísticas de 
diferentes contextos culturais os estudantes 
conhecerem, relacionarem e valorizarem, 
maior será o seu repertório cultural e, 
consequentemente, a sua competência 
cultural. É essa competência que os 
transformará em sujeitos ativos na mudança 
de seus contextos, ou em cidadãos críticos e 
atuantes.

Com base nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs (1997) durante o ensino 
fundamental, o aluno poderá adquirir 
conhecimentos e aprendizagens relacionados 
as diferentes áreas de manifestação artística, 
como o teatro, dança, música e artes visuais, 
nestas aprendizagens poderá trabalhar 
em grupo ou individualmente, apreciando 
e conhecendo as diferentes produções 
artísticas de diferentes povos e culturas. 

A Arte na educação infantil pode ser vista 
de diferentes pontos de vista, para a criança 
a arte é uma forma de expressão na qual ela 
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 
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crianças em suas criações, realizando as 
intervenções necessárias.

Os conteúdos da área de Arte devem 
estar relacionados de tal maneira que seja 
possível consolidar a aprendizagem artística 
dos alunos do ensino fundamental, os alunos 
devem 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.

O conjunto de conteúdos está articulado 
dentro do contexto de ensino e aprendizagem 
em três eixos norteadores: a produção, a 
fruição e a reflexão. A produção refere-se 
ao fazer artístico e ao conjunto de questões 
a ele relacionadas, no âmbito do fazer do 
aluno e dos produtores sociais de arte. A 
fruição refere-se à apreciação significativa 
de arte e do universo a ela relacionado. Tal 
ação contempla a fruição da produção dos 
alunos e da produção histórico-social em sua 
diversidade. A reflexão refere-se à construção 
de conhecimento sobre o trabalho artístico 
pessoal, dos colegas e sobre a arte como 
produto da história e da multiplicidade das 
culturas humanas, com ênfase na formação 
cultivada do cidadão. (BRASIL, 1997, p.41).

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.

LEITURA E RELEITURA EM 
ARTES 

Segundo Borba e Goulart (2007), as 
obras de arte podem representar muitas 
realidades, por isso, são formas artísticas 
que permitem a leitura do mundo. Elas 
carregam assuntos sociais, passíveis de 
análises e debates entre os alunos, o que 
possibilita o desenvolvimento do olhar e do 
pensamento crítico. Para tanto é importante 
que o professor conheça o assunto e o tema 
a ser abordado, apresentando às crianças, 
obras de vários artistas, como pinturas e 
esculturas. 

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.

Com base nas ideias de Chagas (2009) 
temos que as crianças devem ouvir histórias 
sobre vida dos artistas, para então conhecer 
as suas obras, durante esse processo, é de 
fundamental importância que as crianças 
possam ser induzidas a refletir sobre as 

obras, por meio da observação das cores, 
materiais, texturas e de que maneira o artista 
desenvolveu aquela obra. Uma outra forma 
de trabalho com a releitura que pode ser 
desenvolvida no âmbito escolar se constitui 
por meio da criação pelas crianças, de suas 
próprias obras, num segundo momento 
podem ser convidadas a elaborar textos 
coletivos sobre a obra e os seus artistas. 

No que diz respeito às leituras das 
imagens, deve-se eleger materiais que 
contemplem a maior diversidade possível e 
que sejam significativos para as crianças. É 
aconselhável que, por meio da apreciação, as 
crianças reconheçam e estabeleçam relações 
com o seu universo, podendo conter pessoas, 
animais, objetos específicos às culturas 
regionais, cenas familiares, cores, formas, 
linhas etc. Entretanto, imagens abstratas ou 
renascentistas, por exemplo, também podem 
ser mostradas para as crianças. Nesses casos, 
há que se observar o sentido narrativo que 
elas atribuem a essas imagens e considerá-
lo como parte do processo de construção 
da leitura de imagens. É aconselhável que as 
crianças realizem uma observação livre das 
imagens e que possam tecer os comentários 
que quiserem, de tal forma que todo o grupo 
participe. O professor pode atuar como 
um provocador da apreciação e leitura da 
imagem. Nesses casos o professor deve 
acolher e socializar as falas das crianças. 
(BRASIL, 1998, p. 103).

Segundo Kherwald (2007) podemos 
elencar quatro estágios para o trabalho com 
leituras de imagem: 

• A descrição, o professor estimula a 
percepção das crianças relacionando as 

cores, linhas, técnicas e o estilo da imagem. 
• A análise, o professor instiga o aluno a 

observar de maneira mais detalhada a obra, 
estabelecendo relações e analisando os 
efeitos de suas formas e cores. 

• A interpretação, o professor auxilia os 
alunos na identificação dos sentimentos que 
podem estar implícitos na obra. 

• O julgamento, o professor procura 
apresentar a importância da obra e do artista 
na sociedade e para as pessoas.

Após apreciar alguma obras de arte, os 
alunos podem ser convidados a realizar 
um desenho sobre a obra, uma pintura 
ou até mesmo representa-la por meio do 
teatro com a criação de personagens, neste 
sentido, o professor pode propor atividades 
diferenciadas para que os alunos possam 
desenvolver o maior número de experiências 
possíveis para que a aprendizagem ocorra 
de maneira satisfatória e prazerosa para a 
criança. Neste processo a escolha da obra, 
pelo professor, deve ser direcionada partindo 
do objetivo que se pretende alcançar.

O trabalho com a releitura em sala de aula 
objetiva favorecer a comunicação entre a arte 
e o aluno, além de estimular o experimento 
e as habilidades, promover a observação e 
leitura das expressões. 

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.  
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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)

Podemos elencar algumas atividades 
fundamentais no trabalho com as artes na 
escola, dentre elas, citamos a música, a dança, 
a modelagem e o desenho, tais atividades 
estão frequentemente presentes em sala 
de aula nas turmas de educação infantil. 
Tais aprendizagens em Artes contribuem 
no processo de desenvolvimento cognitivo, 
social e físico das crianças e o professor nesta 
processo de aprendizagem, deve atuar como 
mediador entre o conhecimento e o aluno, 
conduzindo a prática educativa e adequando 
espaços e materiais para que essas vivências 
ocorram de maneira significativa. 

Com base nas ideias de Chagas (2009) 
o desenho é a atividade artística que a 
criança mais realiza, por meio dele, a criança 
desenvolve habilidades motoras, expressivas 
e cognitivas e representa as experiências 
vividas e apreendidas no seu dia-a-dia. 

O trabalho com as Artes Visuais na 
Educação Infantil deve respeitar as 
peculiaridades das crianças e o seu nível de 
desenvolvimento, favorecendo o processo de 
criação das mesmas. O educador deve intervir 
proporcionando o contato com diferentes 
objetos agindo de forma intencional com o 
intuito de enriquecer a ação desenvolvida 
pela criança. 

O educador deve compreender o desenho 
da criança como um processo de criação e 
como uma forma de linguagem, deve deixar 
a criança livre para criar e representar aquilo 
que deseja, as marcas deixadas pelas crianças 
são únicas e valorosas quando pensamos no 
verdadeiro sentido de criação e arte.

A apreciação de imagens e o contato 
com diferentes desenhos, filmes e histórias, 
tornam-se muito importantes no processo 
de aprendizagem em Artes. O professor pode 
explorar tais materiais e fontes de maneira 
lúdica, favorecendo o contato da criança 
com a aprendizagem. A escolha dos materiais 
também torna-se um recurso importante 
neste processo, para proporcionar diferentes 
experiências para as crianças. 

Segundo Aroeira (1996), neste momento a 
intervenção do professor é importante para 
orientar e acompanhar o desenvolvimento 
da criança. O professor tem a oportunidade, 
nessas atividades, de se aproximar de 
seus alunos e compartilhar experiências, 
buscando saber o que a criança representou 
e o que aquele desenho significa para ela. 
O desenho, assim, possibilita uma conexão 
entre o real e as representações, o que 
contribui para a elevação da criação. Desse 
modo, a criança passa a buscar novas 
possibilidades expressivas com o desenho.

Quando a criança começa a desenhar ela 
trabalha sobre a hipótese de que o desenho 
serve para imprimir tudo o que ela sabe sobre 
o mundo, expressando suas percepções e 
sentimentos, observando diferentes objetos 
simbólicos e as imagens que cria. Na fase de 
simbolização, a criança vai incorporando as 
regularidades e os códigos que representam 

as imagens que a cercam e aprende a 
considerar que o desenho serve para imprimir 
aquilo que ela vê.

Com a exploração de diferentes materiais 
e a apresentação de diversas manifestações 
artísticas, o professor cria possibilidades 
para o desenvolvimento de aprendizagens e 
relações entre as diferentes representações 
em artes, ampliando as experiências artísticas 
e enriquecendo o repertório artístico das 
crianças. 

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 autoconfiança.

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

O trabalho com as Artes Visuais na 
Escola deve respeitar as peculiaridades das 

crianças e o seu nível de desenvolvimento, 
favorecendo o processo de criação 
das mesmas. O educador deve intervir 
proporcionando o contato com diferentes 
objetos agindo de forma intencional com o 
intuito de enriquecer a ação desenvolvida 
pela criança. 

De acordo com o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil os conteúdos 
deverão priorizar o desenvolvimento das 
capacidades expressivas e instrumentais do 
movimento, possibilitando a apropriação 
corporal pelas crianças de forma que possam 
agir com cada vez mais intencionalidade 
e devem ser organizados num processo 
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contínuo e integrado envolvendo múltiplas experiências 
corporais, possíveis de serem realizadas pela criança sozinha 
ou em situações de interação com as demais crianças. 

Partindo dos elementos pesquisados é possível concluir que 
os documentos norteadores da educação fazem orientações 
didáticas aos professores que precisam estar atentos 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. 

Com base nos conteúdos apresentados pode-se afirmar 
que o desenho é a atividade artística que a criança mais 
realiza e por meio dele, desenvolve habilidades motoras, 
expressivas e cognitivas e representa as experiências vividas 
no seu cotidiano escolar e educacional. O professor como 
mediador no processo de construção de conhecimento deve 
orientar e acompanhar estes momentos de aprendizagem 
significativa. 

Na educação infantil a maneira como se organiza a sala de 
aula, os materiais e as suas quantidades, bem como a forma 
de dispor tais objetos, vão determinar de que forma ocorrerá 
o processo de ensino e de aprendizagem significativas. 
O espaço utilizado para as diferentes atividades deve ser 
adequado e amplo para que as crianças possam locomover-
se e sentirem-se confortáveis. Deve-se analisar qual prática 
será desenvolvida naquele ambiente para que ele seja 
propício e favoreça as ações das crianças em suas atividades 
em Artes.
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O FAZ DE CONTA NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: Como e por que as crianças brincam? Qual o significado do faz de conta?
Estas questões da temática da brincadeira e sua relevância para a compreensão científica do 
desenvolvimento infantil são discutidas neste estudo. Analisa-se o conceito da atividade de   
brincar a partir de diferentes autores, privilegiando quem a vê como socialmente construída.                 
Aborda-se a importância da brinquedoteca e a brincadeira do faz de conta como atividade 
que promove a representação no desenvolvimento da criança. Finalmente reflete-se sobre a 
brincadeira no contexto pedagógico vivenciado pelas crianças em instituições de educação 
infantil, e  o papel do professor no desenvolvimento e educação infantil. 

Palavras-Chave: Faz de conta, Brinquedoteca, Professor.

INTRODUÇÃO

Brincar é uma das atividades 
fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade 
e da autonomia. O fato de uma 
criança, desde muito cedo, poder 

se comunicar por meio de gestos, sons e 
mais tarde representar determinado papel 
na brincadeira faz com que ela desenvolva 
sua imaginação. (RCNEI V. 2)

A presente pesquisa tem como objetivo 
expressar o papel da criança enquanto 
brinca de faz- de -conta apontando as 
ideias dos pensadores Vygotsky, Piaget e 
Wallon sobre esta brincadeira tão comum 
e significativa para as crianças. Também de 
extrema importância, conhecer a história 
do brinquedo, brinquedoteca e o papel dos 
professores neste momento de grande valia 
para o desenvolvimento da infância.

Uma grande dificuldade que envolve o meio 
educacional é reconhecer a importância do 
brincar de faz de conta no desenvolvimento 
da criança, muitas vezes limitando o espaço 
para a brincadeira, a imaginação, o material 
utilizado. O professor e a escola precisam ter 
consciência que na brincadeira a criança traz 
seus conhecimentos prévios e os transforma 
em uma nova situação, consegue imaginar 
que uma coisa é outra, que um lugar é outro. 
Por isso escola e professor devem levar 
em consideração sempre que cada criança 
é um ser individual e interage de formas 
diferenciadas com o meio social.

A presente pesquisa foi elaborada a partir 
de livros e artigos científicos, a partir disto, 
analisados, estudados e discutidos entre o 

grupo. Estes instrumentos de pesquisa nos 
proporcionaram perceber a importância do 
brincar de faz de conta, pois sua utilização 
estimula a memória, a atenção, à imaginação, 
emoções, sentimentos, socialização, 
comunicação, motricidade, entre outros 
aspectos que influenciam diretamente no 
seu desenvolvimento psicológico, físico, 
emocional e social.

O BRINQUEDO 
NA EDUCAÇÃO – 
CONSIDERAÇÕES 
HISTÓRICAS

Segundo Kishimoto (1994) história do 
brinquedo é tão antiga quanto à história 
do homem, a viagem pela história dos 
brinquedos permite percorrer culturas, 
estilos, modo de vida, regras sociais, usa de 
materiais e ferramentas, relações pessoais.

Uma história recheada de curiosidades, 
inventores criativos, brinquedos que fazem 
sucesso e fábricas que lutam para se 
aperfeiçoar.

Houve um tempo em que grandes 
inventores dedicaram parte do seu tempo à 
tarefa de criar brinquedos, como Leonardo 
da Vinci (1452 - 1519) e Descartes (1596 - 
1650).

Atualmente os criadores podem ter 
estudantes de desenho industrial, engenharia, 
arquitetura, educação, artes plásticas ou 
podem ser pessoas muito criativas. São 
eles que vão interpretar as necessidades e 
interesses das crianças, dos adolescentes e 
dos adultos.
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De acordo com Kishimito (1994), o  ato 
de brincar em si, geralmente não exige um 
brinquedo, que seja um objeto tangível, 
pode acontecer como jogos simbólicos (faz 
de conta), desde os tempos antigos que os 
brinquedos tiveram um importante papel 
na vida das crianças. Por milhares de anos 
crianças brincavam com brinquedos dos 
mais variados tipos.

Bolinhas de gude foram usadas por crianças 
no continente africano há milhares de anos, 
na Grécia Antiga e no Império Romano, 
brinquedos comuns eram barquinhos e 
espadas de madeira, entre os meninos e 
bonecas entre as meninas. Durante a Idade 
Média, os fantoches eram brinquedos muitos 
comuns entre as crianças.

Os brinquedos chegaram ao Brasil pela 
família lusitana de REBELO. O Sr. Manoel 
Rebelo foi o pioneiro em lojas especializadas 
no Brasil, ao abrir no bairro do Jabaquara, em 
São Paulo, a loja que viria a ser o centro de 
referência do assunto no Brasil. A Rebelos’ 
Funhouse é hoje a loja mais visitada na 
América Latina e tem em estoque e acervo 
invejável a qualquer loja da Europa e EUA.

Até o final do século XIX, a maioria dos 
brinquedos eram fabricados em casa, ou 
fabricados artesanalmente. Atualmente, 
a grande maioria dos brinquedos são 
fabricados em massa e comercializados. A 
partir da segunda metade do século XX, vários 
países criaram leis que proíbem a venda de 
brinquedos considerados perigosos. Tais leis 
dão ao governo dão ao governo o direito de 
recolher do mercado todos os produtos que 
não atendem às especificações necessárias. 

A partir do sexto ano de vida, os brinquedos 

começam  a fazer parte de brincadeiras mais 
elaboradas e/ou faz de conta. Ao brincar 
com bonecas, as crianças fazem de conta 
que são pais, e fazem uso de vários artifícios 
de brinquedos.

Á medida que a criança cresce, ela 
pode participar em jogos mais elaborados, 
por volta do décimo ano de vida, muitas 
crianças interessam-se por brinquedos 
muito elaborados tais como verdadeiros kits 
de construção. Tais kits ensinam à criança 
paciência e dedicação.

DEFININDO O FAZ-DE-
CONTA

É utilizado o uso da expressão faz de conta 
com o sentido de ser uma conduta lúdica da 
criança que recorre à expressão dramática, 
à fantasia e à imaginação. A brincadeira de 
faz de conta começa por volta dos dois anos 
e à medida que evolui, assume diferentes 
funções, dependendo do contexto em que 
se realiza.

Conforme aponta Santos (1998), 
primeiramente os pequenos executam no faz 
de conta ações que não conseguem realizar 
no cotidiano, seja por incapacidade motora, 
falta de força física ou por imposição do 
adulto. Assim, a criança é privada de uma serie 
de tarefas que despertam sua curiosidade, o 
que gera muita frustração. Então, ela busca 
realizar seus desejos através do faz de conta.

Em um segundo momento a criança busca 
no faz de conta a superação de situações 
desagradáveis. Sensações de medo, dor 
ou tensão podem ser superadas ao serem 

vivenciadas através da fantasia. O faz de 
conta é a forma como a criança reflete os 
valores e constrói sua visão de mundo.

A crescente busca de aproximação do real 
caracteriza o faz de conta na fase dos quatro 
aos sete anos. A criança procura adequar 
os movimentos corporais, sua expressão 
vocal e a composição de cenários, buscando 
copiar, tanto quanto possíveis, os modelos 
reais. É nessa fase que surge o simbolismo 
coletivo, a capacidade de organização e o 
desenvolvimento da imitação acarretará em 
uma maior diferenciação de papeis. (Santos, 
1998)

A brincadeira do faz de conta permite não 
só a entrada do imaginário, mas a expressão 
de regras implícitas que se materializam 
nos temas das brincadeiras, e o conteúdo 
do imaginário provem de experiências 
anteriores adquiridas pelas crianças, em 
diferentes contextos.

As ideias e as ações expostas pelos 
pequenos nas suas brincadeiras provem 
do mundo social, incluindo a família e o 
seu circulo de relacionamento,  o currículo 
apresentado pela escola, as ideias discutidas 
em classe, os materiais e os pares. (Kishimoto, 
1995).

A inexistência de uma terminologia 
única para designar faz de conta, enquanto 
Vygostky  fala do brinquedo, Piaget fala do 
jogo simbólico, e pode-se dizer, segundo 
Oliveira (2000), que são correspondentes.

Os dois autores foram muito importantes 
para o entendimento do uso da brincadeira no 
desenvolvimento infantil. Piaget procurava 
elucidar a atividade da criança a partir de 
uma psicologia da inteligência e Vygostky 

, pesquisando processos de mudanças 
na historia do sujeito, na busca de uma 
psicologia historicamente fundamentada.

HISTÓRIA DA 
BRINQUEDOTECA  

Segundo Gimenes (2011), foi inaugurada 
em 1971 no estado de São Paulo o Centro de 
Habilitação da Associação de Pais e amigos 
dos Excepcionais (APAE), onde realizou uma 
exposição de brinquedos pedagógicos, com 
o objetivo de informar os interessados sobre 
o que havia no mercado para utilização das 
crianças, estudantes e profissionais da área, 
em vista da importância despertadas o acervo  
tornou-se um setor de recursos  
pedagógicos da Apae, em 1973 
transformou em uma Ludoteca,  
com sistema de rodízio, semelhante a  
uma biblioteca circulante.

No ano de 1974 ocorreu no pavilhão 
do Anhembi, em São Paulo, o Congresso 
Internacional de Pediatria, nesta ocasião 
pediatras suecos liderados pelo Dr. John 
Lindt, apresentaram um trabalho sobre 
o brinquedo na recuperação de crianças 
hospitalizadas e na preservação da saúde 
mental elas.

Na década de 1980 surgiram as primeiras 
brinquedotecas, entre elas a Brinquedoteca 
de Indianápolis, em 1982 surgiram outras 
brinquedotecas. Ainda neste ano foi criada 
a Associação Brasileira de Brinquedotecas 
(ABBri).

É uma entidade sem fins lucrativos que  
tem por objetivo desenvolver trabalhos  
relativos á criança e ao brinquedo.  



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

852 853

Com a criação da ABBri houve uma expansão 
quanto a criação das brinquedotecas no 
nosso pais.

Em 1983 a ABBri por sua vez ministrou o 
primeiro curso com um professor estrangeiro 
Dr. Raimundo Dinello, onde foi comemorado 
a instalação de sua sede nas dependências do 
Instituto Indianápolis. Como alunos das aulas 
de expressão corporal, estavam profissionais 
atualmente reconhecidos como Maria Júlia 
Kovács, Tizuko Morchida Kishimoto e Leni 
Magalhães Mrech entre outros.

Em 1985 a USP (Universidade de São 
Paulo) inaugurou sua brinquedoteca 
vinculada ao laboratório de brinquedos  e 
materiais pedagógicos (LABRIMP).

A LDB em 1998, por meio dos RCNEI 
(Referenciais Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil), instituiu o brincar como 
obrigatoriedades na Educação Infantil, 
existem muitas escolas de qualidade para 
a infância com grandes brinquedotecas em 
suas estruturas.

CONCEITOS E 
CARACTERÍSTICAS

De acordo com Santos (2000) uma 
brinquedoteca é um laboratório criado 
para a criança, onde ela é livre para brincar, 
os profissionais, devem pensar discutir, 
analisar e pesquisar o valor do brinquedo no 
desenvolvimento da criança.

Para Gimenes (2011) não se restringe 
a um simples espaço lúdico, afirma que 
criamos uma brinquedoteca com o intuito 
de preservar a infância e fortalecê-la com 

recursos fundamentais ao crescimento “da 
alma e da inteligência da criança”, respeitando 
o ‘Eu’ da criança e suas potencialidades e o 
espaço para se manifestar.

Uma brinquedoteca é como um espaço 
limitado (fechado ou ao Ar livre) encantador, 
está apresentado em subespaço lúdico com 
situações concretas do mundo de faz de 
conta (cozinha, quarto, bonecas, carrinhos 
etc.) juntamente ao espaço de fantasias, 
acessórios, livros e instrumentos musicais, 
jogos de acoplagem e de regras com mesas 
para montar e jogar, gôndolas repletas de 
sucata e de material e de artes plásticas.

Brinquedoteca é considerado um espaço 
de animação sociocultural encarregado 
de transmitir a cultura infantil, pelo 
desenvolvimento, da socialização, integração 
social e construção das representações das 
crianças, sendo uma nova forma de aprender 
brincando, muito embora o termo brincadeira 
signifique um assunto sério. 

É um espaço preparado especialmente 
para que a criança seja estimulada a brincar 
através do acesso a vários brinquedos, 
convidando a criança a sentir experimentar 
e explorar, oferecendo condições para a 
formação da personalidade, é cultivado 
também a criatividade e a sensibilidade, na 
qual as crianças são livres para descobrir 
novos horizontes, realizar experiências, 
sendo um espaço para a liberdade alegria 
e resgate do brincar, visando à construção 
da cidadania, criatividade, afetividade, 
autoestima, raciocínio lógico, percepção, 
senso de organização e assimilação cultural.

A brinquedoteca pode ajudar a criança a 
desenvolver um bom conceito de mundo, 

onde ela é respeitada em sua individualidade 
e suas potencialidades, local onde o afeto 
a aconchegado é levado em conta e onde 
criatividade é estimulada. 

A proposta da brinquedoteca é a do 
brincar pelo brincar simplesmente, sem visar 
aprendizagem ou terapia; ou seja, a dinâmica 
lúdica do brincar acontece em sua plenitude, 
quando ultrapassa qualquer dimensão 
particular, ou melhor, é a manifestação da 
faculdade natural da criança, sem objetivo 
especifico caracterizando-a como tal, brinca-
se com o que quiser e do jeito que desejar.

Não pode ser confundida com uma sala 
de reuniões ou de aula ou com sala de 
atividades múltiplas, é possível montar uma 
brinquedoteca simplesmente colorindo 
quatro paredes, confeccionando alguns 
brinquedos e escolhendo um profissional 
para cuidar de tudo. Devendo ser montada 
em um lugar especialmente construído 
ou criteriosamente reciclado, uma 
brinquedoteca necessita de espaço para a 
exploração das alternativas lúdicas e para a 
vivência, devendo caracterizar a clientela e 
as funções a serem desenvolvidas em cada 
espaço. 

BRINQUEDOTECA NO 
AMBIENTE ESCOLAR

De acordo com Cunha (2007) a intenção da 
brinquedoteca é de proporcionar um espaço 
de qualidade para que o lúdico faça parte 
do desenvolvimento da criança, podendo 
aprender a gostar de trabalhar e o prazer de 

estar ocupada.
Segundo Santos (2000) brinquedoteca 

é um espaço sem comparação, com 
aprendizagem obrigatória abraçando uma 
cultura ampla sem classificar o público por 
faixa etária ou classe social, na medida em 
que surge falta de espaço para brincar na 
vida moderna.

Funciona como molde de uma biblioteca 
de brinquedos e materiais pedagógicos, é 
um setor onde os alunos poderão brincar ou 
escolher jogos para levar para casa, devendo 
incentivar a criança a brincar e explorar, 
mediando à construção do saber em 
situações de prazer com gosto de aventura.

São organizadas em um local da escola 
onde os alunos possam brincar escolhendo 
jogos ou brinquedos, possuindo basicamente 
a função pedagógica refletindo em torno da 
interação do espaço lúdico e pedagógico. A 
experiência lúdica se expande reavivando e 
aguçando a sensibilidade e a disponibilidade 
do brincar do adulto de estar junto á criança 
nesta aventura. 

Na brinquedoteca estar livre possui 
dois sentidos: o espaço da liberdade para 
se expressar e o espaço onde tudo é livre, 
também um espaço onde o professor se 
encontra mais livre para responder perguntas, 
observar os alunos atentamente e interagir 
com eles.

A brinquedoteca escolar desempenha um 
papel de estimular o desejo de experiência 
relativa a brincadeiras, é o espaço da 
imaginação, permitindo que ocorra o dialogo 
e o professor ajude a criança a expressar sua 
criatividade e percebê-la por detrás do aluno.

É também um local expansivo a família em 
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função de a criança praticar aquilo que não 
se faz em casa por falta de tempo e favorecer 
a formação dessa cultura na criança pode 
dividir com seus pais os resultados positivos 
do ato de brincar, levando os a entenderem 
a importância.

A escola pode promover encontros entre 
pais e filhos na brinquedoteca em datas 
comemorativas como dia dos pais, dia das 
mães, dia das crianças entre outras, e finalizar 
esses encontros com uma breve conversa 
descontraída e informal.

 Com relação às classes menos favorecidas 
a brinquedoteca escolar possibilita um 
caminho para o desenvolvimento infantil 
através das atividades lúdicas realizadas, 
visando a formação de cidadãos, 
possibilitando as crianças um futuro com 
oportunidades promissoras.

 A brinquedoteca é como um novo pensar 
pedagógico onde a criança aprende enquanto 
brinca, através de jogos, do brinquedo e 
da brincadeira, a criança se desenvolve 
espontaneamente, formando seu ponto de 
vista, aprendendo a aceitar regras de jogo, 
a opinião dos amigos, tomando iniciativa e 
decisões, habilidades necessária ao adulto 
criativo, critico competitivo e flexível numa 
sociedade globalizada.

VISÕES DOS AUTORES SOBRE 
O BRINCAR DE FAZ-DE-
CONTA

A brincadeira de faz de conta proporciona 
para a criança um momento único onde 
ela desenvolve a imaginação, capacidade 

de planejar e organizar cada momento do 
cenário da brincadeira, conteúdos e as regras 
existentes em cada situação.

Pra que as crianças possam exercer sua 
capacidade de criar é imprescindível que 
haja riqueza e diversidade nas experiências 
que lhes são oferecidas nas instituições, 
sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou 
às aprendizagens que ocorrem por meio de 
uma intervenção direta. (RCNEI VOL 1, p. 27)

Ainda:
A brincadeira favorece a autoestima 

das crianças, auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma 
criativa. Brincar contribui, assim, para a 
interiorização de determinados modelos de 
adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. 
Essas significações atribuídas ao brincar 
transformam-no em um espaço singular de 
constituição infantil.  (RCNEI VOL 1, p. 27)

Sendo assim:
As brincadeiras de faz de conta, os jogos 

de construção e aqueles que possuem 
regras, como jogos de sociedades (também 
chamados de jogos de tabuleiro), jogos 
tradicionais, didáticos, corporais etc., 
propiciam a ampliação dos conhecimentos 
infantis por meio de atividade lúdica. (RCNEI 
VOL 1, p. 28)

Antigamente, no século XIX, a ideia era de 
que a criança era um adulto em miniatura, 
os  brinquedos tinham características de 
adultos e a participação da criança na 
sociedade era neutra. 

Nos currículos escolares atuais, em 
pleno século XXI, a atividade lúdica deixa 
de possuir um caráter secundário e passa 

a ser pedagogicamente aceita como parte 
essencial dos conteúdos programáticos e a 
criança tem participação social na história e 
na cultura de um povo, jamais como adulto 
em miniatura, pois tem sua singularidade, 
que não é encontrada em outra classe 
humana.

Alguns autores fazem pesquisas e 
reflexões sobre a importância do brincar de 
faz de conta no desenvolvimento infantil e 
aqui se ressaltam a ideia de cada um.

 VISÃO DE PIAGET

A criança quando brinca de faz de conta 
utiliza o mundo imaginário para compreender 
o mundo real em que está inserida. Por 
meio da brincadeira a criança pode reviver 
momentos de dificuldades pelos quais está 
passando, possibilitando a ela uma posição 
privilegiada dentro da brincadeira no qual 
terá o poder de tomar decisões da forma 
que acha certo. Nas brincadeiras de faz de 
conta as crianças criam a capacidade de 
imitar, imaginar, representar sem medo da 
imposição do adulto.

Para Piaget (1978) cada ação de 
inteligência acontece pelo equilíbrio entre a 
assimilação e acomodação. Na assimilação, 
o sujeito absorve eventos, objetos ou 
situações dentro de formas de pensamento, 
que continuem as estruturas mentais 
organizadas. Na acomodação, as estruturas 
mentais existentes reorganizam-se para 
incorporar novos aspectos do ambiente 
externo e assim adaptam-se.

Para Piaget (1978) os jogos infantis 
apresentam três grandes tipos de estruturas: 

os jogos de exercício, o símbolo e a regra. 
O jogo de exercício, que aparece 

durante os primeiros 18 meses de vida, são 
repetições de sequencias já estabelecidas 
de manipulações e ações por mero prazer 
derivado das práticas motoras. No período 
sensório motor, representa a conquista, 
através da percepção e dos movimentos, de 
todo universo prático que cerca a criança. 
Isto é, a formação de esquemas sensoriais-
motores irá permitir ao bebê a organização 
inicial dos estímulos ambientais, permitindo 
que, ao final do período, ele tenha condições 
de lidar, embora de modo rudimentar, 
com a maioria das situações que lhe são 
apresentadas. 

Nesta fase não há diferenciação entre o eu 
e o mundo exterior, porém, gradativamente, 
conforme o crescimento e desenvolvimento 
o bebê irá explorar seu próprio corpo, 
conhecer os seus vários componentes, sentir 
emoções, estimular o ambiente social e ser 
por ele estimulado, e assim irá desenvolver 
a base do seu autoconhecimento. Logo a 
criança, estará trabalhando ativamente no 
sentido de formar uma noção do eu, de se 
distinguir como objeto dos demais objetos 
existentes no exterior e de se colocar 
em relação a eles. Inicialmente, portanto, 
com uns poucos reflexos hereditários 
que irão gradualmente, pelo exercício, se 
transformando em esquemas sensoriais-
motores, assim a criança irá conquistar 
alguns comportamentos que lhe permitam 
dar uma organização à realidade. Ao final 
do período, embora a criança esteja ainda 
bastante egocêntrica, autocentralizada, 
em seu entendimento da realidade, já terá 
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realizado uma boa bagagem no sentido 
de conhecimento e adaptação à realidade, 
embora permaneça bastante limitada em 
suas possibilidades intelectuais.

Os jogos simbólicos aparecem durante o 
segundo ano de vida com o aparecimento 
da representação e da linguagem, o que lhe 
dará possibilidades de, além de se utilizar da 
inteligência prática decorrente dos esquemas 
sensoriais-motores, formados na fase 
anterior, iniciar a capacidade de representar, 
ou seja, formar esquemas simbólicos. Isto 
se consegue tanto a partir do uso de um 
objeto como se fosse outro (por exemplo, 
uma caixa de leite vazia pode se transformar 
em um caminhão para brincar), de uma 
situação por outra (na brincadeira de casinha 
a criança estará representando situações do 
seu dia-a-dia) ou ainda de objeto, pessoa ou 
situação por uma palavra. O pensamento da 
criança irá aumentar lenta e gradualmente, 
mas ela continua egocêntrica devido a 
ausência de esquemas conceituais e de 
lógica, o pensamento será caracterizado por 
uma tendência lúdica, por uma mistura de 
realidade com fantasia, o que determinará 
uma percepção muito distorcida da realidade. 
E esta distorção se dará justamente em 
função destas limitações. 

Inicia-se, nesta fase, o desligamento da 
família em direção a uma sociedade de 
crianças. Quando bebê o contato social 
era apenas com a família e algumas outras 
pessoas, agora na fase pré-escolar a criança 
começara a se interessar por outras de sua 
mesma idade. Mas, o tipo de relacionamento 
se caracteriza por um brinquedo paralelo, um 
fazer coisas, juntos, mas sem uma intervenção 

efetiva. Assim é perceptível visualizar várias 
crianças brincando juntas com carrinhos, 
bonecas, areia, mas cada uma brincando 
sozinha, isso acontece pelo egocentrismo, de 
sua dificuldade de considerar o outro como 
uma pessoa de sentimentos, atitudes, e 
vontades diferentes da sua própria. À medida 
que a criança vai crescendo a evolução da 
linguagem se dá no sentido de uma maior 
socialização, mostrando que toda tendência 
do desenvolvimento em seus vários 
aspectos se dá no sentido de interiorização 
e da socialização. Isto porque, para Piaget, a 
linguagem socializada é aquela que pode ser 

compreendida pelas outras pessoas de uma 
mesma cultura, e todo pensamento adulto 
é socializado, no sentido de ser construído 
de tal forma, que se for verbalizado será 
compreendido pelo interlocutor.

Nesta fase, também se percebe no aspecto 
de linguagem, a criança quando fala sozinha 
enquanto brinca ou realiza uma atividade 
qualquer, a criança fala o que está fazendo. 
Exemplo: enquanto brinca de faz de conta 
que está comendo diz: “nenê papa gostoso” 
ou enquanto brinca “o carrinho vai para 
a garagem”; “ a boneca está com frio vou 
trocar sua roupa”; “ vou fazer um bolo de 
aniversário”. Esta linguagem que acompanha 
a ação pode ser entendida como um treino 
dos esquemas verbais recém-adquiridos e 
com uma passagem gradual do pensamento 
explícito (motor) para o pensamento 
interiorizado.

O jogo de regras marca a passagem da 
atividade individual para a socializada. Para 
Piaget a regra pressupõe a interação de dois 
ou mais indivíduos e sua função regular é 
integrar o grupo social. As regras são as 
construídas espontaneamente ou as que 
vêm de fora e predomina no período de 
sete a onze anos. Este período é o que se 
inicia a frequência à escola e será marcado 
por grandes aquisições intelectuais. O 
pensamento lógico cresce em função da 
capacidade, agora adquirida, de formação 
de esquemas conceituais, de esquemas 
mentais verdadeiros, a realidade passará 
a ser estruturada pela razão e não mais 
pela assimilação egocêntrica, como na fase 
anterior. A criança terá um conhecimento 
real, correto e adequado de objetos e 

situações da realidade externa e poderá 
trabalhar com eles de modo lógico. Assim, 
a tendência lúdica do pensamento, típica da 
idade anterior, quando o real e o fantástico 
se misturavam nas explicações fornecias 
pela criança, será substituída por uma 
atitude crítica. No início desta fase percebe-
se na linguagem eventuais manifestações de 
egocentrismo, mas isso não mais ocorrerá 
nos anos subsequentes, quando então pode-
se dizer que a linguagem já será totalmente 
socializada. 

De acordo com o autor, a brincadeira de 
faz- de- conta é inicialmente uma atividade 
individual, solitária, envolvendo o uso 
próprio da maneira de ver, sentir, reagir 
de cada criança. Com o jogo simbólico a 
criança ultrapassa a simples satisfação 
da manipulação. Ela assimila a realidade 
externa ao seu eu, fazendo transposições ou 
distorções, trazendo para ela a necessidade 
de reorganizar suas estruturas mentais ao 
modo que esta possa chegar a um equilíbrio, 
pois a assimilação e acomodação agem de 
forma contrária, uma vez que a assimilação 
serve para a criança em sua fase egocêntrica, 
um meio de realizar suas vontades, a 
acomodação implica em mudanças internas 
para aceitação da realidade externa. 

A fase egocêntrica faz com que a criança 
veja o mundo da sua maneira, sem se 
preocupar com os outros e ainda acredita 
que todos pensam como ela. Conforme 
Piaget (1990) a imitação passa por várias 
etapas até que, com o passar do tempo, a 
criança é capaz de representar um objeto na 
ausência do mesmo. 

Piaget (1998) diz que a criança contribui 
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para construção de seu próprio pensamento. 
Experiências anteriores servem de base para 
novas construções. No jogo, a criança se 
apropria daquilo que percebe da realidade.

A brincadeira de faz de conta é ligada ao 
sentimento de “como se” que caracteriza o 
jogo simbólico, que de acordo com o autor 
tem seu apogeu aos quatro anos. O “como se” 
pode ser observado em crianças que brincam 
imitando barulho de carros, apitos de trem 
ou tiros de canhão, tendo como suporte 
da brincadeira, apenas alguns pedaços de 
madeira e soldados de plástico.

Piaget (1998) diz que a atividade lúdica é o 
berço obrigatório das atividades intelectuais 
da criança, sendo, por isso, indispensável à 
pratica educativa. 

Todo esse processo é muito importante 
para o desenvolvimento da criança, pois 
é um meio que a possibilita agir com mais 
facilidade no mundo real. Possibilita aquisição 
de novos conhecimentos, se comunica com 
mais facilidade, se relaciona melhor em 
sociedade, é mais sensível, mais perceptível, 
aprende a conviver com as regras, levando 
assim ao pleno desenvolvimento afetivo, 
cognitivo e social.

VISÃO DE VYGOTSKY

Piaget (1990) e Vygotsky (1999) concebem 
a criança como um ser ativo, atento, que 
constantemente cria hipóteses sobre seu 
ambiente.

Segundo Vygotsky (1998), a criança é um 
ser social e desde os primeiros momentos 
de vida ela já faz parte da sociedade o 

qual, por sua vez, poderá interferir em 
seu comportamento humano através de 
mediatizações constantes entre este ser 
e a linguagem. Além disso, segundo ele, o 
indivíduo é formado pelo entrelaçamento 
de duas linhas distintas: uma de origem 
biológica e outra de origem sociocultural. 
A de origem biológica abarcaria aquelas 
características biologicamente definidas para 
todos os seres humanos, enquanto que as de 
ordem sociocultural estariam relacionadas 
aos aspectos apreendidos e cristalizados 
no comportamento humano durante os 
processos de trocas mediatizadas com os 
outros. Essas trocas, de acordo com a teoria 
sócio histórica, se dão basicamente através 
da linguagem.

Conforme o autor percebe-se que a 
linguagem é fator determinante para o 
processo e desenvolvimento do brincar, 
da percepção, da memória, da emoção, 
da imaginação, dentre outros fatores, 
seus estudos sugerem que o brincar 
está intrinsecamente relacionado ao 
desenvolvimento da percepção, da memória, 
da afetividade, da imaginação, aprendizagem, 
linguagem, atenção, interesse, ou seja, um 
leque enorme de características próprias dos 
seres humanos.

De acordo com a teoria Vygostky ana, o 
ato lúdico propriamente dito começa aos três 
anos de idade com o de papéis.  Vygostky  
(1988) valoriza o fator social, mostrando 
que no jogo de papéis a criança cria uma 
situação imaginária, aplicando elementos 
do contexto cultural adquirido por meio da 
interação e comunicação. Vygotsky (1989) 
afirma que “O brinquedo cria uma zona de 

desenvolvimento proximal na criança”, é a 
distância entre o nível de desenvolvimento 
real, ou seja, determinado pela capacidade 
de resolver problemas independentemente, 
e o nível de desenvolvimento proximal, 
demarcado pela capacidade de solucionar 
problemas com ajuda de um parceiro mais 
experiente.

O conceito de zona de desenvolvimento 
proximal está divido em real e a proximal. 
A zona de desenvolvimento real é a do 
conhecimento já adquirido, é o que a pessoa 
traz consigo, já a proximal, só é atingida, de 
inicio, com o auxilio de outras pessoas, mas 
“capazes”, que já tenham adquirido esse 
conhecimento.

Segundo Vygostky  (1991), na idade 
pré-escolar ocorre, pela primeira vez, uma 
discordância entre os campos do significado 
e da visão. No brinquedo, o pensamento 
está separado dos objetos e a ação surge das 
ideias e não mais das coisas. A ação regida 
por regras começa a ser determinada pelas 
ideias e não pelos objetos. Neste período a 
criança já começa a separar o pensamento do 
objeto real, portanto, aqui há uma passagem 
de uma conduta sensório-motora para uma 
ação simbólica.

Dessa maneira, o autor afirma, as maiores 
aquisições de uma criança são adquiridas 
no brinquedo, aquisições que no futuro 
tornar-se-ão seu nível básico de ação real e 
moralidade. Portanto, pode-se concluir que 
a brincadeira auxilia o desenvolvimento da 
criança de forma tão intensa e marcante 
que a criança leva todo o conhecimento 
adquirido nesta fase para o resto de sua vida.  
(Vygotsky, 1989).

Para Vygotsky (1998), a criança ao mostrar 
o comportamento social do adulto em seus 
jogos, ela esta ajustando situações reais 
com elementos de sua ação fantasiosa. Esta 
fantasia surge da necessidade da criança em 
reproduzir o cotidiano da vida do adulto da 
qual ela ainda não pode participar ativamente. 
Essa reprodução necessita de conhecimentos 
prévios da realidade exterior, deste modo, 
quanto mais rica for a experiência humana, 
maior será o material disponível para 
imaginação que irão se materializar em seus 
jogos.

Conforme diz o autor, o faz de conta 
é uma atividade valiosíssima para o 
desenvolvimento cognitivo da criança, 
pois exercita no plano de imaginação, a 
capacidade de planejar, imaginar situações 
lúdicas, os seus conteúdos e regras inerentes 
a cada situação. Para este autor, “a situação 
imaginaria de qualquer forma de brinquedo 
já contem regras de comportamento, embora 
possa não ser um jogo com regras formais 
estabelecidas. A criança imagina-se como 
mãe da boneca e a boneca como criança e, 
dessa forma, devem obedecer às regras do 
comportamento maternal.” (Vygotsky, 1998).

Ainda, no jogo imaginativo um objeto pode 
ser considerado simultaneamente como 
tendo duas identidades diferentes. A criança, 
com frequência, imagina que uma coisa é 
outra, mas ao mesmo tempo parece sustentar 
ambas as identidades no pensamento: a real 
e a imaginária. Exemplo: a criança que brinca 
em um tanque de areia, pega um punhado de 
areia e imagina que é um bolo de chocolate, 
chamando-o de bolo, fazendo gestos que 
come, dizendo que está gostoso, mas não 
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come verdadeiramente a areia. Porém, fora 
da situação imaginária ela parece ter uma 
tendência contra a visão de um objeto como 
duas coisas ao mesmo tempo.

A substituição do objeto consiste no 
emprego de um objeto como se fosse outro. 
Exemplo: uma vaca como se fosse um cavalo. 
Para crianças muito pequenas os objetos 
substituídos apresentam grande similaridade 
com os objetos pelos quais eles foram 
substituídos. Exemplo: uma escova de dente 
pode ser imitada com um pincel, mas não uma 
xícara.  Para Vygostky  (1984) esse significado 
precisa de um “pivô” que comporte um gesto 
que se assemelhe a realidade, pois para ele 
o mais importante não é a similaridade do 
objeto, mas o gesto. Nesse caso, a escova 
de dente comporta o gesto em relação ao 
objeto (pincel) ao qual ela está conferindo 
um significado. A xícara, por outro lado, não 
comporta esse gesto conferido à escova de 
dente. Já crianças mais velhas, 3 ou 4 anos, 
não precisam dessa similaridade física com o 
objeto, elas podem usar objetos cuja função 
real contrasta claramente com sua função 
imaginária, são capazes de fazer uma carro 
de brinquedo comportar-se como um carro 
de verdade. Ela se torna cada vez mais capaz 
de usar objetos substitutos cuja função e 
aparência são bastante diferentes quanto ao 
aspecto e função.

Concordando com Piaget, Vygostky  
(2000) também diz que a criança tem uma 
fala egocêntrica, é a fala que a criança emite 
para si mesma, em voz baixa, enquanto 
está concentrada em alguma atividade ou 
brincadeira. Para o autor a fala egocêntrica 
constitui uma linguagem para a pessoa 

mesma, e não uma linguagem social, com 
funções de comunicação e interação. Esse 
“falar sozinho” é essencial porque ajuda a 
organizar melhor as ideias e planejar melhor 
as ações. É como se a criança precisasse falar 
para resolver um problema que, adultos, 
resolveriam apenas no plano do pensamento 
/ raciocínio.

Vygotsky (1988) diz que nos primeiros anos 
de vida, a brincadeira é atividade predominante 
e constitui fonte de desenvolvimento ao 
criar zonas de desenvolvimento proximal. Ao 
prover uma situação imaginativa por meio 
da atividade livre, a criança desenvolve a 
iniciativa, expressa seus desejos e internaliza 
as regras sociais.

Conforme o autor, a brincadeira tem 
um papel único para o desenvolvimento 
infantil, oferecendo à criança a oportunidade 
de descobrir o mundo, de se apropriar 
de habilidades humanas, de expressar 
frustrações (dirigir um caminhão, por 
exemplo), de inventar coisas e situações 
(no faz de conta) e de aprender. Além 
disso, trata-se de uma atividade vital para 
o desenvolvimento infantil, na medida em 
que estimula a criatividade, contribui no 
desenvolvimento da linguagem, tanto verbal 
quanto escrita, das formas de pensamento, 
da concentração e outras capacidades 
especificamente. 

 VISÃO DE WALLON

Henri Wallon (1879- 1962) médico 
francês desenvolveu vários estudos na área 
da neurologia, enfatizando a plasticidade 
do cérebro, é um dos grandes fundadores 

da psicologia da criança. O autor propôs 
o estudo integrado do desenvolvimento 
infantil, contemplado os aspectos da 
efetividade, da motricidade e da inteligência. 

Para ele, o desenvolvimento da inteligência 
depende das experiências oferecidas pelo 
meio e do grau de apropriação que o sujeito 
faz delas. Neste sentido os aspectos físicos 
do espaço, as pessoas próximas, a linguagem, 
bem como os conhecimentos presentes 
na cultura contribuem efetivamente para 
formar o contexto de desenvolvimento.

Wallon (2007) foi o primeiro a dizer que 
uma criança não é só corpo, mas também 
suas emoções dentro da sala de aula. Suas 
ideais são fundamentadas a afetividade, o 
movimento, a inteligência e a formação do 
eu como pessoa. Ele considera que não é 
possível selecionar um único aspecto do 
ser humano e perceber o desenvolvimento 
nos vários campos funcionais nos quais se 
distribuem a atividade infantil.

Segundo o autor, é fundamental que a 
criança tenha a oportunidade de brincar, 
pois é através do corpo que ela estabelece a 
primeira comunicação com o meio. Ele define 
o brincar como uma atividade voluntária da 
criança, diz que toda a atividade da criança é 
lúdica. Assim se um jogo é imposto, deixa de 
ser jogo.

Wallon (2007) classifica os jogos infantis 
em quatro categorias: jogos funcionais, jogos 
do faz de conta, jogos de aquisição e jogos 
de fabricação. 

Os jogos funcionais caracterizam-se por 
movimentos simples de exploração do corpo, 
através dos sentidos. A criança descobre o 
prazer de executar as funções que a evolução 

da motricidade lhe possibilita. Quando 
a criança percebe os efeitos agradáveis 
e interessantes obtidos nas suas ações 
gestuais, sua tendência é procurar o prazer 
repetindo suas ações.

Os jogos de aquisição são quando a criança 
se empenha para compreender e conhecer: 
imitar canções, gestos, sons, imagens e 
histórias.

Os jogos de fabricação são jogos onde a 
criança realiza atividades manuais de criar, 
combinar, juntar e transformar objetos.

Os jogos do faz de conta são atividades 
lúdicas caracterizadas pela ênfase na 
imaginação. É quando a criança assume papeis 
do seu contexto social, brincando de imitar o 
papai, a mamãe, a professora, o médico etc. 
As brincadeiras de faz de conta, cujo exemplo 
típico é brincar de boneca, montar em um 
cabo de vassoura como se fosse um cavalo, 
são atividades de interpretação complexa, 
mas é também a mais próxima de algumas 
propostas de definição do brincar. 

Por que colocaram o nome dessa 
atividade de faz de conta, de brincadeira? 
Evidentemente por assimilação ao que é o 
jogo, o mundo dos adultos. O faz de conta 
não é essencialmente aquilo que não exigiria 
nenhum esforço, pois uma brincadeira ou 
um jogo podem exigir e liberar quantidades 
bem mais consideráveis de energia do que 
uma tarefa obrigatória.

 O PAPEL DO PROFESSOR NO 
FAZ DE CONTA

O professor tem papel fundamental no 
desenvolvimento infantil, também no que 
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diz respeito a jogos e brincadeiras. O RCNEI 
deixa claro que:

“Cabe ao professor organizar situações 
de interação em que panos, fraldas ou 
anteparos como caixas biombos possam ser 
utilizados para esconder o rosto ou o corpo 
todo da criança e do parceiro, num jogo de 
esconder e aparecer. Isso auxilia, pouco a 
pouco, a elaborarem a construção mental 
da imagem de um objeto ou pessoa ausente. 
Nessa faixa etária o faz de conta utiliza-se 
principalmente da imitação para acontecer. O 
professor pode propiciar situações para que 
as crianças imitem ações que representam 
diferentes pessoas, personagens ou animais, 
reproduzindo ambientes como casinha, 
trem, posto de gasolina, fazenda, etc. Esses 
ambientes devem favorecer a interação com 
uma ou mais crianças compartilhando o 
mesmo objeto...” (RCNEI VOL 2, p. 31).

De acordo com Pereira, Meneses 
e Furlanetto (2007), os professores 
precisam encontrar o caminho da busca do 
conhecimento, seja ele qual for (a filosofia, 
o científico, o artístico, o religiosos e até 
mesmo, não descuidar do senso comum), 
bem como precisam assumir o papel que lhes 
cabe formar, também, pesquisadores.

Para Rosa (2002), a escola se institui, como 
se vê, para referir-se ao já instituído, ao já 
conhecido e acumulado historicamente sob 
forma de tradição cultural. Seus instrumentos 
são os símbolos, seu formato obedece à 
determinada organização hierárquica de 
funções e saberes. Estes são alguns de seus 
principais “ingredientes”. Mas identificar 
os elementos que definem a sua moldura 
bem como aqueles que constituem o seu 

conteúdo, não é suficiente para compreender 
a maneira pela qual a escola realiza o seu 
sentido mais genuíno: o de refletir, de “modo 
falho” e ambíguo, a realidade que espelha. 
Este sentido não se manifesta por meio do 
contato direto com as coisas, sejam as da 
natureza ou as da cultura, mas, sim por meio 
da fala do professor, da fala dos alunos e 
da fala dos textos com os quais trabalham. 
Isto quer dizer que na escola esse contato 
é mediado pela palavra. Aqui, a palavra se 
interpõe entre os indivíduos e as coisas 
para atribuir-lhes significados e indicar 
determinado sentido do olhar.

No entanto, isto vai depender da 
qualidade da relação professor-aluno, isto 
é, se ambos forem capazes de construir um 
espaço de encontro onde o aprender e o 
ensinar aconteça de modo significativo. Dito 
de outro modo vai depender, em grande 
parte, da capacidade que ambos tiverem de 
“brincar”.

De acordo com Katz e Goffin (1990) 
citado em Kishimoto e Formosinho, o papel 
dos professores das crianças pequenas 
se é, em muitos aspectos, similar ao dos 
outros professores, diferencia-se destes 
em aspectos, importantes. Apresentam-
se sete elementos que configuram a 
diferença entre uns e outros professores: o 
âmbito alargado do papel da educadora de 
infância que deve assumir responsabilidade 
pelo conjunto total das necessidades das 
crianças e pelas correspondentes tarefas 
desenvolvimentistas, a diversidade de 
missões e ideologias, a vulnerabilidade da 
criança, o foco na socialização, a relação com 
os pais, as questões éticas que relevam da 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da pesquisa e do embasamento teórico concluímos 
que as brincadeiras são importantes por fazerem parte do 
mundo das crianças favorecendo o seu desenvolvimento 
cognitivo, emocional, social e psicológico. 

O brincar, os jogos e brincadeiras são recursos necessários 
na construção da identidade, da autonomia infantil e das 
diferentes linguagens das crianças.

Outro ponto importante é o fato de o professor ter 
conhecimento sobre as brincadeiras e ser observador durante 
um momento em que as crianças brincam de faz de conta 
e fazer intervenção quando necessário. Também, ressalta- 
se a importância de proporcionar ambiente agradável 
para o desenvolvimento lúdico da criança um exemplo de 
ambiente estimulador é a brinquedoteca que proporciona 
espaço, brinquedos, fantasias e o mais importante estimula 
a imaginação das crianças para elas serem o que quiserem.

Através das brincadeiras a criança aprende quem é, qual 
seu papel na sociedade, familiariza- se com os costumes e 
cultura da sociedade. Brincadeiras desenvolvem sentimento 
a confiança autonomia, conhecimento, personalidade e 
aprendem a lidar com o mundo.

Dessa forma é possível proporcionar através do faz 
de conta a interação com o mundo dos adultos de forma 
agradável dando espaço a criatividade e autonomia sem 
deixar de ser criança.

vulnerabilidade da criança, o currículo integrado, porque, 
em suas próprias palavras, “em princípio, quanto mais nova 
é a criança, mais alargado é o âmbito das responsabilidades 
pelas quais o adulto deve prestar contas da sua função” (Katz 
e Goffin, 1990, p.197) e mais alargado e diversificado é o 
âmbito de suas interações.
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O LÚDICO E SUA RELEVÂNCIA 
NA APRENDIZAGEM E NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO:  O tema do estudo é a importância do lúdico na aprendizagem e no desenvolvimento 
infantil. Aprender novas brincadeiras é importante para que a criança construa conhecimentos, 
interaja e vivencie experiências. O objetivo geral do estudo é compreender a importância 
que o lúdico representa no processo de aprendizagem e no desenvolvimento das crianças 
de 0 a 5 anos de idade. E os objetivos específicos são: Apresentar a importância de organizar 
um espaço da educação de crianças de 0 a 5 anos e refletir sobre o papel do professor no 
oferecimento brincadeiras para as crianças. A metodologia usada em relação ao procedimento 
foi à pesquisa bibliográfica dos documentos curriculares para a Educação Infantil e autores 
consagrados na temática e quanto aos objetivos é um trabalho exploratório e descritivo. Os 
resultados encontrados apontam que o lúdico é defendido nas diretrizes para o currículo 
da Educação Infantil e também por inúmeros autores que entendem que a brincadeira é 
parte do universo da criança e dessa forma sua presença na educação é altamente indicada. 
Isso aponta que a organização do espaço lúdico é importante e deve ser planejada pelos 
docentes, que destaca a necessidade de um profissional atento à importância da ludicidade 
para um desenvolvimento saudável e para uma aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem; Desenvolvimento; Ludicidade.

INTRODUÇÃO

O lúdico e sua relevância 
no desenvolvimento e na 
aprendizagem infantil são os 
temas tratados no presente 
estudo. O lúdico tem sua 

origem na palavra latina “ludus” que quer 
dizer “jogos”. O lúdico é de grande relevância 
para a contribuição do desenvolvimento da 
aprendizagem da criança, pois por meio deste 
processo é possível desenvolver diversas 
habilidades e despertar suas múltiplas 
inteligências com estímulos múltiplos. 

A inspiração surgiu devido ao interesse 
de saber quais os benefícios que os jogos 
e brincadeiras proporcionam para o 
desenvolvimento da criança na Educação 
Infantil de 0 a 5 anos de idade. A ludicidade 
é também uma ferramenta pedagógica que 
o professor pode se apropriar para facilitar 
a aprendizagem das crianças em sala de 
aula. Os alunos aprenderão de forma mais 
prazerosa e a aprendizagem se fará de 
forma mais rápida quando desenvolvida num 
contexto lúdico.

O problema encontrado é como o 
trabalho com o Lúdico pode oportunizado 
na aprendizagem da criança, de 0 a 5 anos 
enquanto contribuição relevante para o seu 
desenvolvimento?

O objetivo geral do estudo é compreender 
a importância que o lúdico representa no 
processo de aprendizagem das crianças, nas 
séries iniciais da Educação Infantil, de 0 a 3 
anos de idade. Os objetivos específicos são: 
Apresentar a importância de organizar um 
espaço da educação de crianças de 0 a 3 

anos e Refletir sobre o papel do professor no 
oferecimento brincadeiras para as crianças.

O trabalho foi construído com o 
procedimento de revisão bibliográfica. Foram 
pesquisados artigos na internet e livros 
sobre a brincadeira na Educação Infantil e 
selecionados os livros de Piaget, pois esse 
autor trata da aprendizagem como construção 
e oferece argumentos teóricos para destacar 
as fases do desenvolvimento e o brincar 
na primeira infância. Foram selecionados 
os livros de Kishimoto (2008) que é uma 
referência ao se tratar de brincadeira na 
educação, de Friedmann (2006) e de Móyles 
(2002) e para falar do lúdico foi encontrado 
Huizinga (2000). 

O documento Brinquedos e Brincadeiras 
na Creche (BRASIL, 2012) foi selecionado 
por trazer importantes considerações sobre 
o docente e a seu papel no oferecimento 
das brincadeiras para as crianças. Em relação 
aos objetivos a pesquisa é exploratória e 
descritiva. Considerando-se a importância 
dos jogos e brincadeiras na educação infantil, 
sendo que essa atividade é indispensável 
para o desenvolvimento da criança e 
fundamental para a assimilação das primeiras 
aprendizagens o estudo buscou descrever sua 
importância através da exploração de ideias 
presentes em documentos curriculares, 
artigos e revistas.

A LUDICIDADE E O 
DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

Para compreender o lúdico foi encontrada 
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em Louredo (2012) a afirmação de que 
através de brinquedos, jogos e brincadeiras, 
o indivíduo tem a oportunidade de se 
desenvolver, pois além de ter a curiosidade, 
a autoconfiança e a autonomia estimuladas, 
ainda desenvolve a linguagem, a concentração 
e a atenção. O brincar contribui para que o 
indivíduo se torne um adulto eficiente e 
equilibrado. Além disso, aprendem muito 
mais se o conteúdo for apresentado na forma 
de jogos ou brincadeiras.

Brincando as crianças exploram uma grande 
diversidade de experiências, alcançando as 
capacidades físicas, intelectuais, emocionais, 
imaginativas, afetivas, criativas, entre outras. 

O brincar deve ser um dos principais 
objetivos da Educação Infantil, podendo 
nortear a construção curricular. 
Proporcionando para as crianças um 
desenvolvimento das capacidades cognitivas, 
motoras, afetiva, de relação interpessoal e 
de socialização.  

Piaget (2009), afirma que as próprias 
crianças abrem portas para o mundo 
exterior, através do ato de experimentar. No 
seu dia a dia elas criam situações variadas, 
adquirindo assim mais conhecimento. 
Consequentemente, os estímulos que 
recebem por meio de várias experiências, 
contribuirão para o desenvolvimento 
intelectual.

 De acordo com o autor é possível perceber 
que o lúdico desperta na criança o interesse 
pela busca de novos conhecimentos e 
estímulo para sua criatividade, descobrindo 
assim suas capacidades.

Kishimoto (2008) destaca que as 
principais brincadeiras na aprendizagem 

infantil geralmente são associadas às fases 
de desenvolvimento destacadas na teoria de 
Jean Piaget assim:

Há os jogos para a fase sensório-motora 
que estimulam o movimento (carrinhos para 
puxar, chocalhos); para a fase simbólica, 
os brinquedos que se relacionam com 
o desenvolvimento simbólico, incluindo 
aspectos da afetividade (bonecas, bichinhos 
de pelúcia,) e objetos do mundo tecnológico 
(geladeira, computador); para a fase 
operatória, os brinquedos que possibilitam 
agir para ver os resultados, como os jogos de 
tabuleiro. Há ainda jogos que despertam a 
vertente social, como os jogos de sociedade, 
em que se brinca junto e se partilha situações 
postas pelo jogo, e os jogos de construção, 
que levam a criança a construir desde um 
bolo de areia até um avião com detalhes 
de aerodinâmica. Em cada uma dessas 
modalidades a criança aprende ao agir 
sobre o objeto, produzindo cultura lúdica 
(KISHIMOTO, 2008, p. 4).

Piaget (2002) preocupou-se em saber 
como nasce a inteligência da criança, 
afirmando que a inteligência é algo que se 
modifica, ou seja, gradativamente a criança 
vai utilizando-a, para adaptar-se ao meio e 
chegar então em um momento em que passa 
da inteligência prática para uma inteligência 
propriamente dita, quando já consegue 
elaborar hipóteses e resolver situações 
problema sem a necessária presença de 
objetos concretos.

No período que passa a simbolizar pode-
se considerar a brincadeira como uma 
ferramenta mediadora que contribui para 
o desempenho cognitivo e também para 

a oralidade que impulsiona para que esse 
fenômeno aconteça de forma natural.

Os jogos e brincadeiras na 
contemporaneidade são compreendidos 
como coisa séria dentro da educação, através 
das pesquisas sobre a concepção de criança 
entende-se que o atual contexto histórico 
e social se alterou e hoje em dia brincar 
também é aprender.

Partindo do entendimento que a infância 
é um período em que o ser humano está se 
constituindo culturalmente, a brincadeira 
assume importância fundamental como forma 
de participação social e como atividade que 
possibilita a apropriação, a ressignificação e 
a reelaboração da cultura pelas crianças.

Huizinga (2000) é um autor que pesquisou 
muito sobre jogos, brincadeiras e ludicidade 
e afirma que “o lúdico é parte fundamental 
da cultura humana”: 

O autor explica que:
O jogo é fato mais antigo que a cultura, 

pois esta, mesmo em suas definições menos 
rigorosas, pressupõe sempre a sociedade 
humana; mas, os animais não esperaram 
que os homens os iniciassem na atividade 
lúdica. É nos possível afirmar com segurança 
que a civilização humana não acrescentou 
característica essencial alguma à ideia geral 
de jogo. Os animais brincam tal como os 
homens (HUIZINGA, 2000, p. 5).

Para Friedmann (2006) o brincar consiste 
na ação lúdica, assim brincadeira, jogo, o 
uso de brinquedos ou outros objetos, do 
corpo, da música, da arte, das palavras, são 
considerados momentos lúdicos, que podem 
impulsionar a formação física, cognitiva, 
emocional e afetiva.

Para Moyles (2002) em cada período 
da história foram produzidas concepções 
acerca do brincar, mas pouca concordância 
definitiva sobre o que é brincar, o que se 
tem de claro é que o brincar é um fenômeno 
reconhecível e com grande significado a seus 
participantes, mas a questão que se impõe é 
qual a vantagem que confere aqueles que se 
envolvem? 

Uma pesquisadora que foi citada em 
muitos trabalhos pesquisados foi Kishimoto 
(2008), para ela ao brincar a criança expressa 
seus interesses e se comunica com outros. 
Para os docentes que estão observando a 
ação do brincar mostra-se importante usar 
o que acompanhou e mediou para planejar 
atividades que de fato representem situações 
que envolvem os pequenos.

A criança aprende pelo brincar: “ao pular 
corda de diferentes formas, ao interagir com 
outros, ao representar cantigas”, é possível 
compreender que “as significações simbólicas 
são importantes no ato de brincar”. Dessa 
forma, “o ingresso no processo simbólico 
ocorre quando a criança aprende a simbolizar, 
a assumir papéis, ao usar objetos com outras 
finalidades para expressar significações” 
(KISHIMOTO, 2008, p. 02).

É preciso ressaltar que para a aprendizagem 
por meio de ações lúdicas se efetivar, é 
preciso que as crianças possam exercer sua 
capacidade de criar, portanto “precisam 
de diversidade de experiências, desde a 
Educação Infantil”.

Essa constatação parte dos referenciais 
curriculares para a Educação Infantil, onde 
“a brincadeira é uma linguagem infantil que 
mantém um vínculo essencial com aquilo 
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que é o não brincar” (BRASIL, 1998, p. 27).
Se a brincadeira é uma ação que ocorre no 

plano da imaginação isto implica que aquele 
que brinca tenha o domínio da linguagem 
simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver 
consciência da diferença existente entre a 
brincadeira e a realidade imediata que lhe 
forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse 
sentido, para brincar é preciso apropriar-
se de elementos da realidade imediata de 
tal forma a atribuir-lhes novos significados 
(BRASIL, 1998, p. 27).

Kishimoto (2008) destaca que ao 
observar o ato de brincar, o docente terá 
uma ampla diversidade para avaliar as 
crianças por meio de “sinais, gestos, objetos 
e os espaços inventados pela criança”, que 
geralmente significam outra coisa daquilo 
que aparentam ser. “Ao brincar as crianças 
recriam e repensam os acontecimentos 
que lhes deram origem, sabendo que estão 
brincando” (KISHIMOTO, 2008, p.2).

Segundo os Referenciais “o principal 
indicador da brincadeira, entre as crianças, 
é o papel que assumem ao brincar e adotar 
outros papéis”, elas agem frente à realidade 
de maneira não literal, e “transferem as ações 
cotidianas pelas características do papel 
assumido” (BRASIL, 1998, p.28).

Os Referenciais adotam a concepção 
de que brincadeira favorece a autoestima 
das crianças, auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de 
forma criativa, e “o brincar contribui, para 
a interiorização de determinados modelos 
de adulto, no âmbito de grupos sociais 
 diversos” (BRASIL, 1998, p.28).

De acordo com os autores e os documentos 

APRENDIZAGEM E 
LUDICIDADE: UM DIÁLOGO 
POSSÍVEL

Na atualidade a concepção defendida pelos 
Referenciais Curriculares (1998) é entender 
a criança como um sujeito real e concreto, 
que está inserido social e historicamente 

O processo de ensino aprendizagem na 
educação infantil muitas vezes é associado 
à concepção equivocada de que o brincar 
depende somente da criança, contudo não é 
bem assim que acontece.

A criança não nasce já sabendo brincar, 
portanto o adulto é o mediador entre 
o brincar e a aprendizagem da criança 
pequena e para que isso realmente ocorra, 
é necessário compor uma prática educativa 
onde o adulto ofereça “suporte, observação, 
registro e planejamento, e ainda considere as 
relações entre a escola e o lazer” (BRASIL, 
2012, p.11).

No Manual de Orientações Pedagógicas 
(BRASIL, 2012) é entendido que a brincadeira 
faz a diferença na experiência presente e 
futura, pois contribuí de forma única para 
a formação integral das crianças, conforme 
citação a seguir:

As crianças brincam de forma espontânea 
em qualquer lugar e com qualquer coisa, 
mas há uma diferença entre uma postura 
espontaneísta e outra reveladora da 

curriculares a brincadeira faz parte da 
infância e se bem usada pode ajudar a criança 
na aprendizagem, dependendo do adulto 
mediador e facilitador de aprendizagens.

qualidade. A alta qualidade é resultado 
da intencionalidade do adulto que, ao 
implementar o eixo das interações e 
brincadeiras, procura oferecer autonomia 
às crianças, para a exploração dos  
brinquedos e a recriação da cultura  
lúdica (BRASIL, 2012, p. 12).

Portanto, “os professores podem 
incentivar o aprendizado lúdico desde muito 
cedo”, contudo a atenção deve se voltar 
para a compreensão de que “o brincar é 
uma construção social”, portanto o papel do 
educador pode enriquecer essa experiência, 
os alunos baseiam suas brincadeiras nos 
contextos sociais em que vivem e interagem 
para criar seu próprio universo alternativo, 
recheado de fantasias e faz de conta. 
(BRASIL, 2012, p.12).

Nos dias atuais ainda é possível perceber 
que há grupos de familiares e até mesmo 
educadores que acreditam que o brincar 
seja apenas diversão, não considerando  
essa atividade como recurso pedagógico, 
muitas vezes é preciso também realizar 
um trabalho de conscientização com os 
familiares sobre a importância do brincar na 
educação infantil.

Por meio da intervenção intencional 
baseada na observação das brincadeiras 
das crianças, no oferecimento de material 
adequado, de espaço estruturado para 
brincar que o professor/educador permite 
o enriquecimento das competências 
imaginativas, criativas e organizacionais 
infantis (BRASIL, 1998).

Nos textos ministeriais há consenso 
que o adulto é o responsável por organizar 
situações para que as brincadeiras ocorram 

de maneira diversificada, também é sua 
responsabilidade propiciar às crianças a 
possibilidade de escolherem os temas, 
papéis, objetos e amigos 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” (BRASIL, 
1998, p. 29).

De acordo com o proposto nos 
Referencias Curriculares é possível concluir 
que ao o brincar deve ser considerado pelos 
profissionais como atividade importante 
para o desenvolvimento e a aprendizagem 
da criança.

A ORGANIZAÇÃO DO ESPEÇO 
LÚDICO COM VISTAS A 
GARANTIR O APRENDIZADO 
E O DESENVOLVIMENTO

Os Referenciais Curriculares concebem 
a criança como “um sujeito real e concreto, 
que está inserido social e historicamente 
em determinado grupo social, é único, com 
especificidades, diferenças, opiniões” e 
que constrói seu pensamento “a partir das 
relações e interações que cria com outros 
sujeitos, sejam adultos ou crianças, sendo 
assim a criança é um sujeito que constrói 
sua identidade, autonomia e criticidade” 
(BRASIL, 1998, p.85).

Com a publicação da nova LDB (9.394/96) 
o ensino infantil passou a ser organizado 
de acordo com níveis de escolaridade, e 
tornou-se parte integrante da Educação 
Básica e isso promoveu um olhar para as 
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práticas pedagógicas e a necessidade de 
reestruturação.

A busca por melhoria da qualidade é uma 
necessidade constante, assim é preciso 
melhorar as práticas e refletir acerca do que 
é preciso ensinar para as crianças pequenas, 
pois o desenvolvimento nesse período é 
acelerado. As mudanças de concepção 
destacaram a necessidade das situações de 
aprendizagem adequadas às necessidades 
da infância, ou seja, que compreendam a 
inclusão mais brincadeiras no aprendizado 
(BRASIL, 2006).

Os textos ministeriais apontam que na 
creche e educação infantil a criança que é 
exposta a uma variedade de experiências 
lúdicas tem seu repertório pessoal 
ampliado. Os estudos em diversos campos 
do conhecimento revelam que as crianças 
precisam viver a infância em ambientes 
enriquecedores, que favoreçam o seu brincar, 
as descobertas e a sua aprendizagem e que 
promovam um crescimento sadio. 

 Segundo os DCNEI (BRASIL, 2010) 
as instituições de Educação Infantil 
devem garantir sua função sociopolítica e 
pedagógica, além disso, devem:

Construir novas formas de sociabilidade 
e de subjetividade comprometidas com a 
ludicidade, a democracia, a sustentabilidade 
do planeta e com o rompimento de relações 
de dominação etária, socioeconômica, 
étnico racial, de gênero, regional, linguística 
e religiosa (BRASIL, 2010, p.17).

Faria (2003) aponta que as instituições 
de educação in¬fantil devem oportunizar 
“ambientes de vida em contexto educativo”, 
onde as crianças pequenas possam 

expressar nas mais diferentes inten¬sidades 
suas linguagens, conviver com todas as 
diferen¬ças (de gênero, de idade, de classe, 
de religiões, de etnias e culturas etc.) (FARIA, 
2003, p. 76).

Ao mesmo tempo, por meio da  
organização desses espaços, “a criança 
constrói a sua identidade e autonomia, 
sentido de pertencimento à comunidade 
local”, prepa¬rando-se para as outras fases 
de sua vida que também são tão provisórias 
quanto à infância, dessa forma aprendem a 
lidar com situações arbitrárias (FARIA, 2003, 
p. 76).

De acordo com Faria (2003) é preciso 
considerar como organizar um espaço de 
brincadeiras e oferecer o espaço físico em 
forma de atelier, co¬zinha, rua, praças, praia, 
rio, floresta, jardim, marcenaria, laboratórios, 
biblioteca, ludoteca, cinema, teatro, 
circo, academias de ginástica e de balé, 
clube, danceteria, o parque de diversões, 
o playground e todos mais que foram  
possíveis.

É preciso pensar se a organização do 
espaço favorece o convívio das crianças 
maiores com os menores, das crianças 
portadoras de necessidades especiais com 
as ou¬tras, se há espaço para pendurar os 
desenhos das crianças próximos de sua 
altura, se há espaço para a construção de 
engenhocas e se as janelas estão na altura 
das crianças para que elas pos¬sam olhar o 
que tem do outro lado (FARIA, 2003).

Nas pesquisas de Faria (2003) há um 
roteiro detalhado sobre o que observar 
nas instituições de educação infantil em 
relação ao espaço e suas adequações, pois 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de pesquisa possibilitou ampliar o conhecimento 
sobre a educação de crianças de 0 a 5 anos e a importância 
do lúdico na educação infantil.

O objetivo do estudo foi compreender o papel da 
brincadeira na educação infantil, assim após consultar as 
obras e documentos os resultados apontaram que o lúdico 
é defendido nos documentos que trazem as diretrizes para 
o currículo da Educação Infantil e também por inúmeros 
autores que entendem que o lúdico é parte do universo da 
criança e dessa forma sua presença na educação de crianças  
pequenas é muito indicada.

A pesquisa apontou que a organização do espaço é 
importante e deve ser planejada pelos docentes a partir 
das necessidades da criança pequena, sempre lembrando 
que nesse período elas estão em pleno desenvolvimento e 
precisam de cuidados e de aprendizagens diversas.

Por fim, concluiu-se que o trabalho docente na educação 
infantil requer um profissional atento que busque se 
informar sobre as fases de desenvolvimento, a necessidade 
de cuidados e de como utilizar as brincadeiras para ampliar o 
conhecimento delas sobre o mundo.

o professor necessita compreender que os espaços são 
importantíssimos para a aprendizagem dos pequenos.

Corsi (2010) destaca que o período entre 2 e 3 anos 
tem início o jogo simbólico, se apropriam da palavra “não”, 
passam a controlar os esfíncteres e fazem suas primeiras 
escolhas. Neste período os pequenos aprendem regras para 
a boa convivência com os outros e enfrentam os primeiros 
desafios de autocuidado, como lavar as mãos, limpar o nariz 
e calçar o sapato, por exemplo. 

Para Corsi (2010) o professor deve incentivar a autonomia 
nessa fase e vale aproveitar o ímpeto dos pequenos e contar 
com a ajuda deles para que organizem espaços e criar bons 
hábitos, que explorem não só o ambiente, mas também as 
brincadeiras e os desafios corporais e linguísticos. 
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O LÚDICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho trata da temática do Lúdico e suas contribuições para Educação 
Infantil. Como objetivo, pretendeu analisar o lúdico (significado e dispositivos legais), suas 
contribuições para as práticas educativas desenvolvidas na educação infantil e a tarefa do 
professor na condução deste processo. A pesquisa, de caráter bibliográfico exploratório foi 
realizada por meio da leitura e análise de algumas das principais referências sobre lúdico e 
educação presente em livros, artigos, teses e legislações pertinentes da área. Observamos 
que o lúdico, na educação infantil, é um importante recurso de promoção de desenvolvimento 
e aprendizagens prazerosas, espontâneas e significativas às crianças, exercitando nelas, 
diversas capacidades e habilidades. 

Palavras-chave: Ensino Lúdico; Educação Infantil; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil; 
Prática docente.

INTRODUÇÃO

Nas diferentes etapas da vida, o ser 
humano, aprende, se relaciona, constrói 
e transmite conhecimentos por meio das 
importantes relações sociais que estabelece, 
permeadas pela cultura, história e 
conhecimentos construídos historicamente 
pela humanidade, que se modificam ao 
longo dos tempos e o lúdico desponta 
neste processo como importante recurso de 
promoção do desenvolvimento pleno, por 
meio de práticas prazerosas e significativas 
de jogar e brincar.

Diante deste contexto, o presente 
artigo trata da temática do Lúdico e suas 
contribuições para Educação Infantil. Como 
objetivo, pretende-se analisar o lúdico 
(significado e dispositivos legais) e suas 
contribuições para as práticas educativas na 
educação infantil. 

Sustentamos a presente pesquisa, por 
meio de três eixos norteadores. No primeiro 
eixo, procuramos trabalhar com o conceito 
de lúdico, sua inter-relação com cultura e 
as garantias do direito de brincar por meio 
da analise qualitativa de alguns dispositivos 
legais. O segundo eixo, trabalhamos com 
as contribuições que o ensino lúdico pode 
ofertar para desenvolver aprendizagens 
significativas na educação infantil e a figura 
do professor neste processo. Por último, 
apresentamos a conclusão do trabalho, que 
fundamenta o resultado da discussão acerca 
do desenvolvimento desta pesquisa.

Assim, buscamos a partir de uma pesquisa 
teórica bibliográfica exploratória analisar 
algumas das principais referências sobre 

Ensino Lúdicas presente em livros, artigos, 
tese, e legislações, tomando como base os 
alguns dos principais autores e pesquisadores 
da área, Brougère (1998), Oliveira (2005), 
Silva (2007), Wurding (2007) e Almeida 
(2013).

O CONCEITO DE LÚDICO
Quando refletimos acerca da palavra 

lúdico, nos referimos a uma prática da 
dimensão humana que abrange sentimentos 
e ações livres e espontâneas. Em consulta ao 
Dicionário Etimológico online que trabalha a 
origem de palavras, o termo lúdico, origina do 
latim ludus, que significa exercícios, drama, 
teatro, circo e também possui o significado 
de escola onde existiam muitos exercícios. 

O fenômeno lúdico para Silva (2007, p.07) 
pode ser compreendido como “qualquer 
atividade em que existe uma concentração 
espontânea de energias com finalidade de 
obter prazer da qual os indivíduos participam 
com envolvimento profundo e não por 
obrigação”

Com maior grau de generalidade, Almeida 
(2013, p.17) entende lúdico “como a ação 
ou o ato de brincar ou jogar”, e exemplifica 
com uma menção a jogos de dama e xadrez, 
onde relaciona a presença do lúdico ao inicio 
da ação de jogar, ou quando a criança se 
apodera de um brinquedo ou bola. 

 Para Brougère, (1998) a reflexão 
acerca do termo lúdico, que de imediato é 
relacionado ao universo infantil, também diz 
respeito ao universo adulto, no que tange a 
uma vivencia cultural ou a sua produção. É 
importante ter claro que os seres humanos 
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são, ao mesmo tempo, produtores e usuários 
de uma cultura lúdica. Assim Brougère (1998, 
p.04) neste sentido, afirma que: 

“Limitamo-nos à cultura lúdica infantil, 
mas existem também, uma cultura lúdica 
adulta, e é preciso igualmente situá-la dentro 
da cultura infantil, isto é, no interior de um 
conjunto de significações produzidas para e 
pelas crianças.”

 Afunilando nossa compreensão 
acerca do lúdico é importante perceber 
que a atividade lúdica é relacionada a 
ideias opostas de seriedade, visto apenas 
como atividades que promovem prazer 
em um contexto de ócio.  Além disso, é 
importante perceber que o lúdico e suas 
práticas são fruto de produções culturais da 
humanidade no decorrer de suas vivências 
sociais. Brougère (1998), nesta perspectiva 
aponta que a cultura lúdica permite a 
quem vivencia o lúdico dispor de um certo 
numero de referencias culturais, construídas 
historicamente, que permitem as pessoas 
jogar ou brincar. Como referencial, a cultura 
lúdica promove, por exemplo, a apreensão de 
regras de um jogo, assim como a reprodução 
e produção de novas brincadeiras e jogos 
por meio dos já existentes. O praticante do 
lúdico, assim apropria-se dos repertórios 
existentes, criados pela humanidade ao longo 
dos tempos, modificando de acordo com sua 
cultura atual. Nesta linha, (WURDING, 2007, 
p.69) explicita que: 

“A cultura lúdica dispõe de certa 
autonomia, mas só pode ser entendida na 
independência da cultura global de uma 
determinada sociedade. Diferencia-se por 
sexo, gerações, idade, meio social, nações e 

regiões. É estratificada e compartimentada, 
não acontecendo do mesmo jeito onde a 
brincadeira é possível: tanto na casa como na 
escola, a criança utiliza aspectos diferentes 
de sua cultura lúdica.“

 Para Wurding (2007), além do 
repertório histórico, a cultura lúdica também 
pode incluir um ambiente constituído de 
objetos, os brinquedos, assim como incorpora 
elementos como atitudes e capacidades 
presentes nas interações sociais. A criança 
neste sentido exerce uma confrontação 
entre culturas, onde ela apreende elementos 
culturais produzidos e dá novos significados 
a eles por meio de sua ação criadora.  

Vivenciar a cultura lúdica por meio do 
brincar é um direito social conquistado 
pelas crianças, inclusive, garantido por meio 
de diferentes legislações a nível nacional e 
internacional, como veremos a seguir.

GARANTIAS DO DIREITO 
DE BRINCAR: ALGUNS 
DISPOSITIVOS LEGAIS

A garantia dos direitos da criança no 
tocante ao brincar, esporte, lazer, cultura 
e educação, dentre outros, tem sido 
garantidos por diversos dispositivos legais e 
constitucionais.  

A Declaração Universal dos Direitos da 
Criança (ONU, 1959), proclamada e adotada 
em Assembleia Geral das Nações Unidas, 
desponta como um importante documento a 
nível internacional de proteção e garantia de 
direitos às crianças. Dentre seus princípios 

norteadores, o 7º, defende que a criança 
deverá ter a oportunidade para brincar e 
divertir-se, visando os propósitos mesmos 
da educação, sendo atribuído às autoridades 
publicas o dever de promover o exercício 
desse direito. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 
abre caminho para garantia de direitos no que 
tange as atividades lúdicas, que aparecem 
discretamente relacionadas aos direitos 
fundamentais do cidadão a educação, ao 
lazer e proteção a infância, conforme aponta 
o Capítulo II, dos direitos sociais, artigo 6º da 
referida lei,

“São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
(BRASIL, 1988)

Dois anos após, em 1990, amplia-se 
progressivamente os direitos fundamentais 
das crianças e do brincar, com a aprovação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(BRASIL, 1990). O referido dispositivo legal, 
aponta em seu artigo 4º e 16º importantes 
avanços como:

“Artigo 4º - É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e a convivência familiar e comunitária. (...) 

Artigo 16º - O direito à liberdade 
compreende os seguintes aspectos (...) 

II – opinião e expressão (...)

IV – brincar, praticar esportes e divertir-
se” (BRASIL, 1990)

Acompanhando o progresso do País e a 
valorização da cultura infantil e lúdica, foi 
promulgado em 1996, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 
1996), com texto referente à educação 
bastante similar ao da Constituição de 1988, 
reconhece a importância do acesso das 
crianças à educação infantil, destacando sua 
responsabilidade em desenvolvimento pleno 
da criança, facilitando o exercício do lúdico 
infantil protegido nas escolas e pensado 
pedagogicamente.  

Uma conquista recente no que tange 
a legislação que garante práticas lúdicas 
infantis, diz respeito a obrigatoriedade da 
instalação de brinquedotecas em unidades de 
saúde que oferecem atendimento pediátrico 
as crianças em regime de internação. 
Aprovada em forma de Lei Federal 11.104 
de 21 de março de 2005 a referida legislação 
garante às crianças em regime de internação 
o pleno exercício de ter um ambiente 
organizado com jogos e brinquedos para que 
possa exercer seu direito a ludicidade.

 Assim, podemos perceber que 
a legislação brasileira compreende o 
brincar como um direito do cidadão em 
desenvolvimento. As atividades lúdicas 
neste contexto são compreendidas como 
uma atividade séria, primordial para o 
desenvolvimento pleno das crianças, em 
seus aspectos cognitivo, afetivo, físico, 
histórico e social.  É importante, portanto, 
garantir esse direito em todos os lugares 
e em todas as organizações, e a escola 
desponta neste contexto como importante 
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instituição de educação infantil para 
garantia de direitos, expressão do brincar e 
promotora de aprendizagens significativas. 
A seguir, veremos as contribuições que o 
ensino lúdico pode oferecer para promover 
uma educação infantil de qualidade.

CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO 
LÚDICO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E A FUNÇÃO 
DOCENTE NESTA DINÂMICA

A relação entre lúdico e educação 
sempre despertou curiosidade e a atenção 
de diversos pesquisadores desde os mais 
antigos tempos da humanidade. Para Almeida 
(2013) desde o nascimento, a criança por 
meio do brincar e jogar passa a compreender 
o mundo e a si mesma nas atividades que 
desenvolve cotidianamente, que aos olhos 
leigos parecem despretensiosas, mas para 
nós profissionais estudiosos da educação 
infantil, são fundamentais. 

Oliveira (2005) argumenta que ao brincar 
a criança mobiliza diversos aspectos de 
sua constituição humana, como afeto, 
motricidade, linguagens, percepção, 
representação, memória e outras funções 
cognitivas que caminham sempre interligadas 
no desenvolvimento infantil. Desse modo, 

A brincadeira é o recurso privilegiado de 
desenvolvimento da criança pequena por 
acionar e desenvolver processos psicológicos 
– particularmente a memória e a capacidade 
de expressar elementos com diferentes 
linguagens, de representar o mundo por 
imagens, de tomar o ponto de vista de 

um interlocutor e ajustar seus próprios 
argumentos por meio do confronto de 
papéis que nele se estabelece, de ter prazer 
e de partilhar situações plenas de emoções e 
afetividade. (OLIVEIRA, 2005, P.231)

 Nesta perspectiva, compreendemos 
que, por meio do exercício lúdico do 
brincar e jogar, a criança exercita diferentes 
capacidades, como a de representar o mundo 
por meio das brincadeiras. Aprende também, 
a internalizar regras sociais e de jogos, 
exercita papeis, desenvolve conceitos como 
solidariedade, partilha e colaboração, assim 
como elabora diálogos, desenvolvendo-se 
de maneira integral.

Assim, o jogo e a brincadeira são 
atividades promotoras do desenvolvimento 
e aquisição de competências essenciais 
para a vida em sociedade. Além disso, 
promovem a conquista da identidade e 
autonomia da criança, conforme aponta os 
Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998). 
No documento, identidade é entendida 
“uma marca de diferença entre as pessoas, 
a começar pelo nome, seguido de todas as 
características físicas, de modos de agir e de 
pensar e da história pessoal” e autonomia é 
definida como a “capacidade de conduzir e 
tomar decisões por si próprio levando em 
consideração regras, valores, sua perspectiva 
pessoal, bem como a perspectiva do outro”. 
(BRASIL,1998, p.13 e 14).

Almeida (2013) aponta que, para trabalhar 
com o lúdico nas escolas de educação infantil, 
faz-se necessário transformar este ambiente 
em um espaço de alegria, de boa convivência, 
criando cenários que promovam desafios. 

Para o autor, o aluno se sente motivado 
quando seu professor é alegre, entusiasmado, 
seguro, conhecedor e parceiro no processo 
de ensino e aprendizagem. 

Diante deste cenário é interessante 
ter claro que a figura do professor, 
conjuntamente com a instituição infantil, são 
importantes elos para estruturar o campo 
das brincadeiras das crianças. Organizar 
tempos, espaços, materiais e interações são 
fatores determinantes no enriquecimento 
e no desenvolvimento de aprendizagens 
lúdicas durante as brincadeiras. Além disso, 
por meio da observação e mediação das 
brincadeiras das crianças, o professor pode 
colher elementos do desenvolvimento 
infantil, considerando aspectos afetivos, 
cognitivos, sociais, físicos dentre outros, 
conforme aponta os Referenciais Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI 
(BRASIL, 1998),

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)

É importante considerar que para 
responder a essas demandas, o professor 
deve estar devidamente preparado didática e 
metodologicamente, visto que pouco poderá 
contribuir se não possui sólida base teórica 
e prática de educação lúdica. Neste sentido, 
Kramer (1996 apud ALMEIDA, 2013, p. 86) 
aponta que:

É preciso que os profissionais de educação 

infantil tenham acesso ao conhecimento 
produzido na área da educação infantil e 
da cultura em geral, para repensarem sua 
prática, se reconstruírem enquanto cidadãos 
e atuarem enquanto sujeito da produção de 
conhecimentos. E para que possam, mais 
do que “implantar” currículo ou “aplicar” 
propostas à realidade da creche / pré-escola 
em que atuam, efetivamente participar de sua 
concepção, sua construção e consolidação. 

Assim, a formação inicial, continuada e 
pesquisas realizadas pelo professor sobre 
as atividades lúdicas torna-se necessária 
para fomentar um trabalho efetivamente de 
qualidade na educação infantil. Contribuem 
para o resgate de inúmeras brincadeiras 
esquecidas ao longo do tempo, assim como 
para a variação de propostas pedagógicas 
acerca do brincar. É importante também, 
que o profissional tenha claro os conceitos 
acerca do brincar, jogar e o lúdico e sua 
inserção no currículo da educação infantil, 
visto que envolvem aspectos éticos, morais, 
biológicos, sociais dentre outros. Além disso, 
a elaboração do planejamento do professor 
na educação infantil precisa ser pautado 
pela ludicidade das ações, valorizando 
a expressividade, o protagonismo e 
espontaneidade infantil frente as atividades, 
como possibilidade de desenvolvimento e 
aprendizagens significativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os estudos realizados 
percebemos a relação entre o lúdico e 
cultura, pela análise de suas transformações 
ao longo dos tempos, marcados fortemente 
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pelas mudanças sociais, econômicas, políticas, climáticas e 
culturais. (WURDING, 2007).  

A nível internacional as garantias do exercício do lúdico 
por meio do brincar como direito da criança é defendido na 
Declaração Universal dos Direitos das Crianças, proclamada 
em Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 abre caminhos 
para garantias das atividades lúdicas, e paulatinamente vão 
tomando vigor com a aprovação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente em 1990 e com a promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LBD em 1996. 

Percorrido os caminhos históricos e regulatórios acerca 
do lúdico verificamos as contribuições do ensino lúdico para 
a educação infantil e o papel do professor neste processo. 
Assim, compreendemos que, por meio do brincar a criança 
mobiliza diversos aspectos físicos, sociais, afetivos e 
cognitivos fundamentais para seu desenvolvimento pleno. 
A brincadeira torna-se por tanto, um recurso privilegiado 
a serviço da aprendizagem infantil, abandonando a ideia 
de lúdico como ócio, lazer ou diversão isoladamente. As 
aprendizagens no contexto lúdico ocorrem em uma atmosfera 
prazerosa, espontânea e significativa às crianças. 

Para atingir ao proposto, cabe ao docente organizar tempos, 
espaços, materiais e interações para o desenvolvimento da 
prática lúdica nas escolas de educação infantil, como fatores 
determinantes o sucesso da ação educativa. 

Responder à essas necessidades não é tarefa fácil. 
Assim, o professor deve estar preparado didática e 
metodologicamente para trabalhar com a perspectiva de 
ensino lúdico. Essa preparação requer esforços pessoais 
e institucionais na formação inicial e continuada como 
possibilidade de desenvolvimento de práticas lúdicas que 
contribuam efetivamente para a qualidade da educação 
infantil. 

Por fim, em vista da amplitude, riqueza e complexidade do 
tema, o presente trabalho não esgota o assunto, pretendeu 
contribuir sobre a questão do lúdico no cenário da educação 
infantil, a partir de alguns parâmetros delineados no inicial, 
sem deixar de reconhecer a existência de inúmeras outras 
possibilidades de pesquisa e análise da temática.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
RESUMO: O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é identificar e refletir as possíveis 
relações entre professor e o aluno a fim de contribuir para o processo ensino-aprendizagem, 
através da identificação de pontos relevantes, nas concepções, que possam estimular 
professor e aluno para uma convivência de afetividade no processo educativo levando-os a 
uma educação de qualidade no processo metodológico. A pesquisa é de cunho bibliográfico, 
identificando-se que a prática educativa é de grande significância na formação do educando 
cidadão. Assim, traça uma análise reflexiva dos principais problemas cotidianos enfrentados 
na sala de aula pelos alunos e professores, em suas interações, enquanto sujeitos inerentes 
do processo educacional. O presente trabalho também se baseará na pedagogia dialógica de 
Paulo Freire, na qual o Educador e Educando desenvolvem uma relação de respeito horizontal 
através do: diálogo, respeito e afetividade. A escolha do tema desse trabalho se deu, com o 
objetivo de refletir criticamente sobre os problemas educacionais.

Palavras-Chave: Diálogo; Respeito, afetividade.
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INTRODUÇÃO

O objetivo geral desse trabalho 
aqui apresentado é abordar a 
interação Professor-Aluno na 
aprendizagem sob os enfoques 
literários, psicológicos, sócio 

históricos e afetivos, buscando compreender 
suas influências na aprendizagem do ensino 
fundamental, já que, a educação é uma 
atividade sócio-política na qual consiste em 
a relação entre sujeito: Professor e aluno. 

Para que se entenda a dimensão desta 
relação faz-se necessário conceituar 
Interação: Processo interpessoal pelos 
quais indivíduos em contato modificam 
temporariamente seus comportamentos uns 
em relação aos outros, por uma estimulação 
recíproca contínua. A interação social é o 
modo comportamental fundamental em 
grupo. (DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA, p. 
439). Objetivos Específicos na interação 
Professor-Aluno, a escola enquanto 
instituição educativa desempenha um papel 
fundamental, sendo palco das diversas 
situações que propiciam esta interação 
principalmente no que tange sua dimensão 
socializante, a qual prepara o indivíduo para 
a convivência em grupo e em sociedade. 
Assim, também é função da escola a dimensão 
epistêmica, onde ocorre a apropriação de 
conhecimentos acumulados, bem como 
a qualificação para o trabalho, dimensão 
profissionalizante. 

Na fala de Freire, percebe-se o vínculo 
entre o diálogo e o fator afetivo que norteará 
a virtude primordial do diálogo, o respeito aos 
educandos não somente como receptores, 

mas enquanto indivíduos. 
Tendo como problema da pesquisa, 

é constatado que as relações afetivas 
que o aluno estabelece com os colegas e 
professores são grande valor na educação, 
pois a afetividade constitui a base de todas 
as reações da pessoa diante da vida. Sabendo 
que as dificuldades afetivas provocam 
desadaptações sociais e escolares, bem como 
perturbações no comportamento, o cuidado 
com a educação afetiva deve caminhar lado 
a lado com a educação intelectual. 

A justificativa da presente pesquisa é 
buscar conhecer a teoria acima descrita que 
poderá contribuir a uma boa convivência 
no interior das instituições educativas onde 
ocorrem, antes de tudo, um contato humano 
entre pessoas que pensam e agem e têm, 
sobretudo, sentimentos. É preciso respeitar 
o outro no seu modo de ser e assim, garantir 
um bom relacionamento, possibilitando um 
clima de confiança.

O ESPAÇO DA ESCOLA

O perfil da educação brasileira apresentou 
significativas mudanças nas últimas décadas. 
O desempenho dos alunos remete-nos à 
necessidade de considerarem a formação do 
professor, como sendo requisito fundamental 
para a melhoria dos índices de aprovação, 
repetência e evasão do ensino.

As expectativas do professor sobre o 
desempenho dos alunos podem funcionar 
como uma “suposição de auto realização”. 
Isto é: o aluno de quem o professor espera 
menos é o que realiza menos, ao passo 
que aqueles de quem se espera um bom 

desempenho acabam, na realidade, por 
apresentá-lo. Assim, as taxas de evasão 
evidenciam a baixa qualidade do ensino e a 
incapacidade dos sistemas educacionais e das 
escolas de garantir a permanência do aluno, 
penalizando os alunos de nível de renda mais 
baixos. Exatamente por fazerem parte de 
famílias desprovidas de recursos, as crianças 
não têm acesso ao mínimo de informações 
culturais no lar, e por isso, chegam à escola 
em situação de inferioridade em relação à 
maioria dos estudantes de classes mais altas.

Uma criança que faça parte de uma família 
de poucos recursos, sua alimentação será 
deficiente e, por isso, seu desenvolvimento 
físico e sua saúde serão deficientes. Por viver 
em ambientes com pessoas que não tiveram 
uma boa formação escolar, sua linguagem 
terá muitas falhas. O estudante carente usa 
uma linguagem pobre em vocabulário e em 
sua estruturação. Seus colegas de famílias de 
melhor posição social, que cresceram entre 
pessoas com algum grau de instrução, teriam 
domínio de um proveitoso vocabulário. 

COLL (1996:95) afirma que:
 “Os alunos formam seu próprio 

conhecimento por diferentes meios: por sua 
participação em experiências diversas, por 
exploração sistemática do meio físico ou 
social, ao escutar atentamente um relato ou 
uma exposição feita por alguém sobre um 
determinado tema, ao assistir um programa 
de televisão, ao ler um livro, ao observar os 
demais e os objetos com certa curiosidade e 
ao aprender conteúdos escolares propostos 
por seu professor na escola”. COLL (1996:95)

Os regulamentos e exigências escolares 
também são vistos como causas dos 

problemas que a educação enfrenta. Logo 
de início há uma extrema falta de vagas, a 
escola tem uma localização que dificulta 
o trajeto de ida e volta dos alunos. Depois 
temos os horários estabelecidos pelas 
escolas, que são muito criticados por não 
atenderem a realidade da população. Outro 
fator que dificulta a permanência e o bom 
desempenho dos alunos na escola são, as 
despesas com materiais exigidos pela escola 
como: uniforme, livros, taxas, etc..... Isso 
porque na maioria dos casos, os pais não 
podem comprar o que a escola exige.

Todos esses regulamentos não são 
problemas para as crianças de classe média, 
cujos pais são bem empregados. No entanto, 
para as crianças de famílias pobres, estas 
exigências representam grandes dificuldades 
e obstáculos para conseguir aprovação na 
escola.

A família é colocada como principal 
responsável pelo fracasso dos alunos, não 
sendo questionadas, as condições materiais 
de vida dessas famílias, nem sua participação 
nas relações sociais de produção que são o 
que determinam, em última instância, as 
possibilidades de assistência aos filhos. 
Essas conclusões ideológicas eximem os 
professores de observar sua própria atuação 
no contexto escolar, sua participação na 
seletividade e, principalmente, a função 
da escola como reprodutora da sociedade 
desigual na qual se insere.

“A escola não pode ser propriedade de 
um partido; e o mestre faltará em seus 
deveres quando empregue a autoridade de 
que dispõe para atrair seus alunos à rotina 
de seus preconceitos pessoais, por mais 
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justificados que lhes pareçam”.
DURKHEIM (1978:49):
Em várias salas de aula nota-se a exigência 

constante de disciplina, o estabelecimento 
de uma relação autoritária entre o professor 
e seus alunos, o trabalho obrigatório e 
repetitivo. Um dos meios de controlar a 
disciplina é a divisão do tempo. Há hora 
determinada para entrar, sair, para o recreio, 
a merenda, para tomar água, para ir ao 
banheiro, etc. O cumprimento do horário 
é obrigatório, sem levar em conta o que a 
criança está fazendo ou qual é a sua vontade 
no momento.

Há, por parte do professor, uma vigilância 
constante e ameaças, gerando um clima 
de tensão entre as crianças, por estarem 
sempre antecipando as consequências de 
seus “maus atos”: o aluno corre o rico de ficar 
sem recreio, de ser retirado após as aulas, 
além de outras ameaças de castigo. Quem é 
“bem-comportado” recebe recompensas e é 
apresentado como modelo aos colegas.

“Mas os tempos mudaram e mudaram 
muito. Hoje, uma suspensão transformou-
se num prêmio, seja ela de um dia ou mais. 
Algumas escolas, mesmo mantendo o 
sistema de suspensão, são mais esclarecidas, 
suspendem os alunos de suas atividades 
didáticas e recreativas, mantendo-o em 
seu recinto através da organização de 
trabalhos nas bibliotecas ou coordenações, e 
aproveitam para encaminhá-lo aos serviços 
de orientação educacional. Nesses casos, o 
prêmio não é tão grande”.

WERNECK (1999:60)
A atitude do professor em sala de aula é 

importante para criar climas de atenção e 

concentração, sem que se perca a alegria. As 
aulas tanto podem inibir o aluno quanto fazer 
que atue de maneira indisciplinada. Portanto, 
o papel do professor é o de mediador e 
facilitador; que interage com os alunos na 
construção do saber. Neste sentido, é muito 
importante ajudar os professores a saberem 
ensinar, garantindo assim que todos os 
alunos possam aprender e desenvolver seu 
raciocínio.

Alguns professores sentem que seu 
relacionamento com os alunos determina o 
clima emocional da sala de aula. Esse clima 
poderá ser positivo, de apoio ao aluno, 
quando o relacionamento é afetuoso, cordial. 
Neste caso, o aluno sente segurança, não 
teme a crítica e a censura do professor. Seu 
nível de ansiedade mantém-se baixo e ele 
pode trabalhar descontraído, criar, render 
mais intelectualmente. Porém, se o aluno 
teme constantemente a crítica e a censura 
do professor, se o relacionamento entre 
eles é permeado de hostilidade e contraste, 
a atmosfera da sala de aula é negativa. 
Neste caso, há o aumento da ansiedade do 
aluno, com repercussões físicas, diminuindo 
sua capacidade de percepção, raciocínio e 
criatividade.

Se a aprendizagem, em sala de aula, 
for uma experiência de sucesso, o aluno 
constrói uma representação de si mesmo 
como alguém capaz. Se ao contrário, for uma 
experiência de fracasso, o ato de aprender 
tenderá a se transformar em ameaça. O 
aluno ao se considerar fracassado, vai buscar 
os culpados pelo seu conceito negativo e 
começa a achar que o professor é chato e 
que as lições não servem para nada.

O VALOR DO AFETO NA 
RELAÇÃO PROFESSOR E 
ALUNO

O saudoso educador Paulo Freire certa 
vez proferiu que “não há educação sem 
amor”.  Sabiamente ele foi ao âmago de tudo, 
pois educar sem amor pode resultar em um 
mero ganha pão, em um simples contar de 
hora-aula ou em uma assinatura de folha de 
ponto apenas. É mister que viver de verdade 
exige vontade, alegria, doação, ou seja, exige 
paixão.

Ressalto Ainda, o poema de Francisco 
Otaviano de Almeida Rosa que diz: “quem 
passou pela vida em brancas nuvens, (...) 
passou pela vida e não viveu”.  Acredito 
que mais que a própria razão, a condição 
de amar é que nos torna  especiais dentre 
os seres que habitam a terra. E na hora de 
transmitir nossos conhecimentos aos outros 
homens é importante fazer valer isto que há 
de belo dentro de nós, sempre transmitindo 
conhecimentos com afeto.

De acordo com a perspectiva Walloniana, 
falar de afetividade no ato educacional, mais 
precisamente na relação professor-aluno, é 
falar de como lidar com as emoções, com 
a disciplina e com a postura do conflito eu 
e o outro.  Vale ressaltar que essa postura 
de conflito eu e o outro, ocorre em dois 
momentos distintos da vida do educando: na 
infância e na adolescência. 

 Para a criança, o conflito se dá com 
as diversas interferências da família, sua 
primeira comunidade, e da escola (ou 
qualquer outro ambiente que ela frequente) 

em sua vida.  Para o adolescente, o conflito 
ocorre com o estranhamento de si com o 
mundo que o cerca.  

A sociedade acaba influenciando no 
desenvolvimento psíquico do aprendiz.  O 
professor deve estar atento e consciente 
de sua responsabilidade como educador.  O 
ambiente de sala de aula, que muitas vezes 
pode se mostrar frio, severo e hostil aos 
nossos educandos, deve ser recolocado, 
reapresentado aos mesmos de forma mais 
amena e amigável. 

Quando a maioria das tarefas de sala 
de aula exige que a criança fique parada e 
estática, com uma atenção direcionada ao 
que é exposto pelo professor, certamente 
este local não será um dos mais atraentes a 
ela.  Não é difícil, dentro desse clima austero, 
surgir hostilidade da criança em relação ao 
professor e ao ambiente escolar. Dentro 
dessas situações de conflito facilmente 
observadas nas escolas, o professor pode 
fazer toda a diferença. 

Se o professor tiver conhecimento do 
conflito eu e o outro na construção da 
personalidade do aluno, com certeza, ele 
saberá conduzir as relações e receberá esses 
estímulos com mais calma, não tomando os 
mesmos como uma questão pessoal. 

O professor precisa compreender o aluno 
e seu universo sociocultural.  Mas conhecer 
esse aluno e seu universo implica em uma 
pré-disposição de amá-lo. Cabe ao professor 
investigar mais esse aluno e, ao longo de sua 
formação, não deixar que esse educando 
acumule raivas ou questionamentos.  Hoje 
muito se sabe que o lado intelectual caminha 
de mãos dadas com o lado afetivo.
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Considerando esses pontos discutidos, o 
relacionamento entre professor e aluno deve 
ser de amizade, de respeito mútuo, de troca 
de solidariedade, não aceitando de maneira 
alguma um ambiente hostil e opressor que 
semeie o medo e a raiva no contexto de sala 
de aula.  

A prática pedagógica deve sempre prezar o 
bem estar do educando. Quando o educador 
consegue entender o poder dessa pedagogia 
do amor e toda a bem querência que a 
mesma traz, mais e mais alunos aprenderão 
com maior facilidade e gosto e, acima de 
tudo, mais e mais professores notáveis e 
inesquecíveis passarão pela vida de nossos 
educandos deixando suas marcas positivas.

AFETIVIDADE

Como atividade essencialmente criadora, 
a educação apresenta o escopo de guiar o 
homem no desenvolvimento dinâmico, no 
curso do qual se constituiria como pessoa 
humana, dotada de armas do conhecimento, 
do poder de julgar e das virtudes morais. No 
contexto das dinâmicas sociais, a educação 
e a instituição de ensino, no papel de seus 
professores, devem apresentar um caráter 
crítico de elevação cultural do indivíduo e da 
sociedade. 

“Conhecer é apropriar-se intelectualmente 
de um dado campo de fatos, ou de ideias que 
constituem o saber estabelecido; pensar é 
enfrentar pela reflexão a capacidade de uma 
experiência nova cujo sentido ainda precisa 
ser reformulado que precisa ser reproduzido 
pelo trabalho de reflexão, sem outras 

garantias senão o contato com a própria 
experiência”.

CHAUÍ (1998:45):
É de suma importância que o professor, 

por maior que seja sua capacidade, seu 
conhecimento, sua formação, tenha 
consciência de que ele e seus alunos estão 
em locais, ângulos opostos: por outro lado, 
ele não deve se vangloriar desta hierarquia 
e muito menos de seu conhecimento. 
Para que haja uma boa convivência entre 
professor e aluno um bom diálogo é fator de 
essencialidade.

Entretanto, não é esta realidade que 
observamos no contexto educacional 
brasileiro, pois o professor geralmente é 
arrogante, inseguro, ansioso e acaba criando 
um clima de terror em sala de aula. Na maioria 
das vezes a causa desta problemática está 
na má remuneração, na falta de preparo, na 
instabilidade familiar, fatores que influenciam 
no desempenho do docente.

Desde os seus primeiros trabalhos, na 
verdade, PIAGET (1980), reconheceu o 
aspecto afetivo como importante embora 
tenha centrado menos sobre este aspecto do 
que sobre o aspecto cognitivo. Uma segunda 
razão provável para um estudo maior da 
dimensão cognitiva reside no fato de Piaget 
ter percebido que o estudo científico do 
aspecto afetivo como mais difícil do que o 
estudo da estrutura cognitiva.

É possível que Piaget tenha escolhido, 
tentar resolver primeiro os problemas 
mais controláveis e por isso, dedicou uma 
quantidade desproporcional de sua energia 
às questões de estrutura cognitiva.

Uma terceira razão para isso é que à 

medida que os psicólogos e educadores 
tentaram entender o trabalho de Piaget, 
as “construções” que eles fizeram de 
sua teoria, começaram na melhor das 
hipóteses, como “pré-operacionais”. Afora 
todas essas considerações, por certo, 
uma leitura cuidadosa dos trabalhos 
de Piaget deixa claro que uma visão do 
desenvolvimento intelectual, incluindo 
apenas o desenvolvimento cognitivo, sem 
levar inteiramente em conta os aspectos 
afetivos é incompleta.

AS ESTRATÉGIAS DO 
PROFESSOR NA UTILIZAÇÃO 
DE JOGOS E BRINCADEIRAS

A educação está oportunizando mudanças 
no pensar da criança e percebe-se que o 
seu modo de olhar o mundo já não é mais o 
mesmo. É nessa perspectiva que se apresenta 
a educação Infantil: a oportunidade de dar às 
crianças uma “nova” infância. Uma infância 
que tem de ser respeitada em seus interesses 
e curiosidades, em que a criança deve brincar 
muito e, através da brincadeira, desenvolver 
suas potencialidades.

Sabe-se que a criança possui necessidades 
e características peculiares e a escola 
desempenha um importante papel nesse 
aspecto, que é oferecer um espaço favorável 
às brincadeiras associadas a situações de 
aprendizagem que sejam significativas, 
contribuindo para o desenvolvimento de 
forma agradável e saudável.

O desenvolvimento mental da criança, 
antes de seis anos de idade, segundo Piaget, 

pode ser sensivelmente estimulado através 
de jogos. A brincadeira representa tanto uma 
atividade cognitiva quanto social e através 
das mesmas as crianças exercitam suas 
habilidades físicas, crescem cognitivamente 
e aprendem a interagir com os outros 
(ANTUNES, 1998, p.73).

O momento da brincadeira possui 
grande importância, pois contribui para 
o desenvolvimento do potencial integral 
da criança. Sendo também o espaço 
que proporciona liberdade criadora, 
oportunidades de socialização, afetividade 
e um encontro com o seu próprio mundo, 
descobrindo-se de maneira prazerosa.

Partindo desse pressuposto, e por 
acreditar que, muitas vezes, as brincadeiras 
não têm feito parte do currículo escolar, 
sendo ignoradas no planejamento diário, 
propõe-se uma reflexão acerca da utilização 
da brincadeira em seu aspecto pedagógico 
nas escolas de Educação Infantil.

Ao optar por atividade lúdica como forma 
de desenvolvimento da aprendizagem, o 
educador poderá conhecer melhor o grupo 
em que trabalha, promovendo situações 
interessantes e desafiadoras para a resolução  
de problemas, permitindo que os aprendizes 
façam uma auto avaliação com relação sobre 
seu desempenho, além de permitir que 
todos participem ativamente de cada etapa 
vivenciada na execução de cada jogo.

Segundo ANTUNES (1998),
“ O jogo ganha um espaço como ferramenta 

ideal da aprendizagem, na medida em que 
propõe estímulo ao interesse do aluno, que 
como todo pequeno animal adora jogar e joga 
sempre principalmente sozinho e desenvolve 
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níveis diferentes de sua experiência pessoal 
e social. O jogo ajudo-o a construir sua novas 
descobertas, desenvolve e enriquece sua 
personalidade e simboliza um instrumento 
pedagógico que leva ao professor a condição 
de condutor, estimulador e avaliador da 
aprendizagem” (p.36).

Cabe ao educador explorar e adaptar 
as situações cotidianas do educando às 
atividades escolares, mas para tanto, é de 
suma importância que domine as ideias e 
o método  que ele deseja trabalhar, com o 
intuito de que o aluno construa seu próprio 
conhecimento, e tenha consciência de que 
os jogos propostos são meios para atingir 
seus propósitos e não fins em si mesmo.

Segundo o mesmo autor,
“O jogo ocasional, distante de uma 

cuidadosa e planejada programação, é tão 
ineficaz quanto um único momento de 
exercício aeróbico para quem pretende 
ganhar maior mobilidade física e, por outro 
lado, uma grande quantidade de jogos 
reunidos em um manual somente tem 
validade efetiva quando rigorosamente 
selecionados e subordinados à aprendizagem 
que se tem em mente como meta” (p.37).

A atividade lúdica é uma importante fonte 
ao educador, trazendo informações sobre os 
interesses de seus alunos, suas interações, 
suas habilidades de adaptação às regras, etc. 
Com base nessas observações, o educador 
tem a oportunidade de programar atividades 
pedagógicas direcionadas.

Ao programar as atividades, é 
interessante que o educador associe 
também alguns questionamentos relativos 
à idade, capacidades, preferências e outras 

particularidades, visando o prazer e os 
efeitos positivos que o jogo proporciona.

Outra questão importante, além de tratar-
se de um dos pontos de preocupação dos 
educadores infantis, refere-se à organização 
de um espaço adequado para a realização 
da atividade, para que o jogo possa ser 
explorado em sua totalidade.

A conveniência do ambiente é fundamental 
para o sucesso no uso dos jogos. O espaço 
necessário à manipulação das peças é sempre 
imprescindível, assim como sua cuidadosa 
embalagem e organização, a higiene da mesa 
ou mesmo do chão em que o aluno usa para 
sua atividade (ANTUNES, 1998, p.41).

A atenção do educador é fundamental no 
contato direto com a criança, ensinando-a 
como utilizar o brinquedo e brincando 
com ela também. Ao brincar com a criança, 
o educador contribui significativamente, 
pois assim a auxilia na construção de sua 
identidade cultural e de sua personalidade.

Ao utilizarmos o jogo na prática 
pedagógica, é interessante fazer deste um 
momento de conhecimento e convivência 
com as crianças, permitindo conhecê-las e 
aproximar-se de seu modo de conhecimento 
do mundo. É interessante voltar o olhar não 
apenas no que elas fazem, mas também 
observar o modo como elas fazem.

Neste processo, o centro de atenção passa 
a ser o outro, buscando para os educadores 
um novo sentido ao trabalho pedagógico: 
conhecer a criança para trabalhar com ela, 
para brincar com ela, para aprender com ela.

Os jogos devem ser utilizados somente 
quando a programação possibilitar e 
somente quando se constituírem em um 

auxílio eficiente ao alcance de um objetivo 
dentro desta programação. De certa forma, a 
elaboração do programa deve ser precedida 
do conhecimento dos jogos específicos e, na 
medida em que estes aparecem na proposta 
pedagógica, é que devem ser aplicados, 
sempre com o espírito crítico para mantê-
los, alterá-los, substituí-los por outros ao 
se perceber que ficaram distantes desses 
objetivos. Assim, o jogo só tem validade se 
usado na hora certa e essa hora é determinada 
pelo seu caráter desafiador, pelo interesse 
do aluno e pelo objetivo proposto. Jamais 
deve ser introduzido antes que o aluno 
revele maturidade para superar seu desafio 
e nunca quando o aluno revelar cansaço pela 
atividade ou tédio por seus resultados.

Quando o jogo é extremamente fácil ou 
é acima da capacidade de solução por parte 
do aluno, causa desinteresse e até mesmo 
baixa estima. Por isso, é importante que o 
professor planeje desafios que estimulem 
o aluno. É essencial que o professor utilize 
o jogo ou brincadeira como ferramenta de 
combate à apatia e como instrumento de 
desafios visando a interação do grupo. O 
entusiasmo do professor e o preparo dos 
alunos para um momento especial a ser 
propiciado pelo jogo constituem um recurso 
insubstituível no estímulo para que os 
alunos queiram jogar, e, os jogos devem ser 
cuidadosamente introduzidos e a posição 
dos alunos claramente definida.

É através de jogos e brincadeiras que a 
criança tem oportunidade de desenvolver 
um canal de comunicação, uma abertura 
para o diálogo com o mundo dos adultos, 
onde ela estabelece seu controle interior, 

sua autoestima e desenvolve relações de 
confiança consigo mesma e com os outros.

O JOGO NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO

As crianças são “as personagens” dos jogos. 
Os papéis mudam de um cenário para outro. 
E todas têm oportunidade de experimentar 
“pegar o outro, ou serem pegos”; brincar 
com os amigos ou contra eles. E só um jogo. 
Mas é muito mais do que um jogo... (Rubem 
Alves, 2001)

Para pensar o jogo como meio educacional, 
devemos situá-lo a partir da definição de 
objetivos mais amplos. Que papel tem a 
educação em relação ã sociedade? A escola 
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O DESENVOLVIMENTO DA 
LINGUAGEM

A linguagem, forma de representação  
verbal, é básica no processo de 
desenvolvimento. Piaget sustenta que a 
linguagem só aparece depois do pensamento, 
e que ele depende sobre tudo da  
coordenação de esquemas sensório-motor.

A linguagem é uma forma de se comunicar 
e se expressar; um meio, portanto, de 
interagir socialmente. Falar, ler e escrever 
são formas de o indivíduo ter acesso aos 
conhecimentos construídos histórica e 
socialmente. Paralelamente, por meio 
da linguagem, é possível desenvolver a 
memória, a imaginação e a criatividade e, 
muito especialmente, passar do pensamento 
concreto ao pensamento mais abstrato. 
A linguagem é, portanto, o meio básico de 
comunicação social dos indivíduos. Até 
adquirir a facilidade da linguagem, o jogo é 
o canal através do qual os pensamentos e 
sentimentos são comunicados pela criança.

O jogo está intimamente relacionado à 
representação simbólica e reflete e facilita o 
desenvolvimento dessa representação.

O DESENVOLVIMENTO 
AFETIVO

é um instrumento de transformação da 
sociedade; sua função é contribuir, junto 
com outras instâncias da vida social, para 
que essas transformações se efetivem. 
Nesse sentido, o trabalho da escola deve 
considerar as crianças como seres sociais 
e trabalhar com elas no sentido de que sua 
integração na sociedade seja construtiva. 
Nessa linha de pensamento, a educação 
deve privilegiar o contexto socioeconômico 
e cultural, reconhecendo as diferenças 
existentes entre as crianças (e considerando 
os valores e a bagagem que elas já têm); ter a 
preocupação de propiciar a todas as crianças 
um desenvolvimento integral e dinâmico 
(cognitivo, afetivo, linguístico, social, moral 
e físico-motor), assim como a construção e 
o acesso aos conhecimentos socialmente 
disponíveis do mundo físico e social. A 
educação deve instrumentalizar as crianças 
de forma a tornar possível a construção de 
sua autonomia, criticidade, criatividade, 
responsabilidade e cooperação.

Tornando como base à concepção da 
criança como ser integral, constata-se 
que as atividades que as crianças estão 
realizando na escola têm um tratamento 
compartimentado.

Em relação ao desenvolvimento moral 
as crianças constroem normalmente o 
seu próprio sistema de valores morais, 
baseando-se em sua própria necessidade 
de confiança com as outras. Esse processo 
é uma verdadeira - construção interior. 
Através da construção autônoma se forma 
uma boa concepção de si, um ego íntegro 
e uma autonomia que sustente uma saúde 
mental positiva.

Formar homens sensíveis, criativos, 
inventivos e descobridores, assim como 
espíritos capazes de criticar e distinguir entre 
o que está provado e o que não está deve ser 
o principal objetivo da educação.

À medida que a criança se desenvolve 
e interage com o meio e com o grupo, 
sua identidade, sua autoimagem positiva, 
suas personalidades são desenvolvidas. A 
afetividade é uma constante no processo de 
construção do conhecimento e é ela que, na 
verdade, irá influenciar o caminho da criança 
na escolha dos seus objetivos.

Amor, ódio, agressividade, medo, 
insegurança, tensão, alegria ou tristeza são 
alguns dos afetos mais comuns, com os quais 
o educador deverá lidar para encaminhar a 
criança no seu desenvolvimento.

A motivação é outro fator que influencia o 
desenvolvimento: se a motivação é grande, 
a criança irá se esforçar para fazer coisas 
mais complexas. A criança afetivamente 
perturbada sofrerá um bloqueio no 
desenvolvimento geral, pois os problemas 
afetivos canalizarão suas energias.

O jogo espelha e melhora o progresso da 
criança há pré-escola, através da afirmação 
do eu e na idade escolar, ajudando na 
tarefa de consolidação do eu. No jogo 
pode ser comprovada a importância dos 
intercâmbios afetivos das crianças entre elas 
ou com os adultos significativos (os pais e os 
professores). O jogo é uma “janela” da vida 
emocional da criança.

A oportunidade de a criança expressar 
seus afetos e emoções através do jogo só 
é possível num ambiente e espaço que 
facilitem a expressão: é o adulto que deve 
criar esse espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso considerar o fato de que o 

professor, quando se torna comprometido 
com o aluno e com uma educação de 
qualidade, fazendo do aluno alvo do processo 
ensino-aprendizagem, e cumprindo seu 
papel de orientador e facilitador do processo, 
legitima assim a teoria de uma facilitação da 
aprendizagem, através da interação entre 
sujeitos, ultrapassando, desse modo, a mera 
condição de ensinar.

No entanto, muitos fatores levam a 
questionar se esta prática educativa 
vem realmente acontecendo de maneira 
satisfatória nas instituições. Muitas vezes, 
as relações entre os sujeitos acabam por 
se contrapor, seja por motivos econômicos, 
sociais, políticos ou ideológicos, 
demonstrando falhas no cotidiano e lar, 
bem como limitações quanto à aquisição 
do conhecimento no processo ensino-
aprendizagem.

Na realidade, a prática docente tem 
uma parcela não só significativa na relação 
professor e aluno, mas quase que definitiva 
em todo o processo. A arrogância didática do 
detentor do saber e a “segurança” que o mesmo 
tem de que seu poder, seu conhecimento 
ilimitado são suficientes, pode produzir um 
aprendizado equivocado e covarde, uma vez 
que este acredita que a culpa é somente do 
aluno quando os resultados não condizem 
com as suas expectativas.

Com toda essa mínima produtividade, 
o que ocorre é a morte da criatividade, 
reproduzindo assim o que já existe.

Certamente, a simples mudança de 
paradigmas não garante de forma alguma 
 uma mudança de concepção pedagógica, 
ou seja, de prática escolar. A superação de  
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valores tidos como indispensáveis hoje, apesar de 
ultrapassados, já não são suficientes para os avanços 
necessários na prática docente.

Para o educador, o ensinar deve ser uma arte, uma 
ciência e um conjunto de técnicas que são utilizadas para se 
alcançar um objetivo. Através de alguns subsídios, toma-se 
fácil conduzir o processo de aprender a raciocinar, a refletir e 
usar a própria criatividade. No momento em que o educador 
preocupa-se em educar com arte, toma-se comprometido 
com o aluno e com uma educação de qualidade, fazendo 
do aluno um alvo do processo ensino-aprendizagem e 
cumprindo seu papel de orientador no processo.
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O PAPEL DA PSICOPEDAGOGIA 
CLÍNICA NA INFÂNCIA MODERNA
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo discutir a função da psicopedagogia 
na infância moderna, especificamente no Brasil. Para tanto buscamos evidenciar as 
transformações sociais que a infância sofreu ao longo do tempo, como a compreendemos 
atualmente e o que implica ser criança hoje no nosso país. Além disso, apresentamos alguns 
dados sobre a realidade escolar associada as crescentes dificuldades de aprendizagem e 
como elas tem sido tratadas pelos profissionais da área. Por fim, buscamos refletir como 
a psicopedagogia pode nos ajudar a transpor o imenso abismo entre escolarização e saber 
firmado pelas políticas públicas das últimas décadas.
Palavras-chave: Infância – Psicopedagogia - Modernidade.
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INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva entender o papel 
da psicopedagogia na infância 
moderna, essa especialidade é 
relativamente recente:

Os primeiros Centros 
Psicopedagógicos foram fundados na 
Europa, em 1946, por J Boutonier e George 
Mauco, com direção médica e pedagógica. 
Estes Centros uniam conhecimentos da 
área de Psicologia, Psicanálise e Pedagogia, 
onde tentavam readaptar crianças com 
comportamentos socialmente inadequados 
na escola ou no lar e atender crianças com 
dificuldades de aprendizagem apesar de 
serem inteligentes (MERY apud BOSSA, 
2000, p. 39).

[...] Esperava-se através desta união 
Psicologia-Psicanálise-Pedagogia, conhecer 
a criança e o seu meio, para que fosse possível 
compreender o caso para determinar uma 
ação reeducadora. (SAMPAIO, 2004)

 No Brasil a psicopedagogia só 
chegou na década de 1970. Todavia antes 
de tratarmos da prática psicopedagógica, 
precisamos resgatar o conceito de infância 
no Ocidente para compreendê-lo como uma 
construção social e histórica. O que hoje 
entendemos como criança é diferente daquilo 
que os persas entendiam na Antiguidade, os 
indígenas nas sociedades pré-colombianas, 
os europeus há um século atrás.

 [...]a infância é um fenômeno histórico e 
não meramente natural, e as características 
da mesma no ocidente moderno podem ser 
esquematicamente delineadas a partir da 
heteronomia, da dependência e da obediência 

ao adulto em troca de proteção. Aceitando-
se a tese de Ariès (1973), é preciso aceitar 
que a infância, tal qual é entendida hoje, 
resulta inexistente antes do século XVI.” 
(BRANCHER, OLIVEIRA e VANTOIR, 2008, 
p. 50)

Se a concepção moderna de infância tem 
suas raízes no século XVI, a associação entre 
infância e escola inicia-se no século XII, na 
Europa com o ensino de escrita, leitura, 
matemática e a doutrina católica.

No século XVII alguns países passam 
a oferecer uma educação básica gratuita, 
enquanto o “secundário” era pago e, em 
geral católicos, nesse contexto umas das 
mediações de aprendizagem era a violência, 
que fora combatida por Rousseu, considerado 
o primeiro pedagogo, no século XVIII, mas 
é Durkheim que sintetiza os objetivos da 
educação oferecida cada vez mais pelo 
Estado:

“Explica o referido autor que educar é 
inscrever na subjetividade da criança os 
três elementos da moralidade: o espírito de 
disciplina (graças ao qual a criança adquire 
o gosto da vida regular, repetitiva, e o gosto 
da obediência à autoridade); o espírito de 
abnegação (adquirindo o gosto de sacrificar-
se aos ideais coletivos) e a autonomia da 
vontade (sinônimo de submissão esclarecida) 
(Durkheim, 1978).” (BRANCHER, OLIVEIRA 
e VANTOIR, 2008, p.54)

A ideia de escolarizar vai ganhando força 
na sociedade capitalista industrial e se 
consagra através da ONU, uma instituição 
transnacional que institui o direito e a 
obrigatoriedade à educação, em qualquer 
país que se considere desenvolvido:

“Artigo 26. 1. Todo ser humano tem 
direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional 
será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido 
do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, 
e coadjuvará as atividades das Nações Unidas 
em prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito na 
escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos.” (ONU, 1948)

Em dez de dezembro de 1948 a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos proclama 
que qualquer ser humano deve em algum 
momento da sua vida frequentar uma 
instituição de ensino. 

O CASO BRASILEIRO

No Brasil, o cumprimento dessa norma 
global ocorrerá, efetivamente, na década de 
1990, na qual também o país formularia o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) 
e a Lei de Diretrizes e Bases (1996) até então 
o acesso à educação escolar extremamente 
desigual e elitista.

A concepção de que a criança deve brincar 
e não trabalhar, de que a brincadeira é capaz 
de desenvolver a cognição data do fim do 
século XX. Na mesma época na qual também 

cresce o consumo de drogas lícitas e ilícitas 
por mulheres que adentram maciçamente 
no mercado de trabalho acompanhando a 
Revolução Sexual da década de 1960.

Esse contexto histórico e  
socioeconômico demonstra uma 
transformação na estrutura familiar que 
tem ocorrido em quase todos os países do 
mundo, mas que foi sentida de uma maneira 
singular no Brasil devido ao nosso pitoresco 
estilo político de inserir os alunos nas escolas 
sem investir nas instituições, inchando 
uma estrutura educacional ineficiente que 
culmina nas dificuldades de aprendizagem e 
na ideia de fracasso escolar do aluno.

Embora fique atrás apenas do México 
e da Nova Zelândia na proporção dos  
gastos públicos destinados à educação, 
o Brasil, que aplicou 17,2% de todo o 
orçamento no setor em 2012, está nas 
últimas posições quando o assunto é o valor 
investido anualmente por aluno. Foram 
US$ 3.441 por estudante da rede pública 
brasileira, do ensino básico ao superior, 
montante que corresponde a 37% da média 
dos 34 países que compõem a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que é de US$ 9.317.

No topo da lista está Luxemburgo  
(US$ 21.998) e Suíça (US$ 15.859). Atrás  
do Brasil, apenas México (US$ 3.233), 
Turquia (US$ 3.072), Colômbia (US$ 2.898) 
e Indonésia (US$ 1.809). Os dois últimos, 
assim como o Brasil, não são membros da 
OCDE, mas, sim, parceiros. Os dados, que 
fazem parte do relatório “Education at a 
glance 2015”, elaborado pela entidade para 
avaliar diversos aspectos da educação no 
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mundo, apresenta os valores de 
 investimento em dólar americano  
convertido pela metodologia de paridade 
do poder de compra, que equaliza as moedas  
via poder aquisitivo, e não pela taxa de 
câmbio.(FERREIRA, MARIZ e VANINI, 2015)

 Enquanto nossa estrutura social tem 

sido modificada na base com a redução visível 
da taxa de natalidade e de fecundidade os 
investimentos na educação básica são cada 
vez mais escassos e isso parece justificar o 
diminuto investimento

 Acompanhe os quadros a seguir:

IBGE. Censo Demográfico de 2010. 
Disponível em: www.ibge.gov.br.  Acesso em: 28.12.2017

Evolução da Pirâmide Etária brasileira

VASCONCELOS e GOMES, 2012. Acesso em: 28.12.2017

Financiamento da educação
(% gasto do orçamento do MEC)

Fonte: COELHO, 2016. Acesso em: 28.12.2017.

É notável o contrassenso das estatísticas, 
o número de crianças diminui e ao invés 
de se ao menos manter o investimento, os 
governantes o reduz. Este é mais um fator 
que explica porque desde a década de 1990, 
após a expansão da educação pública no 
Brasil, temos assistido ao crescimento rápido 
das dificuldades de aprendizagem que não 
são sanadas neste modelo educacional 
massificador e pobre.

 Muitas vezes a maneira de lidar com 
essa dificuldade de adaptação escolar, com a 
forma de ensinar que se perpetua nas escolas 
tem sido o uso de remédios prescritos por 
médicos. 

 [...] resultado de uma pesquisa feita pela 
Universidade Potiguar, no Rio Grande do 
Norte – ajuda a entender a gravidade do 
problema por aqui. Estagiários da instituição 
que atendem turmas de alunos de ensino 
básico observaram que vários estudantes 

tomavam psicofármacos. Especialistas do 
Serviço de Psicologia resolveram investigar 
o que estava acontecendo. “Recebemos 
crianças e adolescentes com prescrições 
de Ritalina (psicoestimulante), Rivotril 
(usado como ansiolítico) e remédios para 
dormir”, afirma Vania Calado, doutoranda 
em psicologia pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte e coordenadora do 
Serviço. Nada menos do que 36% dos alunos 
atendidos têm menos de 11 anos. (CRFSC, 
2016)

 Todo esse panorama foi elucidado 
para tentarmos compreender o papel da 
psicopedagogia clínica na infância moderna, 
sobre a qual as ansiedades geradas pela 
expectativas dos pais e de nosso modelo 
escolar condiciona crianças a horas de 
atendimento clínico, muitas vezes associado 
ao uso de medicamentos com o objetivo de 
adequar a criança a sua fase de 
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desenvolvimento cognitivo e à sociedade.
Segundo o site do governo federal as 

dificuldades de aprendizagem já atingem 
cinco por cento da população . Para lidar 
com todos os transtornos diagnosticados 
atualmente, sejam eles físicos, neurológicos, 
comportamentais, emocionais e afins a 
psicopedagogia tem desenvolvido inúmeras 
técnicas, muitas delas que deveriam fazer 
parte do cotidiano escolar e que possuem 
um conteúdo lúdico.

A questão que se coloca é sobre aq 
ueles que não têm condições de pagar po 
r esse atendimento, que precisam enfrentar 
a fila de espera no setor público. Notamos 
portanto, que embora a educação seja 
obrigatória para todos o sucesso escolar 
ainda é para poucos. As recentes estatísticas, 
baseadas em avaliações externas demonstram 
um déficit educacional da maior parte dos 
estudantes de escola pública. Segundo 
o Censo de  dos 30.358.640 estudantes 
matriculados no ensino fundamental,  
entre 6 e 14 anos, 5.797.637 possuem 
defasagem idade/série. No ensino médio, 
dos 8.400.689 estudantes matriculados,  
quase metade 4.712.611 possuem 
defasagem idade/série. (FNE, 2013, p.25).

A IMPORTÂNCIA DA 
PSICOPEDAGOGIA NA 
INFÂNCIA MODERNA

Poderíamos afirmar que diante da 
realidade nacional a ajuda da psicopedagogia 
tem sido essencial no sentido primeiro de 
avaliar os diferentes tipos de dificuldades e, 

posteriormente, através de técnicas que alia 
didática e psicologia que possibilita o avanço 
do sujeito que permaneceria estagnado 
quando incluso na massa de estudantes das 
escolas públicas e privadas do país. 

O tamanho das turmas brasileiras, segundo 
o estudo, é superior às de todos os países 
da OCDE. Neles, a média é de 21 alunos por 
classe nas séries iniciais e de 24 nas finais. 
Mas há variações entre os países. Na Coréia 
e no Chile, por exemplo, as turmas têm 30 
alunos ou mais nas séries iniciais. Já países 
como Áustria, Finlândia, Portugal e México 
possuem 20 estudantes ou menos.

Na pré-escola, o cenário se repete. Cada 
professor precisa ensinar cerca de 19 alunos. 
Nos países da OCDE, a relação cai para 16. 
(BORGES, 2010)

Embora, isso não haja um 
levantamento oficial e abrangente sobre a 
eficiência do tratamento psicopedagógico, o 
que podemos afirmar é que retirar o aluno 
de um contexto no qual ele é mais um 
entre tantos para um espaço controlado no 
qual ele passa a ser sujeito de suas ações e 
escolhas, resulta em um desenvolvimento 
psicossocial e cognitivo melhor, conforme 
nos demonstram os estudos de caso.

Débora Gondim Liberato

Professora de Geografia na 
Rede Estadual de São Paulo. 
Bacharel em Ciências Sociais 
pela UNESP e em Geografia pela 
USP. Artigo apresentado como 
requisito parcial para aprovação 
do Trabalho de Conclusão do 
Curso de Especialização em 
Psicopedagogia Clínica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos, por fim, que é necessário transformar o 
sistema educacional brasileiro, reduzindo o número de 
estudantes por sala, proporcionando diferentes mediações 
para estudantes de toda educação básica do país, pois como 
foi demonstrado neste artigo, em uma sociedade na qual 
metade dos estudantes do Ensino Médio possui defasagem 
idade/série não podemos individualizar o atendimento, pois 
o problema é social.

Também defendemos neste artigo a necessidade de 
aprofundarmos as pesquisas oficiais quanto a eficiência 
do atendimento psicopedagógico na vida institucional dos 
alunos tratados.

A psicopedagogia tem tido uma valorização crescente na 
infância moderna, especificamente na brasileira, não porque 
a infância tenha mudado,  mas porque pouco mudou no 
cuidado social para com a infância, apesar de toda legislação 
criada. As crianças saíram das ruas para ocuparem espaços 
fechados, as escolas, nas quais continuam abandonadas 
material, afetiva e intelectualmente.
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O PAPEL DO BRINCAR NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: A brincadeira faz parte da vida da criança, pois ao brincar, ela pode expressar seus 
sentimentos, brincando com outras crianças e desenvolve a socialização. A Educação Infantil 
é uma fase fundamental para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. O ato de 
brincar se destaca com fundamental importância no processo de aprendizagem da criança 
enquanto ser humano, pois não se trata só de um momento de diversão, mas ao mesmo tempo, 
acontece a formação da assimilação de conhecimentos da criança, que será levada para sua 
vida futura. Sendo assim, aplicando jogos e brincadeiras, cria-se, portanto, um espaço de 
interação no qual a criança experimenta o mundo e internaliza a compreensão de diversos 
sentimentos e conhecimentos. Neste sentido, importância do brincar na Educação Infantil é 
fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento e aprendizagem de 
forma significativa. 
Palavras-chave: Educação Infantil; Aprendizagem; Brincadeiras; Desenvolvimento.

Revista Educar FCE

INTRODUÇÃO

A criança, desde muito cedo, poder 
se comunicar por meio de gestos, 
sons e mais tarde representar 
determinado papel na brincadeira 
faz com que ela desenvolva sua 

imaginação. 
Segundo Almeida (2003, p. 37), 

considerando a realidade em que a criança 
vive não se pode esquecer que o brinquedo 
tem se tornado objeto de consumo, a 
brincadeira tem perdido seu objetivo lúdico 
por conta dos brinquedos contemporâneos. 

Brincar é uma das atividades fundamentais 
para o desenvolvimento da identidade e da 
autonomia, proporciona a criança estabelecer 
regras constituídas por si e em grupo, 
contribuindo na integração do indivíduo na 
sociedade, pois durante a brincadeira ela 
se desenvolve, explora característica de 
personalidade, fantasias, medos, desejos, 
criatividade e elabora o mundo exterior a 
partir de seu campo de visão.

No que diz respeito ao convívio social, o 
termo brincadeira é utilizado, quando se fala 
das relações sociais, para se designar alguma 
ação cujo objetivo claro é divertir. 

As brincadeiras de crianças também podem 
ser educativas. Brincadeiras com regras pré-
estabelecidas e com objetivos estimulam a 
responsabilidade e a disciplina, entre outros 
valores, sem que, no entanto, as crianças se 
sintam obrigadas a cumprir necessariamente 
essas regras e objetivos. 

O RCNEI (1998) defende o brincar como 
uma atividade necessária na vida escolar, 
por possibilitar às crianças momentos de 

experiências e novas descobertas. Brincar 
é uma das atividades essenciais para o 
desenvolvimento da identidade e autonomia. 
“O fato de a criança, desde muito cedo, se 
comunicar por meio de gestos, sons e, mais 
tarde, representar determinado papel na 
brincadeira faz com que ela desenvolva sua 
imaginação”. (RCNEI, 1998, p.22)

Na educação infantil é importante que as 
crianças convivam em ambientes que possam 
manipular objetos, brinquedos e interagir 
com outras crianças e principalmente que 
possam aprender, pois o brincar é uma 
importante forma de comunicação. Os jogos 
e brinquedos na prática pedagógica podem 
desenvolver diferentes atividades que 
contribuem para inúmeras aprendizagens 
para crianças.

De acordo com o Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 
1998, p. 23), brincadeiras e aprendizagem 
orientadas de forma integrada e que possam 
contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, 
respeito e confiança, além da interação 
social, indispensável para o desenvolvimento 
do conhecimento.

Desta maneira, as brincadeiras facilitam 
a aprendizagem e o desenvolvimento 
integral nos aspectos físico, social, cultural, 
afetivo e cognitivo, contribuindo para o 
desenvolvimento da criança como um 
todo, sendo assim, a educação infantil deve 
considerar o lúdico como parceiro e utilizá-lo 
amplamente para atuar no desenvolvimento 
e na aprendizagem da criança.
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 A IMPORTÂNCIA DO 
ATO DE BRINCAR NO 
DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

A brincadeira é de fundamental 
importância para o desenvolvimento infantil 
na medida em que a criança pode transformar 
e produzir novos significados. Porém, na 
atualidade, vivenciamos que as brincadeiras, 
principalmente as clássicas, as tradicionais, 
transmitidas de geração em geração, estão 
secundarizadas ou até esquecidas, devido 
ao avanço das tecnologias, dos jogos 
eletrônicos, os videogames, computadores, 
celulares, entre outros.

O ato de brincar possibilita o processo 
de aprendizagem da criança, proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por 
si e em grupo, contribuindo na integração 
do indivíduo na sociedade. Ao brincar, a 
criança, se comunica com o mundo por meio 
do imaginário, sentimentos compartilhados 
e reações. 

De acordo com o Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil (1998), principal 
indicador da brincadeira, entre as crianças, 
é o papel que assumem enquanto brincam. 
Ao adotar outros papéis na brincadeira, as 
crianças agem frente à realidade de maneira 
não-literal, transferindo e substituindo suas 
ações cotidianas pelas ações e características 
do papel assumido, utilizando-se de objetos 
substitutos. 

Segundo Vygotsky (1998) por meio das 
brincadeiras e jogos, que a criança revela 
seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, 

motor, pois são atividades específicas 
da infância, na quais a criança recria a 
realidade usando sistemas simbólicos, 
sendo uma atividade com contexto cultural 
e social. Desta maneira, por intermédio da 
brincadeira, das atividades lúdicas, a criança 
atua nas diferentes situações vividas pelo ser 
humano.

O faz- de conta está dentre as brincadeiras 
mais frequentes realizadas pelas crianças, 
na faixa etária dos três aos sete anos, para 
Piaget (1978) a brincadeira de faz-de-conta 
está intimamente ligada ao símbolo, uma 
vez que por meio dele, a criança representa 
ações, pessoas ou objetos, pois estes trazem 
como temática para essa brincadeira o seu 
cotidiano (contexto familiar e escolar) de 
uma forma diferente de brincar com assuntos 
fictícios, contos de fadas ou personagens de 
televisão.

Além do conhecimento adquirido de 
maneira espontânea, as brincadeiras trazem 
vantagens em todas as etapas da vida das 
crianças. A criatividade pode ser estimulada 
com objetos simples onde a criança tem 
oportunidade de criar, inventar novas funções 
e utilidades desses objetos. Pedaços de 
papel, pano, caixas vazias, canudos, palitos, 
barbante, cola, lápis, etc., são objetos ricos 
para a criança poder externar sua capacidade 
de criação, de construção. Devem-se evitar 
brinquedos muito estruturados, sofisticados 
que só podem representar aquilo a que se 
destinam.

A utilização dos jogos em brincadeiras 
estimula a aprendizagem na educação 
infantil, por meio dos mesmos a aprendizagem 
acontece de maneira lúdica e significativa 

proporcionando ao educando o prazer 
em aprender. Os jogos com regras exigem 
raciocínio e estratégia, além de impor limites 
que acabam favorecendo as relações com 
outras crianças e adultos.

Para Vygotsky (1998), aprendizado e 
desenvolvimento estão inter-relacionados 
desde o primeiro dia de vida e é enorme a 
influência do brinquedo no desenvolvimento 
de uma criança, pois o brinquedo cria uma 
zona de desenvolvimento proximal na 
criança. No brinquedo, a criança sempre se 
comporta além do comportamento habitual 
de sua idade, além do seu comportamento 
diário; no brinquedo é como se ela fosse 
maior do que é na realidade.

De acordo com Rau (2011) o processo 
de construção do saber por meio do jogo 
como um recurso pedagógico ocorre porque, 
ao participar da ação lúdica, a criança 
inicialmente estabelece metas, constrói 
estratégias, planeja, utilizando, assim, o 
raciocínio e o pensamento. 

Piaget (1978) trata os jogos infantis 
como meio pelo qual as crianças começam 
a interagir consigo mesmas e com o mundo 
externo, diz que o jogo pode contribuir para 
desenvolver as mais complexas formas de 
pensamento na medida em que são levadas 
a se empenharem para refletir sobre o seu 
procedimento.

Neste sentido, o ato de brincar, como uma 
ação mediada pelo contexto sociocultural, 
onde a criança recria seu espaço de 
brincadeira, com novos cenários, inventando 
funções para os objetos, dando-lhe um 
sentido de acordo com os padrões aprovados 
socialmente é muito importante no processo 

psicológico, fonte de desenvolvimento e 
aprendizagem. 

Segundo Brougère (2010), valorizar a 
história e a cultura das brincadeiras das 
gerações anteriores pode ser uma forma 
de apresentar às crianças de hoje um 
conhecimento que lhes proporcionará o 
desenvolvimento social. Toda socialização 
pressupõe apropriação da cultura, de uma 
cultura compartilhada por toda a sociedade 
ou parte dela. A cultura promove o resgate 
das brincadeiras por meio das contribuições 
intergeracionais que merecem sempre serem 
lembradas durante as vivências na infância. 
A infância é uma etapa fundamental na vida 
da criança.

As brincadeiras a serem desenvolvidas 
com crianças precisam estar de acordo 
com a zona de desenvolvimento em que 
elas se encontram. Isso possibilita maior 
eficácia na construção da aprendizagem. 
Uma brincadeira ou um jogo raramente 
são praticados individualmente, e é nessa 
troca presente na situação de brincar que se 
promove o crescimento.

Resgatar as brincadeiras antigas é muito 
importante, tendo em vista que o repertório 
de brincadeiras vem sofrendo influências 
das novas tecnologias, as crianças acabam 
se tornando mais sedentárias o que permite 
compreender, em parte, o abandono/
esquecimento das brincadeiras tradicionais 
num momento em que o tempo para ser 
criança é cada vez mais reduzido e a criança 
passou a ser um “foco” de consumo.

Segundo Brougére, (1995) no resgate 
das brincadeiras tradicionais as crianças 
começam a vivenciar conteúdos culturais 
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os quais ela irá reproduzir e transformar, 
apropriando-se deles e lhe dando uma 
significação. Assim a brincadeira tradicional 
é a entrada da criança nesta cultura, tal 
como ela existe em determinado momento, 
mas também com todo um peso histórico 
pertencente à aquela sociedade. 

As brincadeiras tradicionais compreendem 
uma diversidade de brincadeiras que fazem 
parte da cultura popular como o folclore 
e as brincadeiras infantis, de acordo 
com Friedman (2006), além de aprender, 
interage com outras crianças e adultos e 
adquire uma experiência social de completa 
significação para o desenvolvimento de sua 
personalidade.

De acordo com Fantin (2000), resgatar a 
história de jogos tradicionais infantis, como 
a expressão da história e da cultura, pode 
nos mostrar estilos de vida, maneiras de 
pensar, sentir e falar, e sobretudo, maneiras 
de brincar e interagir. Configurando-se em 
presença viva de um passado no presente.

Desta maneira, é importante destacar 
a função do resgate das brincadeiras 
tradicionais dentro do sistema educacional, 
uma dessas funções é proporcionar o 
crescimento e o desenvolvimento das 
crianças e servem também como instrumento 
prático para os educadores as utilizarem no 
trabalho diretamente com as crianças.

A INTERVENÇÃO DO 
PROFESSOR NAS 
BRICADEIRAS

assimila valores, adquire comportamentos, 
aprende a conviver; participando aprende a 
aceitar regras, e desenvolve diversas áreas 
do conhecimento, exercita-se fisicamente 
e aprimora habilidades motoras. mais 
importante do que o tipo de atividade lúdica é 
a forma como é dirigida e como é vivenciada, 
e o porquê de estar sendo realizada. Nessa 
perspectiva, é importante ressaltar que 
o papel de quem facilita e possibilita as 
vivências das atividades lúdicas para as 
crianças é de fundamental importância.

Segundo Freire (1997), a melhor forma 
de construir sua aprendizagem é brincando, 
pois é na brincadeira que a criança faz 
suas descobertas e vivencia situações 
de aprendizagem com prazer, pois por 
intermédio do ato de brincar que virá o prazer 
pela escola, contribuindo para socializações 
entre as crianças.

Os espaços e ambientes das instituições 
de educação infantil devem ser organizados 
para atender as necessidades de cada faixa 
etária, devendo ser amplos, passíveis de 
reorganização, de fácil acesso e diferenciados, 
permitindo assim a assimilação por parte 
das crianças da função e atividades a serem 
desenvolvidas nos mesmos. 

De acordo com o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil – 
RCNEI (BRASIL, 1988), refere-se ao 
papel do professor de estruturar o campo 
das brincadeiras na vida das crianças, 
disponibilizando objetos, fantasias, 
brinquedos ou jogos e possibilitando espaço 
e tempo para brincar. 

O desenvolvimento da criatividade e 
da coordenação motora e o estímulo da Por meio das atividades lúdicas a criança 

imaginação e das habilidades das crianças 
podem ser trabalhadas nas brincadeiras 
independente da faixa etária das crianças.

Desta maneira, o papel do professor 
nas brincadeiras deve ser, sobretudo o de 
planejar e organizar situações e espaços 
para oportunizar a brincadeira infantil, além 
de disponibilizar materiais que possibilitem 
ampliar essas vivências e experiências, a 
partir de uma organização do espaço que 
possibilite às crianças se movimentar, 
com materiais que aumentem as suas 
possibilidades de brincadeiras, de interações, 
o professor estará realizando o seu papel de 
mediador.

O professor precisa também participar 
das brincadeiras, bem como organizar 
situações para que a ludicidade ocorra de 
forma diversificada e propicie às crianças a 
oportunidade de escolherem os temas, os 
papéis, os objetos e parceiros com quem 
brincar.

Segundo PIAGET (1971), quando brinca, 
a criança assimila o mundo à sua maneira, 
sem compromisso com a realidade, pois sua 
interação com o objetivo não depende da 
natureza do objeto, mas da função que a 
criança lhe atribui.

Para e Vygotsky, a mediação pedagógica 
é essencial para o desenvolvimento das 
crianças. A aprendizagem se dá através 
da mediação do outro, importância do 
educador, como mediador, comunicador, 
que precisa indicar os caminhos para as 
crianças percorrem, quando fala da zona de 
desenvolvimento proximal, sendo essencial 
para a promoção do indivíduo. 

O papel do professor é ampliar as vivências 

das crianças, disponibilizando materiais 
diversificados, de formas diferentes, 
cores, tamanhos, ampliando seu quadro de 
brincadeiras ensinando outras brincadeiras, 
resgatando brincadeiras que já passaram, 
ampliando com isso o seu repertório 
cultural-social.  O professor quem vai mediar 
as relações, favorecer as trocas e parcerias, 
promover a interação, planejar e organizar 
ambientes instigantes para que o brincar 
possa se desenvolver.

Santos (1998, p.85-86) afirma que a 
atitude do professor é sem, duvida, decisiva 
no que se refere ao desenvolvimento do 
faz de conta. Ainda segundo Santos, há 
três funções diferenciadas que podem 
ser assumidas pelo professor, conforme 
o desenrolar da brincadeira. A primeira 
delas é a função de “observador”, na qual o 
professor procura intervir o mínimo possível, 
de maneira a garantir a segurança e o direito 
à livre manifestação de todos. A segunda 
função é de “catalisador”, procurando através 
da observação, descobrir necessidades 
e desejos implícitos na brincadeira para 
poder enriquecer o desenrolar da mesma. 
E, finalmente de participante ativo nas 
brincadeiras, atuando como um mediador das 
relações que se estabelecem e das situações 
surgidas, em proveito do desenvolvimento 
saudável e prazeroso das crianças.

Cabe ao educador criar um ambiente que 
motive a criança a brincar em grupo e não 
só a reproduzir conteúdo para os alunos 
nas aulas. É preciso motivação para que a 
criança aprenda. Deve-se ainda oferecer um 
espaço estruturado para brincar, permitindo 
um enriquecimento das competências 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a importância dos jogos e brincadeiras no 
desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, 
observa-se que o ato brincar e o jogar não se resumem apenas 
a formas de divertimento e de prazer para a criança, mas 
são meios privilegiados dela expressar os seus sentimentos 
e aprender. A importância de brincar na educação infantil 
é essencial e necessária, pois ajuda na construção da 
identidade, na formação de indivíduos na capacidade de 
se comunicar com o outro, reproduzindo seu cotidiano e 
caracterizando o processo de aprendizagem.

Tanto Vygotsky (1998) como Piaget (1978) consideram as 
brincadeiras relevantes ao desenvolvimento infantil, sendo 
através da imaginação, jogo de faz de conta, interação e demais 
situações, que acontece as variadas transições essenciais 
para internalização de conhecimentos e aprendizagens 
necessárias à formação do indivíduo.

Por intermédio dos jogos e das brincadeiras, a criança 
a desenvolve suas habilidades, compreendendo melhor o 
mundo em que vive, uma vez que há regras a serem seguidas 

imaginativas e criativas. É importante que a brincadeira faça 
parte do plano de aula da escola.

Na Educação Infantil, o papel do professor é essencial, 
pois é importante que este garanta em sua rotina, visando 
o alcance de seus objetivos educacionais, tempos e espaços 
para o encaminhamento da brincadeira, que organize os 
materiais e o disponha de modo acessível, permitindo que as 
crianças os usufruam, estimulando a imaginar situações que 
possa representar. (WAJSKOP, 2008)

Sendo assim, favorecer o desenvolvimento do brincar na 
Educação Infantil requer o professor deve sempre buscar sua 
ação pedagógica de modo intencional, o que não quer dizer 
a fragmentação do tempo da criança, mas sim, a organização 
do processo educativo e em especial, favorecendo o brincar.

na sociedade em que vivemos, e dessa forma, 
aprender se torna mais prazeroso para a 
criança.

O resgate das brincadeiras antigas 
proporciona as crianças não apenas a 
diversão, mas o desenvolvimento físico e, 
principalmente, cognitivo, motor, social 
e afetivo da criança, pois aqui o brincar 
visualiza o interagir, socializar e, sobretudo, 
dividir e ampliar as experiências que as 
crianças já possuem, possibilitando, destarte, 
uma aprendizagem significativa.

 O papel do educador será fundamental 
para que ele possa intervir quando for 
conveniente e incentivar a criança em sua 
atividade com o brincar. Ensinar não é apenas 
passar informações, mas mostrar o melhor 
caminho para alcançar a aprendizagem 
do aluno. O educador necessita refletir 
sobre a questão do brincar, criar espaços e 
tempos que permitam a realização de jogos, 
brincadeiras, instituindo estratégias que 
permitam a promoção e evolução integral da 
criança.

De acordo com o RCNEI, Brasil (1998), 
o adulto pode auxiliar na distribuição 
das funções, mas o interessante é que as 
crianças adquiram progressiva autonomia. 
Os professores devem trabalhar a ludicidade 
e conscientizar aos pais dessa importância e 
de outras questões em relação ao brincar no 
ensino aprendizagem. Percebe-se, assim, que 
o professor deve planejar incluindo os jogos 
e brincadeiras nas atividades cotidianas, para 
tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas para 
os alunos. A brincadeira deve sempre fazer 
parte do seu plano de aula, proporcionando, 
aos alunos, satisfação ao aprender e brincar.

Desta maneira, a introdução de jogos e 
atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito 
importante, pois facilita a aprendizagem e 
o desenvolvimento integral nos aspectos 
físico, social, cultural, afetivo e cognitivo, 
sendo assim, o lúdico na educação infantil 
deve ser utilizado frequentemente para atuar 
no desenvolvimento e na aprendizagem da 
criança e a importância que as brincadeiras 
possuem, compondo um relacionamento de 
parceria entre comunidade escolar e família, 
a fim de uma educação voltada à formação 
integral e humana das crianças.
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O PERCURSO HISTÓRICO PELA 
EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DA 
POLÍTICAS PÚBLICAS DO BRASIL
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo pesquisar e analisar as políticas públicas do 
Brasil pós - independência, verificando a posição do negro na sociedade brasileira a 
partir de meados do século XIX. Tal escolha pretende entender o processo de exclusão 
educacional da população negra no século XIX, menosprezando e adiando este acesso em 
nome de legislações excludentes e racistas. Os resultados obtidos com essa pesquisa serão 
importantes para compararmos com as atuais políticas públicas de acesso da população 
negra ao mercado de trabalho. Nesse viés, retomamos a história do Brasil entre a Colônia e 
o Império. Tal retomada nos favoreceu constatar que mesmo após a independência do nosso 
país em 1822, a visão apresentada pela imprensa foi equivocada em pensar uma transição 
com tantas mudanças, sem tirania, escravidão e exploração. Mediante nossos estudos, foi 
possível observar que as políticas públicas criadas no contexto de emancipação política só 
reafirmaram e impediram qualquer reparação do passado colonial que excluiu de todas as 
maneiras, a população negra de qualquer avanço social inclusivo.

Palavras-chave: Desigualdade social, Exclusão do Negro, Racismo, Direito e Políticas 
Públicas. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo 
pesquisar e analisar as políticas 
públicas do Brasil pós - 
independência, verificando a 
posição do negro na sociedade 

brasileira a partir de meados do século XIX. 
Tal escolha pretende entender o processo 

de exclusão educacional da população negra 
no século XIX, menosprezando e adiando este 
acesso em nome de legislações excludentes 
e racistas. 

Os resultados obtidos com essa pesquisa 
serão importantes para compararmos com 
as atuais políticas públicas de acesso da 
população negra ao mercado de trabalho. 

Diante disso retomamos a história do 
Brasil entre a Colônia e o Império, ampliando 
nosso campo de visibilidade a respeito 
de como a sociedade enxergava o negro 
nesse momento, ou seja, antes e depois da 
independência do Brasil. Tal investigação nos 
permitirá compreender a realidade vivida 
num Brasil com diferentes identidades. 

Como extensão desta realidade o negro já 
excluído e visto exclusivamente como força 
de trabalho, adentrará o período da História 
do Brasil Império com políticas públicas 
que legalizavam a sua exclusão do processo 
educacional. 

Paradoxo é o contexto histórico pós – 
independência que desde a década de 1820 
foi visto por jornais, revistas e historiadores 
amadores da época como um período 
independente, livre e com uma nação 
civilizada a caminho do progresso. 

Verificaremos, então, processos de 

ruptura e continuidades na transição desses 
momentos históricos na sociedade brasileira.

O engate rápido e linear entre a Colônia 
e a Nação independente foi uma estratégia 
argumentativa por parte de testemunhas, 
jornais, historiadores amadores desde 
a década de 1820. Já aí, a Colônia era 
vista, sobretudo, nos periódicos do Rio 
de Janeiro como sinônimo do atraso, do 
Antigo Regime, da tirania, da escravidão, da 
exploração colonial, do jugo metropolitano, 
e era contraposta ao Império do Brasil 
independente – correlato à nação brasileira - 
que seria livre, civilizado, inserido na marcha 
do progresso. (REDEFOR, 2012, p. 3).

Sendo assim, essa monografia divide-se em 
três partes, além da introdução. Na primeira 
parte faremos uma discussão bibliográfica 
sobre a situação do negro escravo na história 
do Brasil colonial até meados do século XIX.  

Na segunda parte, abordaremos 
uma análise comparativa, observando 
continuidades e rupturas entre a transição 
do período colonial e o Brasil independente 
bem como analisar as políticas públicas que 
confirmaram a exclusão social do negro 
no passado e que pretendem repará-la no 
presente. Na terceira parte, serão feitas 
considerações finais sobre a discussão 
apresentada.

A POSIÇÃO DO NEGRO NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DOS 
SÉCULOS XVI AO XIX

A posse das terras brasileiras em 1500 por 
Portugal determinou o status de nosso país, 

o de colônia ultramarina, devendo atender 
ao mercado internacional e fornecer matéria 
prima para o acúmulo de capital português. 
Essa dinâmica ficou conhecida como sistema 
colonial, pela qual o projeto de colonização 
portuguesa foi organizado com a finalidade 
de suprir a falta de matérias primas da 
metrópole e a economia deveria atender ao 
exclusivo metropolitano. Os colonizadores 
extraíam toda a matéria – prima possível 
das colônias e as obrigavam a importar seus 
produtos manufaturados (FAUSTO, 2009, 
p.18). 

A coroa portuguesa viu-se diante de um 
oneroso empreendimento: a ocupação das 
terras em razão da distância entre a Metrópole 
e a Colônia e dos investimentos.  Diante 
desse impasse e por falta de outras opções, 
os portugueses decidiram ocupar as terras 
com a exploração agrícola e suas despesas 
foram entregues à iniciativa privada. 

Diante disso, os colonizadores garantiram 
a posse da terra de forma produtiva além 
de defendê-la da cobiça de estrangeiros 
que buscavam novas oportunidades de 
acumulação. A forma que assumiram a 
produção, organização econômica e social 
instalada na colônia, atendeu aos objetivos 
gerais do sistema colonial. Diferente da 
empresa de exploração comercial que desde 
o século XV os portugueses já vinham 
realizando nos entrepostos do litoral 
atlântico-africano e indiano, a empresa 
colonial europeia na América, envolveu 
povoamento europeu e economia voltada 
para o mercado metropolitano (NOVAIS, 
1975, p. 45).

E da terra se retiravam gêneros de grande 

valor comercial, sendo a grande empresa 
comercial monopolista, responsável por 
explorar os recursos naturais do território 
em proveito do mercado europeu. 

A especialização em produtos 
complementares à produção europeia teve 
um caráter monocultor e se enquadrou nos 
interesses do capitalismo comercial com 
a concentração da produção em alguns 
produtos aceitáveis na Europa. 

A colônia se constitui em local de consumo 
de produtos europeus e assim se estabelecem 
por dois lados os lucros monopolistas, o 
da compra da produção colonial a baixos 
preços e a sua revenda no mercado europeu 
a preço acessível e a venda de produtos 
manufaturados europeus na colônia a preços 
altos. A produção foi organizada de forma 
a garantir aos empresários metropolitanos 
ampla margem de lucro e isto impôs nas 
áreas de trabalho a introdução do trabalho 
compulsório (GONÇALVES, 2012, p. 14). 

A introdução do trabalho escravo na colônia 
é explicada pela necessidade da colônia em 
gerar altos lucros para a burguesia mercantil 
e da existência do tráfico negreiro. Enquanto 
a Europa se despedira do trabalho servil, 
o mundo colonial introduzia a escravidão 
e a servidão para aprimorar a acumulação 
primitiva de capitais nas metrópoles, 
viabilizando o funcionamento do exclusivo 
metropolitano.

Para realizar o trabalho compulsório na 
colônia portuguesa, optou-se pelo escravo 
negro africano e segundo Viotti (1987, p. 236) 
em qualquer lugar do mundo que a economia 
estivesse organizada para suprir o mercado 
internacional e houvesse dificuldades para 
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se contratar trabalho nativo, predominou-se 
o trabalho escravo africano.  Para a autora, a 
escravidão de forma geral no Novo Mundo:

(...) Foi um sistema de exploração do 
 trabalho baseado na posse sobre o 
trabalhador. Os escravos foram vistos, ao 
mesmo tempo como propriedades e como 
seres humanos – uma contradição que gerava 
tensões permanentes. Eles representavam 
tanto capital como trabalho, e sua posse 
conferia status ao senhor (...).  Outra 
característica da escravidão no Novo Mundo 
foi às diferenças “raciais” entre senhores e 
escravos: como os escravos constituíam 
um grupo racial distinto, os estereótipos 
negativos podiam ser associados à sua 
aparência física. (...) No Brasil, desde o 
começo não houve dúvidas sobre o status do 
africano: ele havia sido importado para ser 
escravo. (VIOTTI, 1985, p.237-238). 

O status do africano não foi discutido no 
Brasil, pois, a legislação que aqui predominava 
e herdada da península Ibérica assegurava 
que os negros não podiam ocupar posições 
burocráticas ou desfrutar de qualquer 
privilégio que fosse resguardado aos brancos. 
Nas colônias portuguesas jamais surgiram 
discussões a respeito da inserção dos negros 
na sociedade, já que, os negros estavam 
diretamente subordinados aos senhores. “Na 
verdade, a maior parte dos regulamentos 
reais criaram formas de controle social que 
beneficiaram os senhores, não os escravos”. 
(VIOTTI, 1987, p. 238). 

A exclusão do negro da sociedade colonial 
brasileira também foi confirmada pela Igreja 
Católica. A mesma relacionou a escravidão ao 
cristianismo e adotou o conceito de guerra 

justa, pelo qual autorizava serem escravos 
aqueles que se opunham ao cristianismo, 
sendo a escravidão à punição para os 
negros. “A igreja limitava-se a recomendar 
benevolência ao senhor e resignação 
ao escravo; o pecado do senhor era a 
crueldade, o pecado do escravo era a revolta 
– uma teologia com óbvias implicações 
conservadoras”. (VIOTTI, 1985, p. 238-239). 

A igreja católica no Brasil tinha uma visão 
hierárquica e estática de organização de 
classe. Enfatizava as obrigações recíprocas 
e tornou sagradas as desigualdades sociais. 
Ao contrário, a ética protestante do norte 
americano, enfatizava a vontade individual e 
a liberdade, o que, na ordem estamental da 
colônia não era aceito, pois, o status social 
estava institucionalizado.

Os senhores orgulhavam-se das 
relações extraconjugais e quase nunca 
se envergonhavam em reconhecer seus 
descendentes mulatos e lhe dar alforria. De 
acordo com Viotti:

Seguro de sua posição, controlando a 
mobilidade social através do sistema de 
clientela e patronagem, e imbuído de uma 
ideologia conservadora, ele não temia a 
população de negros livres. Os negros eram 
naturalmente segregados num sistema social 
que lhes oferecia poucas oportunidades 
econômicas, excluía-os da participação 
política e onde a ascensão na escala social 
só era possível quando autorizada pela elite 
branca. Desta forma, os proprietários de 
escravos brasileiros - que compartilhavam 
com  os escravocratas de outras partes do 
mundo os mesmos estereótipos a respeito 
dos negros – nunca chegaram até o “racismo” 

ou a discriminação legal. Eles sentiam-
se a vontade para transgredir as regras 
discriminatórias encarnadas na tradição 
legal; podiam aceitar, de tempos em tempos, 
em seus grupos, um mulato de pele clara, 
que automaticamente adquiria o status de 
branco. (VIOTTI, 1985, p. 240). 

Segundo Boris Fausto (2009, p. 29), 4 
milhões de africanos foram trazidos para os 
portos brasileiros entre 1550 e 1855, na sua 
grande maioria, jovens e do sexo masculino. 
Não podemos esquecer, segundo o autor, 
que, todos eles provinham de diferentes 
tribos ou reinos e cada qual com a sua cultura 
própria. Para ele é:

(...) Errôneo pensar que, enquanto 
os índios se opuseram à escravidão, os 
negros a aceitaram passivamente. Fugas 
individuais ou em massa, agressões contra 
senhores, resistência cotidiana fizeram parte 
das relações entre senhores e escravos 
desde os primeiros tempos. Os quilombos, 
estabelecimentos de negros que escapavam 
à escravidão pela fuga e recompunham no 
Brasil formas de organização semelhantes 
às africanas, existiram às centenas no Brasil 
colonial.

Diante disso, percebemos que o negro 
assume o papel de simplesmente escravo. 
A sua aparência física já determinava a sua 
posição social, confirmada pela teologia 
católica.  

A historiadora Silva Lara, estuda 
a escravidão de forma diferente das 
tradicionais abordagens em que se colocam a 
mesma numa visão econômica e política. De 
acordo com a autora, o racismo não existia 
como hoje ou no século XIX. 

A partir de pesquisas e análise de 
diferentes fontes históricas, os documentos 
permitiram identificar as diferenças entre 
as sociedades colonial e monárquica. Tais 
pesquisas basearam-se nos panoramas 
cartográficos e em registros de desenhos 
humanos que, caracterizaram os hábitos e 
costumes humanos. 

Por meio das análises, a historiadora 
verificou como Portugal, especificamente 
Lisboa, olhava o seu império colonial, a 
gente escrava, retratadas com pés descalços 
ao lado de instrumentos de castigos além de 
povos asiáticos. 

Na visão de Lara, há uma generalização  
das pessoas que habitam os locais da 
conquista e definitivamente não há relação 
entre essas pessoas e o seu local de habitat. 
Primeiro, o negro designa todas as pessoas 
que não eram livres os que na visão de Viotti 
é reflexo da sua aparência que já determinava 
a sua posição social. Depois, havia uma 
diferenciação entre escravos e gente 
alforriada, o forro era a pessoa que conquistou 
a sua liberdade e foram apreendidas pelos 
letrados e pela elite colonial como mulatos, 
soberbos e presunçosos. De uma forma geral 
e do ponto de vista da camada dominante, 
foram entendidos como mal nascidos e sem 
direitos.

De acordo com Lara no período colonial 
não existiu o racismo e sim um processo 
de racialização das relações sociais. As 
irmandades chamavam os negros de pardos, 
todo negro era escravo, mulato era o 
alforriado e os brancos, eram os livres. 

A forma de quem falava e com quem 
falava, estava num jogo de dominação de 
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O RACISMO NO SÉCULO XIX
Como desdobramento das políticas 

europeias, o século XIX se caracterizou pelo 
processo de dominação de um povo sobre 
outro, com um falso respaldo científico para 
a dominação e partilha dos continentes 
africano e asiático. A justificativa para o 
domínio do território africano foi baseada 
na origem das espécies por meio da seleção 
natural de 1859. Tratava-se do “Darwinismo 
social”, ou seja, uma interpretação dessa 
teoria com base nos interesses políticos 
e econômicos das nações imperialistas, 
ditas superiores e com a missão de levar o 
progresso e o desenvolvimento conforme 
os padrões ocidentais para os “selvagens” 
(referência aos povos africanos).

Na visão de Homi Bhabba (2012, apud 
Redefor, p.1, 2012), “a ideia no discurso 
colonialista é que a ordem é imutável, assim 
como as diferenças, a degeneração e a 
desordem dos dominados”. Nessa perspectiva, 
o discurso colonial está assentado sobre a 
diferença, sobre o reconhecimento e repúdio 
de diferenças raciais, culturais e históricas, 
usadas como aparato de poder. O objetivo é 
mostrar que o colonizado se constitui numa 
população de degenerados, tendo por base 
a origem racial como forma de justificar a 
conquista e impor sistemas e instituições. 

Para Hanna Arendt, (2012, apud REDEFOR, 
p.2, 2012), dois novos mecanismos de 
organização política e de domínio dos povos 
estrangeiros foram descobertos durante 
as primeiras décadas do imperialismo: a 
raça como princípio da estrutura política 
e a tentativa de explicar a existência de 
indivíduos inferiores aos europeus e a 
burocracia como princípio do domínio, sendo 
a forma como os europeus administravam os 
territórios conquistados. Governavam por 
relatórios, decretos sigilosos como déspotas 
orientais, cujas ações eram vistas como 
missões civilizatórias para os indivíduos 
“inferiores, desamparados e primitivos”.

Dessa forma surge o racismo como 
a principal arma ideológica da política 
imperialista.

A partir de 1870 o contexto político 
brasileiro recebe influências de teorias 
do pensamento como o positivismo, o 
evolucionismo e o darwinismo. A visão 
humanista do século XVIII, pautada na 
filosofia de Rousseau em que o homem 
americano, primitivo, se encontrava no 
estado de natureza e que a evolução social o 
levaria a corrupção, é substituída e marcada 
pela visão negativa da natureza e do homem 
americano, como signo de carência.

Introduzem-se nesse contexto a 
“degeneração social”, descrevendo as 
espécies não mais como inferiores, mas 
como desvio patológico do tipo original, 
mostrando os americanos como imaturos e 
decaídos. 

Na sociedade brasileira a partir de meados 
do século XIX em meio a Lei do Ventre Livre 
(1871) colocava de um lado uma visão 

poder, o qual não determinava a existência 
do racismo e sim o processo de racialização, 
termos que discriminavam cores no Brasil.

O racismo só pode ser entendido no século 
XIX com o processo de cientifização e o seu 
impacto nas políticas públicas.

determinista e pessimista, que mostrava um 
Brasil atrasado devido à miscigenação e por 
outro lado uma visão positivista, progressista 
que entendia que a sociedade brasileira 
deveria progredir e evoluir. 

Na verdade, embora uma vertente 
pessimista de interpretação seja antiga 
entre nós, ela se radicaliza em meados do 
século XIX, quando o Brasil, para vários 
viajantes, representará um “exemplo de 
nação degenerada de raças mistas”. Esse é o 
caso de Thomas Buckle (1821-62), que, fiel 
à teoria do determinismo climático, mesmo 
sem ter passado pelo país, condenava o 
homem brasileiro à decadência em função 
da pujança de sua vegetação (...). O filósofo 
argentino José Ingenieros (1877-1925) 
assim como Louis Couty insistiram de forma 
semelhante, nos problemas que adviriam 
a um país de “raças miscigenadas”. Como 
estes, vários outros viajantes estiveram no 
país, entre eles L. Agassiz e o conde Arthur de 
Gobineau, rememorando aos brasileiros por 
meio de seus relatos, as tristes implicações 
das teorias raciais europeias quando 
aplicadas ao contexto local: a inviabilidade 
de uma nação composta por raças mistas. 
(SCHWARCZ, 1993, p. 48). 

Em 1853, o conde Arthur de Gobineau 
publicou a obra Ensaio sobre as desigualdades 
das raças humanas. Amigo íntimo de D. 
Pedro II, Gobineau viveu no Brasil em 1869 
e 1870 e escreveu uma obra para afirmar 
a superioridade racial europeia. Como 
diplomata do governo francês, escreveu em 
1873 o artigo “L’ Emigration au Brésil”, no qual 
incentivou os franceses a vir para o Brasil. 
Gobineau pregou a diminuição gradativa 

da população brasileira miscigenada, a qual 
desapareceria em um período de 270 anos. 
De acordo com Gobineau (1873, apud 
RAEDERS, 1997, p. 85):

“A grande maioria da população 
brasileira é mestiça e resulta de mesclagens 
contraídas entre os índios, os negros e um 
pequeno número de portugueses. Todos 
os países da América, seja no norte ou no 
sul, hoje mostram, incontestavelmente, 
que os mulatos de distintos matizes não se 
reproduzem além de um número limitado de 
gerações. A esterilidade nem sempre existe 
nos casamentos, mas os produtos da raça 
gradualmente chegam a ser tão malsãos e 
inviáveis que desaparecem antes de darem 
à luz, ou então deixam rebentos que não 
sobrevivem”.

Gobineau não foi o único a defender a 
superioridade racial europeia e incentivar 
a chegada de imigrantes franceses para 
o Brasil com objetivo de melhorar a “raça 
brasileira”. Com argumentos biológicos e 
influenciados por teorias darwinistas de 
seleção natural, mesmo sabendo que Darwin 
não teorizou o evolucionismo aos humanos, 
vários pensadores da época adotaram sua 
teoria para explicações antropológicas e 
sociológicas.

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE EXCLUSÃO RACIAL E 
REPARAÇÃO: UMA BREVE 
ANÁLISE HISTÓRICA

Como vimos, o cenário europeu e 
brasileiro aplicava o “darwinismo social” no 
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contexto social colocando como inferiores 
os miscigenados e por extensão a população 
negra no século XIX. De acordo com Pinto 
(1987, p. 13):

(...) quanto à época da escravidão, não há 
um consenso entre autores sobre a extensão 
da escolaridade do negro. Encontramos 
informações de que os escravos eram 
absolutamente excluídos da escola, mesmo 
de instrução primaria (...) os escravos e 
leprosos eram proibidos de frequentarem as 
escolas (...). 

De acordo com (Romão e Carvalho, 2003, 
p. 66), a Resolução Imperial n. 382, datada 
de 1º.  de  julho de 1854, em seu artigo 35 
determinou que “os professores receberão 
por seus discípulos todos os indivíduos, 
que, para aprenderem primeiras letras, lhe 
forem apresentados, exceto os cativos, 
e os afetados de moléstias contagiosas”. 
Diante disso o cenário social brasileiro pós - 
independência nada rompeu com o passado 
colonial, confirmou de todo modo à exclusão 
da população negra que continuava escrava e 
excluída por políticas públicas intransigentes.

No período colonial brasileiro, como já 
especificado, não existiam leis brasileiras 
e sim eram cumpridas as ordenações do 
reino que mesmo, após a independência 
no século XIX e a promulgação em 1824 
da primeira constituição brasileira, o Brasil 
continuava com a escravidão para aprimorar 
a acumulação primitiva de capitais, além de 
conferir status ao seu senhor. 

A discriminação racial foi uma prática 
corriqueira no Brasil colonial e por extensão 
perpassou o período Imperial, atingindo a 
República.  Tal discriminação se traduziu 

em políticas públicas, ou seja, em forma de 
lei. No período colonial as leis portuguesas 
possuíam como elemento característico a 
discriminação. Segundo Carneiro (1983, 
apud DOMINGUES, 2004, p. 27): 

Deveria ficar aprovado, através de 
minuciosas investigações sobre a vida 
da pessoa e seus descendentes, que ela 
não possuía vestígios de mulato, negro, 
mouro, judeu ou cristão novo. Só após essa 
comprovação é que o indivíduo poderia ocupar 
cargos públicos, frequentar universidades 
ou colégios religiosos, ingressar nas Ordens 
Sacras e Menores, participar como irmão 
das Casas de Misericórdia ou desfrutar de 
situações honoríficas. 

Entre 1514-1521, as ordenações 
manuelinas (legislação portuguesa), passaram 
a discriminar cristão-novo, cigano e indígena 
e a partir de 1603 os grupos negro e mulato. 

Assim no século XVII, período colonial 
brasileiro, surge de acordo com Boxer, uma 
“discriminação legalizada e específica contra 
negros e mulatos, por causa da ligação 
estreita entre a escravatura humana e o 
sangue negro”, conferindo a esses grupos um 
caráter de subordinação na estrutura social 
portuguesa e colonial brasileira. (1969, apud 
DOMINGUES, 2004, p. 28).

Como vimos, o negro na sociedade 
colonial brasileira foi visto como portador de 
sangue impuro. De acordo com Domingues 
(2004, p. 28-30), para se conhecer a origem 
e descendência dos candidatos a cargos 
públicos e religiosos se desenvolveu uma 
investigação do indivíduo a partir das origens 
e não da pigmentação da pele somente. Até 
a quarta geração o candidato não deveria 

ter qualquer descendência de grupos 
discriminados legalmente como cristão-
novo, indígena, negro ou mulato sob a pena 
de ser considerado inábil, diante das várias 
instituições civis e religiosas da época. 

Em 1621, a Coroa portuguesa proibiu os 
negros, mulatos ou índios de exercerem ou 
aprenderem o ofício de ourives e em 1680 as 
escolas jesuítas expulsaram os pardos de suas 
instituições. Em 24 de maio de 1745 uma lei 
proibia os negros e mulatos de se trajarem 
como brancos e aquele que descumprisse a 
ordem seria passível de graves penas.

Segundo Florentino (2012), a expansão 
da economia cafeeira no século XIX nas 
províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Minas Gerais fez crescer a necessidade de 
mão de obra escrava e o tráfico se intensificou 
fazendo com que uma nova lei em 1850, 
a Lei Eusébio de Queirós fosse decretada 
pelo governo brasileiro sobre pressão da 
diplomacia inglesa, a qual conseguiu colocar 
um fim ao comércio ilegal de escravos. Com 
a promulgação da lei, o tráfico interno das 
cidades para o campo e das regiões onde a 
economia estava em declínio para as mais 
produtivas tornou-se uma alternativa, o que 
supervalorizou o preço de um escravo. 

Com a proibição do comércio de escravos, 
a elite mantenedora do sistema passou a 
pensar em soluções que pudessem substituir 
o trabalho escravo pelo trabalho livre. A 
experiência com a importação do trabalho 
de imigrantes europeus passou a representar 
uma alternativa viável. 

Como resultado desse processo, a 
propriedade de terras foi reavaliada e o 
escravo deixava de ser uma mercadoria, 

transferindo para a terra esse valor.  Neste 
caso interesses sobre a promulgação de uma 
Lei que restringisse o acesso a terra seria 
fundamental, pois mão de obra livre não 
combinaria com terras livres.

A fim de regularizar a propriedade da terra 
de acordo com a nova política de terras e 
trabalho, Viotti (1985, p. 141) explica que:

(...) O produto da venda das terras 
públicas e dos registros das propriedades 
seriam empregados exclusivamente para 
a demarcação das terras públicas e para a 
importação de colonos livres. Criou-se um 
serviço burocrático encarregado de controlar 
a terra pública e de promover a colonização: 
a repartição Geral das Terras Públicas.

Nesse contexto de regulamentação das 
terras públicas e de transição da mão de 
obra cativa para a mão de obra imigrante, 
todos os projetos de formação de núcleos 
coloniais no Brasil anteriores à promulgação 
da Lei de Terras já excluíram os negros 
de acesso a terra, fosse ele liberto ou 
escravo. Um exemplo foi a Lei de 1808, que 
permitia a concessão de sesmarias a todos 
os estrangeiros que viessem para o Brasil, 
segundo a Imprensa Régia:

Sendo conveniente ao meu real serviço 
e ao bem público, aumentar a lavoura e a 
população, que se acha muito diminuta neste 
Estado; e por outros motivos que me foram 
presentes: hei por bem, que aos estrangeiros 
residentes no Brasil se possam conceder 
datas de terras por sesmarias pela mesma 
forma, com que segundo as minhas reais 
ordens se concedem aos meus vassalos, sem 
embargo de quaisquer leis ou disposições em 
contrário. (1811, apud DOMINGUES, 2004, 
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p. 31)
Dessa forma, as leis que predominaram 

antes e depois do Império procuraram 
impulsionar a entrada de colonos europeus 
numa situação privilegiada e ao negro, 
legalmente, foi rejeitado o direito à instrução 
educacional, laboral e a posse da terra. 

No passado e no presente a identidade 
racial no Brasil é permeada pelas relações 
raciais. As relações raciais podem ser 
definidas como situações de acordo com Rex 
(1988, apud SILVA, 2005, p. 37) “marcadas 
por graves conflitos, exploração, opressão 
e discriminação baseadas ou não em 
indicadores fenotípicos”. 

O passado colonial determinou uma 
identidade para a população negra, a 
qual foi internalizada pela sociedade. A 
identidade de um grupo ou pessoa resulta 
do reconhecimento público que recebe de 
seus semelhantes. 

Essa identidade pode ser formada 
ou deformada a partir da relação que 
estabelecemos com os nossos significantes 
e quando as pessoas são classificadas tendo 
por base as características físicas, o processo 
de construção da identidade é mais complexo. 
Na sociedade brasileira não é possível 
falarmos de identidade sem considerarmos a 
dinâmica de nossas relações raciais. (SILVA, 
2005, p. 38-39) 

Em razão das várias formas de racismo 
presentes na sociedade brasileira, a 
população negra mesmo que alcançando 
patamares de sucesso social, não são 
capazes de minimizar a prática do racismo, 
pois a igualdade social não se conquista 
numa dinâmica social permeada por relações 

raciais. Para ultrapassarmos essas barreiras 
existentes no âmbito das relações raciais, 
deve-se antes de qualquer coisa, “tomar as 
características que o grupo possui e que 
se acham socialmente desvalorizadas, que 
são vistas como negativas, e reavaliá-las, 
tentando transformá-las em algo positivo”. 
(TAJFEL, 1981, apud SILVA, 2005, p. 40).  

Atualmente presenciamos lutas sociais 
de combate à discriminação racial e o 
surgimento de diversas ações que rejeitam 
conotações negativas que associam o 
negro ao seu passado historicamente 
trágico. “Nessa perspectiva, o processo de 
fortalecimento da identidade racial brasileira 
é uma possibilidade de enfrentamento da 
discriminação racial”. (SILVA, 2005, p. 40). 

Entre as categorias utilizadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
– branca, preta, parda, amarela e indígena-, 
a cor parda é a mais rejeitada entre a nossa 
população. Parece, portanto, que a tentativa 
empreendida pelo movimento social negro 
de se esvaziar as conotações negativas 
que são atribuídas à população que se 
auto - reconhece como preta/negra tem 
repercutido positivamente. Desse modo, à 
medida que se pode observar o aumento do 
número de pessoas que se auto - definem 
como pretos/negros, é possível identificar 
também, principalmente entre o segmento 
populacional que espontaneamente se 
define como moreno, a tendência de redução 
deste grupo e o aumento da camada que se 
auto -identifica com o campo denominado 
cor/raça parda (11%) e negra ou preta (12%). 
(SILVA, 2005, p. 41). 

Percebemos então que os esforços dos 

movimentos sociais de combate ao racismo 
em valorizar e enaltecer os fenótipos negros 
e a sua cultura, têm refletido positivamente 
na construção da identidade da população 
negra brasileira.

Durante a III Conferência Mundial contra 
o Racismo promovida em 2001 na África, 
a ONU (Organização das Nações Unidas) 
alertou o Brasil sobre a natureza de suas 
desigualdades sociais. Segundo a pesquisa 
“Discriminação Racial e preconceito de cor 
no Brasil” realizada em 2003 pela Fundação 
Perseu Abramo (FPA), 89% dos entrevistados 
admitiram que existe o racismo no Brasil mas 
em contrapartida, apenas 4% se reconhecem 
com atitudes racistas.(HERINGER, 2005, p. 
57-58).

Nos últimos anos, verificamos uma ação 
contínua do governo em minimizar ações 
discriminatórias. A poucos dias do início da 
Copa do Mundo de 2014, o governo lançou 
em Brasília uma campanha contra o racismo 
na Copa, com o intuito de promover a 
conscientização da população sobre o tema 
e ao mesmo tempo monitorar e combater 
o crime durante os principais eventos do 
Mundial.

Seguindo a linha do Governo Federal 
de promoção da conscientização sobre o 
tema, a Secretaria Especial da Promoção 
da Igualdade Racial do Distrito Federal 
(Sepir-DF) lançou nesta terça-feira (10.06) a 
campanha “Copa sem Racismo”. O objetivo 
é coibir crimes raciais no Distrito Federal e 
conscientizar a população local e os visitantes 
de que a prática discriminatória referente à 
raça, cor, etnia, religião ou origem é crime  
– inafiançável e imprescritível – e sujeito à pena 

de reclusão, de acordo com a Constituição 
Federal. Uma das ações consiste em oferecer 
orientação jurídica e psicossocial - parceria 
com a Defensoria Pública e o Ministério 
Público do Distrito Federal. Além disso, a 
Sepir firmou parceria com o comando da 
Polícia Civil do Distrito Federal. O órgão de 
segurança terá unidades policiais próximas 
dos eventos relacionados à Copa no Distrito 
Federal. Vítimas do crime e testemunhas 
também serão orientadas a utilizar o 
Disque Racismo, canal de recebimento e 
acompanhamento de denúncias (discar 156- 
Opção 7). O serviço funciona desde março 
de 2013 e recebeu mais de 11 mil ligações. 
“Queremos sair da Copa muito melhores na 
luta contra o racismo do que estávamos antes 
dela”, afirma o governador do DF, Agnelo 
Queiroz. Fonte: http://www.copa2014.gov.
br/pt-br/noticia/brasilia-lanca-campanha-
contra-o-racismo-na-copa. Acesso em: 12 
de dezembro de 2017.

Como verificamos hoje os brasileiros 
têm menos dificuldades para se pronunciar 
contra atitudes racistas e como extensão há 
um debate maior a respeito do tema racismo. 
De acordo com Heringer (2005, p. 56-57) , a 
pesquisa de 2003 realizada pela FPA revelou 
que o brasileiro está debatendo sobre o 
racismo e a desigualdade, reconhecendo que 
pretos e pardos enfrentam dificuldades na 
vida social. De acordo com a pesquisa, 26% 
dos pardos e 49% dos pretos identificam 
aspectos negativos associados ao fato de 
pertencerem a esse grupo bem como 60% 
dos entrevistados considera-se parcialmente 
informado sobre leis contra a discriminação 
racial. Ainda de acordo com a autora: 
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Magali de Almeida Prado 
Rosseto

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já citamos, o presente trabalho tem por perspectiva 
verificar as políticas públicas do passado que impediram o 
acesso da população negra à educação e que colaboraram 
para a afirmação das diferenças biológicas no contexto,  pós 
-independência do Brasil.

Nesse viés, retomamos a história do Brasil entre a Colônia 
e o Império. Tal retomada nos favoreceu constatar que 
mesmo após a independência do nosso país em 1822, a 
visão apresentada pela imprensa foi equivocada em pensar 
uma transição com tantas mudanças, sem tirania, escravidão 
e exploração.

(...) Sobre as causas da desigualdade racial, observa-se 
que as opiniões dividem-se quanto à responsabilidade no 
combate a tal desigualdade. Aproximadamente metade 
dos entrevistados considera que esta tarefa é “problema 
das pessoas”, enquanto 36% afirmam que é uma obrigação 
dos governos. (...) Pediu-se também aos entrevistados 
uma avaliação mais específica da atuação dos governos de 
Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva 
no combate à discriminação racial. A maioria não identifica 
ações de combate à discriminação racial,  desenvolvidas pelo 
governo Fernando Henrique (37% não sabem e 40% apontam 
que não houve nenhuma ação). Em relação ao  governo Lula, 
um terço dos entrevistados não sabe se há alguma ação 
contra a discriminação racial e 30% não identificam nenhuma 
ação, revelando portanto, maior percepção de algum tipo de 
atuação deste governo contra o racismo. Porcentuais entre 
10 e 20 pontos indicam o conhecimento de ações nas áreas 
de emprego, campanhas, leis e direitos. (...) É interessante 
observar que várias ações de combate à discriminação e à 
desigualdade racial tiveram início no governo FHC – como as 
reservas de vagas para negros em alguns cargos públicos, por 
exemplo -, porém essas medidas tiveram menor visibilidade 
do que as mais recentemente iniciadas pelo governo Lula. 
(HERINGER, 2005, p. 57-58).

Constatamos então que as políticas 
públicas criadas no contexto de emancipação 
política só reafirmaram e impediram qualquer 
reparação do passado colonial que excluiu 
de todas as maneiras, a população negra de 
qualquer avanço social inclusivo.

Durante todo o século XIX, o homem 
miscigenado foi representado de acordo 
com a visão eurocêntrica que afirmou 
a sua inferioridade e atraso, fadado ao 
desaparecimento. 

Os europeus como vimos acima, mais 
precisamente o Conde de Gobineau, 
defendeu a superioridade racial europeia e a 
sua imigração para o Brasil que na época teve 
como objetivo, melhorar a raça brasileira.

Pior do que no período colonial, o 
período conhecido por Império inferiorizou 
cientificamente a população não branca e 
encontramos informações de que os escravos 
continuaram escravos e absolutamente 
excluídos da escola, contradizendo os ideais 

de uma nação longe da tirania e rumo ao 
progresso.

A discriminação se traduziu em políticas 
públicas, atingindo a República. No passado 
e no presente a identidade racial no Brasil é 
regida pelas relações raciais e mesmo num 
momento em que infimamente a população 
negra vem alcançando patamares de sucesso 
social, ainda assim concordamos que as ações 
afirmativas são primordiais para reparar um 
passado tão excludente e minimizar junto 
com políticas públicas consistentes contra a 
prática do racismo.

Verificamos a partir dos resultados obtidos 
com a pesquisa da Fundação Perseu Abramo 
(FPA) que o acesso ao mercado de trabalho 
deve ser priorizado no campo das ações 
afirmativas bem como o acesso a níveis 
educacionais mais elevados, como fator 
essencial para a diminuição das desigualdades 
entre a população branca e negra.
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O USO DA TECNOLOGIA: NOVAS 
PERSPECTIVAS NO PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM
RESUMO: A pesquisa em questão busca revisar o método em que a tecnologia é introduzida 
no cenário educacional e refletir criticamente sobre o seu uso como ferramenta auxiliadora 
no processo de ensino aprendizagem. Analisa a postura resistente que é assumida por 
professores e gestores em relação a incorporação das Tecnologias Digitais da Informação e da 
Comunicação (TDIC) no ambiente escolar. E, ainda, este trabalho ter por objetivo reanalisar 
o papel que desempenha a escola em meio a uma revolução tecnológica, abordando novas 
perspectivas em que melhor se enquadram com a realidade dos alunos.

Palavras-chave: Tecnologia; Aprendizagem; Escola.
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INTRODUÇÃO

É imensurável o impacto causado pela 
evolução tecnológica na sociedade. 
Ela transformou e resignificou 
a forma em que obtemos e 
construímos o nosso conhecimento. 

Está extremamente conectada com o 
desenvolvimento dos indivíduos que 
compõe a sociedade atual e da sociedade em 
si. Tamanha a sua dimensão é de se imaginar 
que seus feitos ecoariam no ensino de modo 
significativo, trazendo para dentro de sala 
de aula questões urgentes e alarmantes 
a respeito do modo em que o ensino se 
estrutura nos dias de hoje e nos fazendo 
questionar o porquê de vasta estagnação no 
quadro escolar.

A globalização é um processo contínuo 
que emoldura a sociedade contemporânea, 
é ela a facilitadora e ampliadora da busca 
e construção de sabedoria. O acesso a 
informação acontece de forma instantânea 
e a formulação de um novo conhecimento 
pode ser feito em qualquer ambiente, por 
meio de variados suportes. 

Dessa forma, a postura da escola que 
se organiza nos moldes tradicionalistas de 
ensino, tende a exercer um papel antiquado 
dentro da sociedade. Não é necessária uma 
profunda pesquisa para constatar o uso 
equivocado ou, ainda, a falta de uso das 
TDIC’s em sala de aula. Apesar de serem 
uma das ferramentas protagonistas para 
a transmissão de ensino, permanecem 
desempenhando um papel coadjuvante 
na qual não contribuem efetivamente na 

elaboração de aprendizagens. 
Este tipo conduta é responsável pela 

inexistência de um diálogo horizontal entre 
escola e sociedade, escola e aluno e, também, 
professor e aluno, já que estes aprendizes 
fazem parte dessa sociedade tecnológica 
que a escola insiste em se afastar. Quando 
não se afasta, acaba por compreender a 
modernização tecnológica de forma errônea, 
na qual visualiza como única ferramenta 
responsável pela mudança e inovação 
das práticas pedagógicas. Esse pensar 
desequilibrado e extremo contribui para 
o uso descontextualizado das tecnologias 
educativas, na qual elas são inseridas sem 
objetivos concretos ou apenas como mera 
reprodução do ensino tradicionalista.

Sendo assim este trabalho busca uma 
reflexão do pensar pedagógico, uma análise 
crítica a respeito das posturas desalinhadas 
que são incorporadas pelas instituições de 
ensino e seus agentes estruturantes e, de 
que maneira é possível construir um diálogo 
ativo entre escola e sociedade.

INSERÇÃO DA TECNOLOGIA 
NO AMBIENTE ESCOLAR

A escola que conhecemos hoje foi 
criada com uma configuração que supria 
as necessidades de um contexto histórico-
social que não representa a realidade atual. 
O sistema educacional foi estabelecido na 
Era Industrial, de forma que tinha como 
característica principal a formação de novos 
trabalhadores para a indústria. Esses moldes 
persistem como base do sistema de ensino, 

uma metodologia rigorosamente técnica que 
busca a criação de novas ferramentas para 
o mercado de trabalho e não de indivíduos 
pertencentes à sociedade. Assim sendo, sua 
consolidação no presente cenário, exige que 
aconteça uma reconfiguração das práticas 
pedagógicas e uma nova atribuição de 
significado ao ensino, já que um dos principais 
papéis da escola é preparar os alunos para o 
mundo, para exercer cidadania.

A escola é concebida como um negócio, 
a inteligência é reduzida a instrumento 
para alcance de um dado fim e o currículo 
é restrito a conhecimentos e às habilidades 
empregáveis no setor corporativo. Nesse 
enfoque, saberes e temas fundamentais 
da existência humana são negligenciados, 
em prol dos elementos que conformaram 
a agenda educacional da sociedade de 
hoje, elaborada, ao menos em parte, sob 
a influência de organismos educacionais. 
(PINAR apud BARBOSA, 2003, s.p)

Desassociar a educação da tecnologia não 
é opcional para aqueles que dão aula para 
crianças e jovens da atualidade, é necessário 
enxergar que eles nasceram num corpo 
social em que a tecnologia foi um agente 
transformador da comunicação, educação, 
política e economia, na qual ela se incorporou 
ao ambiente com naturalidade por estar 
atrelada à cultura, eles não conheceram um 
mundo sem a tecnologia, e é por isso que 
Prensky (2001) os nomeou como nativos 
digitais, já que “nossos estudantes de hoje 
são todos ‘falantes nativos’ da linguagem 
digital dos computadores, vídeos games e 
internet.”

[...] Ainda trabalha-se muito com recursos 

tradicionais que não têm apelo para as 
crianças e jovens. Os que defendem a 
informatização da educação sustentam que 
é preciso mudar profundamente os métodos 
de ensino para reservar ao cérebro humano 
o que lhe é peculiar, a capacidade de pensar, 
em vez de desenvolver a memória. Para ele, 
a função da escola será, cada vez mais, a 
de ensinar a pensar criticamente. Para isso 
é preciso dominar mais metodologias e 
linguagens, inclusive a linguagem eletrônica. 
(GADOTTI, 2000, s.p)

Como a tecnologia é algo intrínseco à vida 
do estudante, seu pensar e a maneira que 
se comunica socialmente foi estruturado 
por meio dela. Sabe-se que a internet, 
computadores e smartphones, podem 
propiciar a elaboração de um espaço 
introspectivo, por isso, a inserção de novas 
tecnologias na escola propõe a construção 
de um ambiente interativo e estimulador, que 
está disposto a se adaptar as mudanças que 
acontecem no mundo e consequentemente 
naqueles que frequentam a escola. Mas é 
necessário que a sua introdução seja feita 
de maneira organizada, contextualizada e 
critica, caso contrário a escola continuará a 
reproduzir métodos tradicionalistas sendo a 
única mudança o recurso de ensino.

Sendo a tecnologia compreendida 
como um instrumento estruturante do 
pensamento, desde sua concepção como 
projeto e antes mesmo de se fazer artefato, 
para que ela possa ser integrada criticamente 
ao currículo e ao fazer pedagógico, é 
preciso que o professor possa apoderar-se 
de suas propriedades intrínsecas, utilizá-
la na própria aprendizagem e na prática 
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pedagógica e refletir sobre por que e para 
que usar a tecnologia, como se dá esse 
uso e que contribuições ela pode trazer à 
aprendizagem e ao desenvolvimento do 
currículo. (ALMEIDA, 2010, s.p)

É evidente que o professor, também neste 
novo cenário, representa papel de extrema 
importância, uma vez que a implantação de 
um ensino tecnológico só acontecerá com 
eficácia por meio de um mediador, neste 
caso, o docente. A partir das metodologias 
de ensino que ele já conhece é possível 
realizar mudanças e inovações adequadas 
com o auxílio das TDIC’s.

Falar de “perspectivas atuais da educação” 
é também falar, discutir, identificar o “espírito” 
presente no campo das ideias, dos valores e 
das práticas educacionais que as perpassa, 
marcando o passado, caracterizando o 
presente e abrindo possibilidades para 
o futuro. Algumas perspectivas teóricas 
que orientaram muitas práticas poderão 
desaparecer, e outras permanecerão em sua 
essência. [...] Para entender o futuro é preciso 
revisitar o passado. No cenário da educação 
atual, podem ser destacados alguns marcos, 
algumas pegadas, que persistem e poderão 
persistir na educação do futuro. (GADOTTI, 
2000, s.p)

A globalização deu origem ao  
“ciberespaço”, que nada mais é do que 
a possibilidade de acesso instantâneo a 
informação, independente de sua localização, 
já que não existe um lugar fixo para a sua 
presença, o ciberespaço existe em todos 
lugares e pode ser acessado por de diversas 
ferramentas. De acordo com LEVY:

Cada novo agenciamento, cada ‘máquina’ 

tecnossocial acrescenta um espaço-tempo, 
uma cartografia especial, uma música 
singular a uma espécie de trama elástica 
e complicada em que as extensões se 
recobrem, se deformam e se conectam, em 
que as durações se opõem, interferem e se 
respondem. A multiplicação contemporânea 
dos espaços faz de nós nômades de um novo 
estilo: em vez de seguirmos linhas de errância 
e de migração dentro de uma extensão dada, 
saltamos de uma rede a outra, de um sistema 
de proximidade ao seguinte. Os espaços se 
metamorfoseiam e se bifurcam a nossos pés, 
forçando-nos à heterogênese. (1999, p. 22-
23).

Sendo assim, ele permite que os alunos 
acessem uma quantidade exacerbada de 
informações disponibilizadas na internet, 
informações essas que muitas vezes chegam 
de modo equivocado, mal explicado e 
distorcido o que pode acarretar numa forma 
de manipulação e controle do conhecimento. 
Permite também, uma grande produção de 
conteúdo, o que destrói o conceito de que 
existe alguém que desempenha o papel de 
receptor e o outro de transmissor, o que se 
estabelece agora é uma rede de pessoas que 
tanto recebe, quanto transmite informações. 
Cabe à escola estimular o pensamento crítico 
e a autonomia dos estudantes para que eles 
possam coordenar de maneira adequada o 
que fazer com a informação que é recebida 
e com aquela que é produzida e, também, 
é seu papel desconstruir a ideia de que o 
professor é o detentor do saber para uma 
melhor adequação da escola ao cenário atual 
da educação. 

Entende-se, nesse contexto globalizado, 

que a função das TDIC’s não é de substituir 
a educação formal, é necessário focar em 
como a educação pode auxiliar a manusear 
tais ferramentas. Sendo assim, é preciso 
enquadrar a tecnologia de modo que facilite a 
apropriação de conhecimento pelo aluno, que 
formule um ambiente prazeroso e motivador 
para que ele se aprofunde e explore ainda 
mais o que aprendeu e que, por fim, por meio 
do estímulo de ser um aluno ativo, ele possa 
transformar o aprendizado em algo novo. 
Assim como explica NETO neste trecho: 

No contexto do planejamento e da 
concretização do ensino-aprendizagem com 
modernos recursos tecnológicos que se 
valem de imagens em movimento, textos e 
sons, quer se destinem ao ensino em sala de 
aula, quer tenham em vista a aprendizagem 
independente, é essencial não perder jamais 
de vista a tríade apropriação-imersão-
transformação. (2001, p. 73)

Neste quadro tecnológico, fica evidente 
que estamos de fato vivenciando a era da 
informação, e que é urgente que a mediação 
e a dialética entre a evolução tecnológica e 
a escola se façam presente. É necessário que 
a escola se reafirme dentro desse contexto 
que impõe um ensino tecnicista, que insiste 
em não enxergar os alunos como indivíduos 
singulares, e busque por autonomia para 
que assim possa empoderar seus alunos a 
partir do conhecimento. A escola precisa 
se visualizar como catalisadora do processo 
de construção de autonomia dos alunos, e 
é impossível a construção de uma educação 
autônoma, se o ensino é baseado em regras 
que impedem a liberdade do educando.

A sociedade de hoje é baseada 

na mudança e atualização contínua e 
requer a reconstrução do ambiente 
escolar, um ambiente que dê importância 
as particularidades dos aprendizes, que 
providencie condições de aprendizagens 
adequadas ao meio social que está inserida 
para que o ensino não seja excludente e 
sim um direito a todos. A escola precisa 
provocar transformações na vida do aluno 
e transcender as barreiras do preconceito e 
da discriminação e dessa forma incentivar 
o diálogo entre as (os) diferentes culturas, 
classe sociais, raças e gêneros que coabitam 
em sala de aula, sendo a consequência disso 
à formação de um espaço mais humanizado, 
democrático, que respeita a diversidade e 
que representa a todos. 

O conhecimento é o grande capital da 
humanidade. Não é apenas o capital da 
transnacional que precisa dele para a inovação 
tecnológica. Ele é básico para a sobrevivência 
de todos e, por isso, não deve ser vendido 
ou comprado, mas sim disponibilizado a 
todos. Esta é a função de instituições que 
se dedicam ao conhecimento apoiado nos 
avanços tecnológicos. Espera-se que a 
educação do futuro seja mais democrática, 
menos excludente. Essa é ao mesmo tempo 
nossa causa e nosso desafio. Infelizmente, 
diante da falta de políticas públicas no 
setor, acabaram surgindo “indústrias do 
conhecimento”, prejudicando uma possível 
visão humanista, tornando-o instrumento 
de lucro e de poder econômico. (GADOTTI, 
2000, s.p)

Por mais que existam limitações nos 
ambientes extraescolares em relação 
ao acesso as TDIC, a escola pode ser a 
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responsável por promover acessibilidade para 
aqueles que não tem acesso, promovendo 
assim a inclusão social e transformando a 
tecnologia em uma ferramenta auxiliadora 
na democratização de ensino.

O que cabe à escola na sociedade 
informacional? Cabe a ela organizar um 
movimento global de renovação cultural, 
aproveitando-se de toda essa riqueza de 
informações. Hoje é a empresa que está 
assumindo esse papel inovador. A escola 
não pode ficar a reboque das inovações 
tecnológicas. Ela precisa ser um centro de 
inovação. Temos uma tradição de dar pouca 
importância à educação tecnológica, a qual 
deveria começar já na educação infantil. 
(GADOTTI, 2000, s.p)

A concepção de que a tecnologia é uma 
substituta dos professores é um pensar 
simplista, limita as possibilidades que o 
ensino-aprendizagem pode alcançar. Ela é na 
verdade a consequência do desenvolvimento 
da nossa ciência, que precisa ser vista 
como um suporte tecnológico, uma nova 
plataforma de desenvolvimento do ensino, 
uma ferramenta capaz de complementar a 
elaboração e o aperfeiçoamento de uma aula 
e da educação.

OS IMIGRANTES DIGITAIS

Nossas dimensões de tempo e espaço 
foram reformuladas, a tecnologia nos insere 
numa dimensão paralela que não têm um 
espaço físico ou um horário especifico, a 
hora de aprender não é mais aquela em que 
as pessoas se direcionam a escola. Com a 
cibercultura é hora de aprender a qualquer 

momento do nosso dia, deixando claro que 
o papel que a escola desempenha não é 
mais o que foi estabelecido antigamente e, 
consequentemente, o de professor, o que 
requer uma mudança não só na escola e 
na educação, mas também na postura dos 
profissionais da educação.

Tradicionalmente o ensino foi baseado 
no processo de ensino hierárquico, no 
qual o professor era o detentor do saber e 
o transmitia, no qual o aluno, uma página 
em branco que recebia as informações que 
eram transmitidas. Hoje, os estudantes, 
tem total acesso ao conhecimento, o que 
faz com que seja ultrapassado um ambiente 
escolar que coloque o professor como o 
centro, e torna inadiável a construção de 
práticas pedagógicas que possibilitem um 
maior dinamismo em sala de aula, o que 
proporciona uma abertura de diálogo entre 
educador e educando, e uma ambiente mais 
democrático e representativo no qual todos 
que fazem parte desse espaço consigam 
aprender e ensinar.

Diferente dos estudantes que são 
considerados Nativos Digitais, os professores 
não nasceram na era das novas tecnologias e 
a forma como eles se apropriam e utilizam 
as TDIC’s é completamente diferente. 
Prensky (2001), denomina aqueles “que não 
nasceram no mundo digital, mas em alguma 
época de suas vidas, ficou fascinado e 
 adotou muitos ou a maioria dos  
aspectos das novas tecnologias” de 
“Imigrantes Digitais”. É um grande desafio 
ser um professor imigrante digital e ensinar 
alunos que são nativos digitais, ambos 
possuem formas e meios diferentes de 

comunicação, portanto é indispensável que 
o mentor busque por formas inovadoras de 
estabelecer uma boa dialética entre ele e seus 
alunos. E é assim, também, que o processo 
de ensino aprendizagem se reconfigura, 
o diálogo permite um pensar coletivo, 
no qual todos compartilham ideais e se 
expressam, bem como as adversidades entre  
imigrante e nativo podem ser superadas.

Como estão acostumados, os nativos 
digitais anseiam por um espaço escolar 
que disponibilize um número infinito de 
informação, e o possibilite a produzir um 
conteúdo imenso, e é a esse ritmo que o 
professor tem dificuldade de se adaptar, por 
estar acostumado a assimilar o aprendizado 
de forma mais devagar, metódica e séria.  
Acabam se negando a seguir a velocidade 
estabelecida pelos estudantes, e não 
conseguem conceber que o momento de 
aprender pode ser estruturado de forma 
mais prazerosa e até mesmo divertida.

Para transpor essas barreiras é 
essencial que uma postura mais aberta a 
mudanças e inovações seja incorporada 
pelos professores, uma vez que isso não 
representa a desvalorização dos métodos 
antigos, mas sim uma adequação ao novo 
contexto em que eles estão inseridos. É 
assumir que os estudantes não vão regredir 
para acompanhar um ensino desatualizado, 
lembrando que, a escola é um dos poucos 
ambientes resistente as grandes inovações 
tecnológicas, e que precisa começar a ver 
que estão educando para formar indivíduos 
que irão compor o futuro da sociedade e não 
o passado. 

Aos sérios problemas acumulados no 

passado da educação brasileira soma-se 
agora o imperativo de proporcionar o tipo 
e a qualidade de educação necessários a 
todos quantos viverão e trabalharão nas 
primeiras décadas do século XXI. Queiramos 
ou não, essas décadas serão marcadas 
por competição muito mais acirrada entre 
as nações, com um impacto negativo 
em países e pessoas que não estão se  
preparando para isso. (NETTO, 2001,  p. 58)

Percebe-se então que é necessário que o 
professor reformule suas percepções e que 
consiga ver que estão contribuindo para 
a construção de uma nova cultura que se 
estabeleceu, cultura essa que se modifica 
rápido e continuamente.  A ruptura 
com o passado é determinante para a 
construção de um ensino-aprendizagem 
que se baseie na exploração de novas 
possibilidades, novos caminhos, novas 
linguagens, da resignificância completa do 
que é escola, ensino e ser professor. 

Com a banalização da tecnologia, o 
conteúdo que chega aos alunos não é 
filtrado ou direcionado. Com a instrução de 
um mediador, o uso da internet e de outras 
tecnologias poderia ser feito com maior 
significância e foco. Prensky (2001) nos fala 
que existem duas categorias de conhecimento 
a serem abordadas, o “Legado” que inclui 
“tudo do nosso currículo tradicional” e o 
“Futuro” que é “[...]digital e tecnológico. Mas 
ao passo que este inclui software, robótica, 
nanotecnologia, genoma,etc. também inclui 
ética, política, sociologia, línguas e outras 
coisas que o acompanham”. O que evidencia 
como o papel de mediação permanece 
sendo de extrema relevância ao processo 
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Coordenadores pedagógicos, por percepção sobre o uso das 
tic em sala de aula.  

Acesso em: 20/12/2017 
Fonte: http://data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_

EDU&idUnidadeAnalise=Coordenador&ano=2016

de ensino-aprendizagem, é preciso que 
alguém faça a mediação entre os conteúdos 
importantes que foram estabelecidos no 
decorrer dos anos e os conteúdos que nos 
foram apresentados a partir das tecnologias.

E é por isso então, que a tecnologia 
se faz tão necessária dentro da escola, e 
dessa forma é preciso uma reconstrução 
das metodologias, pois o professor terá 
que mediar os conteúdos considerados 
legados por meio da linguagem digital e 
sozinho ele não conseguirá atingir esse 
objetivo, mas ao fazer uso das tecnologias 
como complementações e reforços para as  
suas aulas facilitará essa tarefa.

No entanto não se pode desconsiderar 
que a inovação do ensino só acontecerá 
com eficácia quando todas as entidades 
que constituem a escola se moverem para 
isso. Os profissionais da educação, gestores 
e coordenadores, precisam estimular e 
facilitar a implementação das TDIC’s nas 
escolas. Assim como a mudança de postura 
do professor é impactante e necessária, a 
mudança dos que são responsáveis pela 
gestão da escola também é importante e 
impactante na prática docente. E, também, 
se faz necessário que as escolas de formação 
de professores se ajustem com a realidade 
que será exigida dentro da escola, mesmo 
que agora existam nativos digitais dentro 
desses cursos. Da mesma forma que a 
educação básica, as universidades públicas 
e privadas precisam romper com o passado 
e se alinharem com a nova era em que a 
sociedade se encontra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A configuração da escola parte de uma 
estruturação antiquada, tendo em vista que 
se originou no período da Era Industrial 
que possuía uma sociedade com objetivos 
diferentes da que conhecemos hoje, entende-
se então que a mudança é necessária para 
que aconteça uma adequação da escola com 
o contexto em que ela está inserida agora. 
Evidentemente opor-se a essa transformação 
faz com que a escola ocupe um lugar de 
atraso diante da sociedade e, consequente, 
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não permite que ela evolua e desempenhe o seu papel, como 
formadora de indivíduos para a sociedade, com eficácia.

O comportamento apresentado pelos profissionais da 
educação é um reflexo da educação que obtiveram no 
passado e que continua a ser reproduzida por aqueles que 
compõe o ambiente escolar e pelos cursos de formação. A 
tarefa de incorporar uma postura mais versátil é possível 
quando entendemos o quão potencializadoras são as 
tecnologias no meio escolar e como é importante que o 
ensino-aprendizagem se contextualize com a realidade 
conhecida pelos alunos. É preciso querer ensinar para o 
futuro, modificar as práticas que foram estabelecidas e recriá-
las de modo que se encaixem na metamorfose que permeia o 
ensino. Compreende-se que a renuncia do uso da tecnologia 
não é o caminho, pois ela é uma das principais ferramentas 
de construção de conhecimento e contribui para que o aluno 
crie o desejo de aprender. Mas é preciso que os professores 
recebam os recursos necessários para fazerem essa mudança 
de forma efetiva, como orienta a autora:

A rotina da escola também se modifica. Aos professores 
é necessária uma reorientação da sua carga horária de 
trabalho para incluir o tempo em que pesquisam as melhores 
formas interativas de desenvolver as atividades fazendo uso 
dos recursos multimediáticos disponíveis. Incluir um outro 
tempo para a discussão de novos caminhos e possibilidades 
de exploração desses recursos com os demais professores e 
os técnicos e para refletir sobre todos os encaminhamentos 
realizados, partilhar experiências e assumir a fragmentação 
das informações, como um momento didático significativo 
para a recriação e emancipação dos saberes. (KESNKI, 1997, 
s.p)

A breve reflexão que é feita sobre as 
necessidades dos nativos digitais salienta o 
 quanto é inadiável uma inovação das práticas pedagógicas 
e do ambiente escolar, para que possibilitem um diálogo 
horizontal entre professores e alunos, e que seja possível 
a construção de um ambiente interativo que está em 
constante desenvolvimento. E, não desconsiderar o quanto 
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a inserção de tecnologias dentro do cenário escolar possibilita a construção da sociedade 
contemporânea de forma menos excludente, já que a partir disso os alunos que não possuem 
acesso as TDIC’s nos ambientes extraescolares poderão fazer parte da cultura digital. 
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O YOGA COMO FERRAMENTA DE 
ENSINO – PESQUISA SOBRE OS 
BENEFÍCIOS PARA AS CRIANÇAS 
NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: O Yoga é uma atividade milenar que apoia os fundamentos da relação da mente e 
corpo objetivando a melhoria da qualidade vida dos indivíduos que o praticam. Para as crianças 
na idade escolar, esses exercícios auxiliam no desenvolvimento psíquico e social que perfaz 
na epistemologia e as crianças aprendem mais rápidas e se tornam mais compromissadas 
com o ensino-aprendizado. Esse artigo se propôs em pesquisar, através de um grupo dirigido 
por uma professora instrutora de Yoga básica, como os exercícios aplicados durante uma vez 
na semana pode auxiliar os alunos durante o período escolar e os resultados obtidos após 
quatro meses de observação. 

Palavras-chave: Yoga; Mente; Desenvolvimento; Vida; Epistemologia.

INTRODUÇÃO

Yoga é derivada da palavra sânscrita 
yug que remete a ideia de união e 
equilíbrio. A prática do Yoga como 
forma de autoconhecimento e 
como característica psíquica e 

social melhora o estilo de vida da pessoa 
de modo integral. Como exercício, o Yoga 
auxilia na compreensão do próprio corpo 
e na reeducação mental e física. Seu 
surgimento remonta anos antes de Cristo 
e uni concepções religiosas indianas que 
objetivam o alcance da paz e da comunhão 
teológica. Assim, o Yoga constitui:

Um conjunto assistemático de práticas 
psicofísicas e ritualísticas que acompanha 
inúmeras crenças religiosas indianas, desde 
a época anterior dos Vedas (antes do séc. 
XX a.C.); este conjunto, sistematizado numa 
escola filosófica no séc. V d.C., acrescenta à 
ampla tradição de técnicas psicossomáticas 
os princípios especulativos da filosofia 
sanquia, com o objetivo de alcançar o 
samadhi, suspensão completa da atividade 
mental. (HOUAISS, 2001 p. 56)

 Muitos instrutores brasileiros se sentem 
motivados a definir o Yoga como estilo de 
convivência com um todo, e em sentido 
clássico, praticá-lo proporia a existência 
de um objetivo essencial que auxilia na 
segurança pessoal e na possibilidade de 
transpassar a insegurança pessoal nas 
manifestações internas. De modo geral, o 
Yoga:

Atua como exercício físico, respiratório e 
mental, relaxando e contraindo músculos, 
ocasionando, com as suas posturas, 

uma automassagem sobre as glândulas 
endócrinas, expandindo a capacidade 
respiratória e exercitando a parte cognitiva 
e atenção, por meio de meditação. Também 
é um conjunto de práticas que estimula o 
autocuidado sem excessos nem vícios, uma 
alimentação saudável e vegetariana, a prática 
de uma ética e, sobretudo, a não violência.  
(FEUERSTEIN, 1998 p.6)

 
Existem várias formas de perpetrar os 

exercícios e os aprendizados que o Yoga 
oferece. E, referente aos benefícios coletados 
por ela e que são aplicados à saúde do 
individuo, pode-se relacionar:

a) Contribuições físicas: encorajamento 
de dietas mais saudáveis e a consciência 
corporal, especialmente para o 
envelhecimento e as doenças crônicas; b) 
contribuições fisiológicas: desenvolvimento 
da capacidade contemplativa e expansão 
da percepção da totalidade, que constituem 
a base do movimento holístico ou a noção 
do cuidado integral (dimensões biológica, 
psicológica, sociológica e espiritual); 
c) contribuições sociais: associadas à 
construção de uma nova sociabilidade. d) 
desenvolvimento de cultura de paz (prática da 
não violência) e estilos de vida e valores que 
promovem uma melhor qualidade de vida e 
valores que promovem uma maior tolerância 
entre grupos étnicos, gêneros; e classes 
sociais; e) redução de hábitos associados com 
vícios legais como: (medicação, alimento, 
álcool, tabaco, trabalho, sexo, etc.) e ilegais 
como: (drogas ilegais, jogos, etc.). (SIEGEL, 
2010 p. 174) 

O Yoga é uma pratica reconhecida pela 
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OMS (Organização Mundial da Saúde) e pode 
ser praticados no Brasil de forma benéfica 
por grupos de cuidadores na área da saúde, 
hospitais no auxilio de gestantes e idosos 
e, nos últimos anos, a sua aplicação nas 
escolas para crianças da educação infantil. 
Vasconcelos (2006, p. 10) reconhece que:

Está se consolidando uma situação em 
que os profissionais e os usuários dos 
serviços de saúde têm valorizado de forma 
crescente o tema da espiritualidade em suas 
vidas privadas, mas não encontram espaço 
para trazer e elaborar de forma clara e aberta 
suas considerações e aprendizados para 
o planejamento das práticas individuais e 
coletivas das instituições de saúde.

A PRÁTICA DO YOGA NO 
CURRÍCULO ESCOLAR 

O Yoga esta associado à prática física 
e, portanto, pode ser organizada como 
fundamento da Educação Física para ser 
ensinada e executada de forma regular 
proporcionado aos alunos o aumento da 
qualidade de vida e a melhor convivência 
dentro do ambiente escolar. O PCN 
(Parâmetro Curricular Nacional) defende que 
as ações voltadas para:

A Educação Física, dentro do que se 
propõem nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, é a área do conhecimento que 
introduz e integra os alunos na cultura 
corporal do movimento, com finalidades de 
lazer, de expressão de sentimentos, afetos 
e emoções, de manutenção e melhoria da 
saúde. Para tanto, rompe com o tratamento 

tradicional dos conteúdos que favorece 
os alunos que já têm aptidões, adotando 
como eixo estrutural da ação pedagógica 
o princípio da inclusão, apontando para 
uma perspectiva metodológica de ensino e 
aprendizagem que busca o desenvolvimento 
da autonomia, da cooperação, da participação 
social e da afirmação de valores e princípios 
democráticos. Nesse sentido, busca garantir 
a todos a possibilidade de usufruir de jogos, 
esportes, danças, lutas e ginástica em 
benefício do exercício crítico da cidadania 
(PCN, 2000 p. 65).

 Todo e qualquer conteúdo que prime 
pelo bem-estar do indivíduo no seu processo 
educacional deve ser levado em consideração 
e, em relação aos que articularem tais 
conteúdos na escola, exige-se um preparo 
que possa promover resultados satisfatórios. 
Numa reportagem feita sobre os benefícios do 
Yoga para alunos numa escola em São Paulo, 
percebeu-se que, até mesmo no rendimento 
das notas houve melhoras significativas. De 
fato, 

Pensando na “criança como ponto de 
partida” na educação infantil, a expressão 
corporal caracteriza-se como uma das 
linguagens fundamentais a serem trabalhadas 
na infância. A riqueza de possibilidades da 
linguagem corporal revela um universo a 
ser vivenciado, conhecido, desfrutado, com 
prazer e alegria. Criança é quase sinônimo 
de movimento; movimentando-se ela se 
descobre, descobre o outro, descobre 
o mundo à sua volta e suas múltiplas 
linguagens. Criança é quase sinônimo de 
brincar; brincando ela se descobre, descobre 
o outro, descobre o mundo à sua volta e suas  

múltiplas linguagens. Descobrir, descobrir-
se. Des-cobrir, tirar a cobertura, mostrar, 
mostrar-se, decifrar... Alfabetizar-se nas 
múltiplas linguagens do mundo e da sua 
cultura. (AYOUB, 2001, p. 56-57)

Como se deve partir com o ensino do Yoga 
e sua prática para os alunos da educação 
infantil? Primeiramente, vale ressaltar que:

A apresentação do Yoga para crianças 
deve ser através de jogos e brincadeiras. No 
entanto, o professor deve se lembrar de que 
através do ato de brincar há uma clara teoria 
de aprendizagem e, um senso de como a 
mente e a personalidade podem crescer.

 De forma lúdica, as crianças 
aprendem mais rápido e se tornam mais 

compromissadas com o ensino-aprendizado. 
Assim, o profissional que administra os 
exercícios de Yoga tem que entender a 
importância de deixar os alunos a vontade 
para o relacionamento consigo mesma, até 
mesmo associando algumas posições a um 
ato do cotidiano (FIGURA 1). 

Os professores, ao sentirem no corpo 
estas descobertas, podem compreender 
melhor o que se passa nos corpos de 
seus alunos, crianças ou adolescentes. Ao 
experimentarem o prazer do movimento e os 
benefícios que estes trazem [...] podem ver 
com outros olhos estas atividades na escola. 
(STRAZZACAPPA, 2001, p. 77)

FIGURA 1 - Criança enquanto brinca pratica os exercícios do Yoga

Fonte disponível em:  http://bdm.unb.br/bitstream/10483/6271/1/2013_ 
JarioAraujoSilva .pdf p. 47. Acesso em 10 de janeiro de 2018.
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Ao perceber a relação da prática no 
desenvolvimento cognitivo e motor da 
criança, a família começa a colaborar com a 
ideia da Yoga na sala de aula e, alguns pais 
participam da elaboração dos exercícios 
em casa com seus filhos. Foi realizada uma 
pesquisa numa escola no interior de São Paulo 
em que, uma professora, com conhecimento 
básico sobre Yoga, realiza exercícios de 
concentração com movimentos leves antes 
do inicio de cada semana. Os dados coletados 
formaram um gráfico que expressa os 
resultados obtidos pela constante realização 
para dar aporte aos alunos e os capacita-los 
para uma semana de atividades na escola. 
Nesse artigo, objetivou-se o entendimento 
da importância do Yoga na sala de aula como 

suporte ao desenvolvimento dos alunos e, a 
pesquisa feita e divulgada a seguir nos auxilia 
a entender os resultados práticos obtidos 
após a experimentação real numa escola. 

Todo o problema é uma pergunta à sobre 
a qual o pesquisador buscará respostas. A 
pergunta deve ser única, isto é, conter uma 
única questão de pesquisa; principalmente 
no caso de artigos [...]. Quando um problema 
apresenta mais de uma questão, mesmo 
que dentro do mesmo tema/assunto, sua 
resposta dependera de análises estatísticas 
mais avançadas, como “grau de correlação”, 
“grau de dispersão” e outros, que no caso 
dos trabalhos de graduação ainda são pouco 
utilizados (RIBEIRO, 2011, p.10).

GRÁFICO 1 - Média de notas durante os meses de aplicação do 
yoga

Fonte: autora do artigo. Pesquisa realizada nos períodos de agosto-novembro de 2017. 

Percebe-se ao analisar o gráfico que, 
mesmo entre os alunos assistidos  e os 
deficientes intelectuais, há uma variação 
positiva diferencial entre o primeiro 
momento e o último que nos ajuda a 
concluir que a pratica do Yoga auxilia na 
melhora da aprendizagem dos alunos. A 
iniciativa foi estendida aos pais dos alunos 
que foram convidados a fazerem parte da 
roda de Yoga com seus filhos. O GRÁFICO 
2 mostra a quantidade da participação dos 
pais observada durante o projeto e como 
o progresso da assistência contribuiu para 
o incentivo mais forte a criança na pratica 
dos exercícios.  Isso é fundamental para a 
construção da epistemologia do educando e 
aproxima cada vez mais a escola com a família 
nesse processo educacional. De acordo com 
Libaneo (2000 p. 9):

 “Não dizemos mais que a escola é a mola 
das transformações sociais. Não é, sozinha. 
As tarefas de construção de uma democracia 

econômica e política pertencem a varias 
esferas de atuação da sociedade, e a escola é 
apenas uma delas. Mas a escola tem um papel 
insubstituível quando se trata de preparação 
das novas gerações para enfrentamento das 
exigências postas pela sociedade moderna 
ou pós-industrial, como dizem outros. Por 
sua vez, o fortalecimento das lutas sociais, a 
conquista da cidadania, dependem de ampliar, 
cada vez mais, o numero de pessoas que 
possam participar das decisões primordiais 
que dizem respeito aos seus interesses. A 
escola tem, pois, o compromisso de reduzir 
a distancia entre a ciência cada vez mais 
complexa e a cultura de base produzida no 
cotidiano, e a provida pela escolarização. 
Junto a isso tem, também, o compromisso 
de ajudar os alunos a tornarem-se sujeitos 
pensantes, capazes de construir elementos 
categorias de compreensão e apropriação 
critica da realidade.

GRÁFICO 2.  Porcentagem dos acompanhantes nas aulas de yoga

Fonte: autora do artigo
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Analisando o gráfico supracitado, podemos 
entender que a média de assistência às aulas 
como acompanhantes dos filhos por parte 
dos pais foi aumentando paulatinamente 
ate a conclusão do projeto pela professora. 
Segunda ela relata, isso se dá a ótima 
propaganda que os filhos fazem das aulas 
e a empolgação das crianças na realização 
dos exercícios. Lima concorda com a ideia 
levantada pela professora sobre a criação de 
um ambiente mais promissor a prática das 
atividades do Yoga quando fala que:

É nesse meio que, ao estender a mão em 
busca do objeto, ela [a criança] adquire a 
noção de distância; é nele que a mãe aparece 
e desaparece, desligada do seu corpo; é ainda 
nele que exercita o seu domínio, equilibra-se, 
caminha e corre. (...) É num espaço físico que 
a criança estabelece a relação com o mundo 
e com as pessoas (Lima, 1989, p. 13).

O espaço a qual será usado na realização 
do Yoga é fundamental, pois isso contribui 
para a dinâmica das relações que serão ali 
construídas e desenvolvidas. Sendo assim, 
Oliveira (1998) ressalta o fundamento do 
diferencial que o espaço tem na promoção 
das atividades:

[...] o projeto de escola, seja ela qual for, é 
elaborado prevendo espaços para trabalhos 
com determinados métodos. E os métodos 
não duram para sempre. Ficam obsoletos 
e exigem reciclagem, o que nem sempre 
acontece, com a mesma velocidade, com 
o espaço construído. Daí a importância 
de pensar edifícios que levem em conta a 
mutabilidade, tão natural nas coisas humanas. 
(Oliveira, 1998, p. 25)

MOVIMENTOS DO YOGA

Existem diversos tipos de movimento 
que os alunos podem praticar nas rodas 
de Yogas. Cada um desses possui um tipo 
de complexidade e devem ser observados 
quanto à capacidade dos alunos de execução. 
Abaixo alguns exemplos fotografados de 
modelos dos movimentos escolhidos para 
crianças da modalidade da educação infantil.

FIGURA 2 – Posição da serpente

FIGURA 3 – Variação da 
Serpente

FIGURA 4 – Posição do 
peixe e Posição do peixe real 

respectivamente

FIGURA 5 – Posição “plantar 
bananeira” e Posição do gato 

respectivamente

FIGURA 6 – Posição do gato II 

FIGURA 7 – Posição do barco 
e arco respectivamente

FIGURA 8 – Posição variação 
do diamante e Saudação do 

Yoga
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Yoga é uma arte milenar que contribui até os dias atuais 
para auxiliar na compreensão do “eu” e na compreensão do 
sentido da vida. Lidar com problemas e situações com mente 
saudável colabora com um ritmo melhor frente às situações 
desafiadoras do cotidiano. Para as crianças, o Yoga mostrou 
ser uma prática segura e útil para ajuda-las nas situações 
dentro do ambiente escolar. 

Ao movimentarem-se, as crianças expressam sentimentos, 
emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso 
significativo de gestos e posturas corporais. O movimento 
humano, portanto, é mais do que simples deslocamento 
do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem que 
permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem 
sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio 
de seu teor expressivo (BRASIL, 1997, p. 15).

No ambiente escolar, a prática do Yoga é fundamental para 
que as crianças evoluam de modo positivo seu aprendizado 
e, canalizar de modo apropriado às energias que elas têm, 
segundo pesquisas feitas por este artigo, contribui de modo 
significativo nos resultados qualitativos e quantitativos. 

O objetivo da prática é canalizar a vitalidade infantil 
para o desenvolvimento harmonioso de seu corpo e de sua 
mente, sem forçar nada, apenas incentivando a criança a 
expandir sua criatividade, alongar seus músculos, ouvir seus 
próprios sons (respiração e batimentos cardíacos), cantar e 
representar personagens místicos, animais, o sol, a lua, as 
profissões, dentre outros elementos do vasto repertório do 
Yoga adaptado ao universo da criança.” (VÉRAS¬, 2004 p.56).

O professor e instrutor de Yoga, quando articula as ações 
no grupo de alunos deve fazer com que eles se sintam a 
vontade com o ambiente em volta e, por meio do lúdico, criar 
elementos que colaborem para o entrosamento da criança 
nas atividades. Assim, Véras (2004) relata a importância 
disso:

Outro fator intrínseco a uma aula de yoga para o público 
infantil é a expressão de alegria, o contentamento, sendo um 

dos princípios do Yoga, vem com as brincadeiras, os jogos, mas também do contato que a 
criança faz com suas próprias a partir dos movimentos que trazem o frio, o calor, dentro, 
fora, leveza em diferentes intensidades. (VÉRAS¬, 2004 p.78)

Apesar de ser uma atividade física que envolve o corpo e a mente, há a necessidade de 
se ter um planejamento adequado para adaptar todos os exercícios para a necessidade e 
limitações de cada aluno. Os movimentos têm de serem conjuntos e respeitados quanto ao 
que o aluno pode absorver para a contribuição epistemológica. 

[...] mostramos visualmente a importância das pausas na aprendizagem: “constatamos 
que um sujeito em repouso, que não vê nada, não escuta nada e não se mexe, possui toda 
uma parte do cérebro, os lóbulos frontais, em atividade. Isto quer dizer que ainda que 
tenhamos parado de falar e de apresentar informações a nossos alunos, o cérebro deles 
continua funcionando nessa parte que se encarrega de processar a informação sem ser 
percebido. Se prevermos pausa em nosso tempo pedagógico, permitiremos que o aluno 
processe a informação que viemos lhes dar. É preciso ensinar os jovens a intercalar períodos 
de descanso em seu tempo de trabalho, para que não esteja sempre conectado diretamente 
à informação. (TROCMÉ, H. 1984 p.56)
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OS PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO 
DE SURDOS NO BRASIL
RESUMO: Em 24 de abril de 2002 foi aprovada a lei nº 10.436 , que regulamenta a Língua 
de Sinais Brasileira (Libras) como língua oficial das pessoas surdas do país. A luta da 
comunidade surda continuou após o reconhecimento da língua, pois isso apenas significou o 
primeiro passo para o reconhecimento dessas pessoas como cidadãos, uma vez que a Libras 
precisa ser ensinada e utilizada pela população como forma de garantia de seus direitos de 
comunicação e, consequentemente, de escolarização. Outro aspecto a ser sublinhado neste 
trabalho é a necessidade do reconhecimento e da compreensão da diferença como condição 
real a ser considerada nos processos de ensino e aprendizagem. Como pode ser observado, 
muitos são os paradigmas enfrentados pela comunidade surda e é isso que este trabalho 
vem apresentar, além das conquistas adquiridas em prol dos surdos até a presente data.

Palavras-chave: Surdos; Libras; Comunicação; Aprendizagem; Comunidade Surda.
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INTRODUÇÃO

Antigamente o surdo tinha acesso restrito 
à educação e hoje ganha cada vez mais 
espaço, ele está presente nos bancos das 
Universidades, e alguns ainda vão além, 
ministram aula nestas instituições.

O acesso à educação para surdos em todos 
os níveis está garantido na Lei, segundo o 
decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 
2005 que regulamenta a Lei no 10.436, de 
24 de abril de 2002, no o art. 18 da Lei no 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, em seu 
inciso IV do art. 14, consta:

As instituições federais de ensino devem 
garantir, obrigatoriamente, às pessoas 
surdas acesso à comunicação, à informação 
e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares 
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a educação 
infantil até à superior.

Ainda neste artigo consta que além de 
visar o acesso à educação o Estado deve 
ofertar obrigatoriamente, desde a educação 
infantil, o ensino da Libras e também da 
Língua Portuguesa, como segunda língua 
para alunos surdos.

O decreto nº 5.626, aparece como uma 
forma de eliminar muitas barreiras que 
ainda existiam quanto à educação e à língua 
do surdo, favorecendo a inclusão social do 
mesmo.

Segundo SKLIAR (1999,p.142) “A língua 
de sinais anula a deficiência e permite que os 
surdos constituam, então, uma comunidade 
linguística minoritária diferente e não um 
desvio da normalidade”. 

Em outras palavras, uso da Libras não 
faz do surdo diferente, é uma forma de 
promover um canal de comunicação tanto 
para com outros surdos quanto entre surdos 
e ouvintes. Afinal desde a pré-história 
constatamos que todo ser humano tem a 
necessidade de se comunicar, isso é possível 
observar por meio dos registros realizados 
em paredes de cavernas, o que compreende-
se como pintura rupestre. Antes mesmo 
de haver uma língua oral já se existia outra 
forma de comunicação, e se isso já ocorria, 
só prova que não importam os meios, 
o importante é que a comunicação seja 
eficiente independente de ser verbal ou não 
verbal.

O uso apenas da letra inicial maiúscula 
quando se refere a Libras se dá pelo seguinte 
fato, de acordo com Fernando Capovilla, “o 
Dicionário de Libras (Capovilla & Raphael, 
2001) adotou a norma do Português, segundo 
a qual se uma sigla for pronunciável como 
se fosse uma palavra (e.g., Fapesp, Feneis) 
ela deve ser escrita com apenas a inicial 
maiúscula; e se ela não for pronunciável 
como uma palavra, mas apenas como uma 
série de letras (e.g., CNPq, BNDES), ela 
deve ser escrita em maiúsculas. Por isso, o 
Dicionário de Libras de Capovilla e Raphael 
(2001) escreve Libras e Feneis com apenas 
as iniciais maiúsculas, como deve ser em bom 
Português. Libras é um termo consagrado 
pela comunidade surda brasileira, e com o 
qual ela se identifica.

A SURDEZ NO BRASIL
Em junho de 1855, Hernest Huet vem ao 

Brasil a convite do Imperador D. Pedro II e 

apresenta um relatório cujo conteúdo revela 
a intenção de fundar uma escola para surdos 
no Brasil. Neste documento também informa 
sobre a sua experiência anterior como diretor 
de uma instituição para surdos na França: 
o Instituto dos Surdos-Mudos de Bourges. 
A instituição fundada na cidade do Rio de 
Janeiro recebeu na época o nome de Collégio 
Nacional para Surdos-Mudos; respondeu por 
outras denominações no decorrer dos anos, 
e hoje recebe o nome de INES (Instituto 
Nacional de Educação de Surdos). Nesta 
instituição são promovidas atualmente várias 
modalidades de ensino, são estas: educação 
infantil, fundamental, ensino médio e Ensino 
Superior. (INES, 2013). 

A Libras utilizada e difundida no Brasil teve 
como referencial a Língua de Sinais francesa. 

Além da Língua de Sinais oficial utilizada 
no país e regulamentada pela Lei 10.436, de 
24 de abril de 2002, existem outras Línguas 
de Sinais pertencentes a grupos indígenas 
de surdos brasileiros, cada uma provida 
de características culturais e linguísticas 
variadas, assim como menciona CALVET 
(2007,p.8): 

(...) nas duas últimas décadas, entretanto, 
o panorama das reivindicações dos 
movimentos sociais, a diversificação de suas 
pautas, o crescimento das questões étnicas, 
regionais, de fronteira, culturais tornaram 
muito mais visível que o Brasil é um país 
constituído por mais de 200 comunidades 
linguísticas diferentes que, a seu modo, têm 
se equipado para participar da vida política 
do país. Emerge em vários fóruns o conceito 
de “línguas brasileiras”: línguas faladas por 
comunidades de cidadãos brasileiros (...) 

independente de serem línguas indígenas ou 
de imigração, Línguas de Sinais ou faladas 
por grupos quilombolas. 

Estes grupos indígenas constituíram uma 
língua própria de sinais e são alvo de estudos 
de muitos pesquisadores e linguistas, pois 
mesmo sem acesso á civilização, e viverem 
isolados foram capazes de desenvolver uma 
língua e com ela uma cultura, uma identidade 
própria. 

Quanto ao uso da Língua de Sinais por 
indígenas no Brasil: 

[...]A única língua indígena de sinais 
reconhecida, porém, é a da comunidade 
urubu-kaapor, no sul do Maranhão. O povo 
dessa localidade remota na região amazônica 
tem elevada incidência de pessoas surdas 
(uma em cada 75) e desenvolveu uma 
forma própria de comunicação por sinais 
que começou a ser estudada na década de 
1960[...] 

(GURGEL, Thais. O fim do isolamento 
dos índios surdos. 2007. Em < https://
novaescola.org.br/conteudo/1622/o-fim-
do-isolamento-dos-indios-surdosl> Acesso 
em 22 dez. 2017)  

A citada tribo urubu-kaapor, cujo nome 
significa “povo da mata”, surgiu a cerca 
de 300 anos entre as regiões de Xingu e 
Tocantins, em virtude a alguns conflitos 
com colonizadores este povo migrou 
estabilizando-se no conhecido atualmente 
como estado do Maranhão. A tribo conta 
hoje com cerca de 800 habitantes, sendo 
sua língua nativa o Kaapor derivada do 
tupi-guarani; graças a incidência de surdos 
dentro da mesma, desenvolveram uma 
língua de sinais conhecida por Língua de 
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Sinais Kaapor Brasileira - LSKB), usada tanto 
pela comunidade surda do povo, como 
também por seus membros não surdos na 
comunicação com os surdos.

A LIBRAS COMO SEGUNDA 
LÍNGUA OFICIAL BRASILEIRA 

Após muitas lutas e conquistas os surdos 
tiveram a Libras reconhecida como 2ª 
língua oficial do Brasil por intermédio da 
Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
e regulamentada por meio do decreto 
5626/2005, pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, na qual reconhece como 
meio legal de comunicação e expressão a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e outros 
recursos a ela associados, ratifica o dever 
da garantia, por parte do poder público em 
geral e empresas concessionárias de serviços 
públicos, de formas institucionalizadas de 
apoiar o uso e difusão de Libras como meio 
de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil.

Entende-se como Língua Brasileira de 
Sinais - Libras a forma de comunicação e 
expressão, em que o sistema linguístico 
de natureza visual motora, com estrutura 
gramatical própria, constituem um sistema 
linguístico de transmissão de ideias e fatos, 
oriundos de comunidades de pessoas surdas 
do Brasil. (Lei nº 10.436, de 24 abril de 2002). 

Este decreto, no capítulo VI, Art. 22, incisos 
I e II, estabelece uma educação inclusiva para 
os surdos, numa modalidade bilíngue em sua 
escolarização básica, garantindo-se a estes 
alunos, educadores capacitados e a presença 

do intérprete nessas classes. (MENEZES, 
2006). 

A Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 
2002, ainda reconhece a Língua Brasileira de 
Sinais Libras como meio legal de comunicação 
e expressão, e torna obrigatória sua adoção, 
pelo poder público em geral e por empresas 
concessionárias de serviços públicos, como 
forma de garantir atendimento e tratamento 
adequado aos portadores de deficiência 
auditiva. 

Segundo QUADROS (2006, p.7), o ensino 
da língua de sinais e o ensino de português, de 
forma consciente, é um modo de promover o 
processo educativo. Afinal a língua oficial do 
Brasil é o Português sendo assim ensinar uma 
segunda língua para pessoas surdas exige um 
processo formal para sua aprendizagem.

A LEITURA E A ESCRITA DO 
SURDO 

Geralmente quando a criança chega à 
escola, ela possui conhecimentos prévios 
acerca das regras gramaticais e do uso da 
língua. Porém durante o processo educacional 
ela compreende que a linguagem usual de 
seu cotidiano é diferente da padrão e passa 
a se apropriar da mesma, tanto na sua forma 
oral quanto escrita. 

Considerando que o surdo não se 
apropria da mesma forma por não partilhar 
da mesma língua, ou seja, não vivenciá-la 
acaba apresentando extremas dificuldades 
na compreensão do português na sua forma 
escrita. 

Na nossa sociedade coexistem pessoas 
ouvintes e surdas, assim sendo duas culturas 

e duas linguagens, todavia a que prevalece 
é a língua falada, pertencente ao grupo 
predominante, sendo a língua de sinais 
realidade de um grupo minoritário. 

Pelo fato do surdo não participar via 
audição dentro das aulas, sua compreensão 
acerca da língua portuguesa é muito difícil. 
Isso se agrava pelo fato de ainda haver uso 
de metodologias equivocadas, resultando 
num expressivo fracasso escolar. Para sanar 

estas falhas educacionais se faz necessária à 
adoção de metodologias que antes de tudo 
respeitem a identidade do surdo, sua língua e 
se trabalhe em cima da sua realidade. 

A seguir um exemplo de escrita de um 
aluno surdo, do qual foi educado com 
metodologias equivocadas que não respeitam 
as peculiaridades da Libras e ensinado a 
seguir a norma padrão da língua portuguesa.

 (Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/345128/> Acesso em 22 dez. 2017)
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Percebe-se no exemplo acima a ausência 
de coerência e coesão (segundo a norma 
padrão da língua portuguesa), esta não existe 
pelo fato do sujeito não saber ou ser incapaz 
de aprender, o problema em questão é que 
lhe foi imposta a aprendizagem de uma língua 
que não é a sua, e por vez o que podemos 
ver é a dificuldade em relação a isso, ou 
seja, compreender algo do qual o sujeito não 
vivencia. 

A língua de sinais possui uma gramática 
própria da mesma forma que a língua 
portuguesa possui, contemplando 
morfologia, coesão, coerência e semântica.

A língua de sinais é uma língua espacial-
visual e existem muitas formas criativas 
de explorá-la - Configurações de mão, 
movimentos, expressões faciais gramaticais, 
localizações, movimentos do corpo, espaço 
de sinalização, classificadores são alguns 
dos recursos discursivos que tal língua 
oferece para serem explorados durante o 
desenvolvimento da criança surda e que 
devem ser explorados para um processo de 
alfabetização com êxito. (QUADROS, 2007).

A autora ainda faz analogia às duas 
gramáticas, que podem ser observadas no 
quadro a seguir:

LÍNGUA PREDOMINANTE

FONEMA (Som)

ALFABETO

SINTAXE

Língua Portuguesa Libras
Oral-auditiva (entoação e 

intensidade)
Unidade mínima sem significado 
de uma língua e sua organização 

interna.

Léxico reproduzido por meio de 
sinais, baseada nas interações 

sociais do indivíduo.

Visuo-espacial (expressão facial e 
corporal).

Combinações de letra-som 
(oralizado), possibilitando o 

entendimento de qualquer léxico.

Preocupa-se com a linearidade do 
texto.

Realizado de forma icônica 
(dactilologizado); auxilia no 
processo de transcrição da Língua 

de Sinais para LP.

Envolve todos os aspectos espaciais, 
incluindo os classificadores, ou seja, 
é um tipo de morfema gramatical 
que é afixado a um morfema lexical 
ou sinal para mencionar a classe que 

pertence o referente desse sinal.

CONSTRUÇÃO DE UM TEXTO
Limita-se com a transcrição de 

acordo com as regras.

Utiliza a estrutura tópico- 
comentário, realizado por meio 
de repetições sistemáticas. Utiliza 
referências anafóricas, por meio de 

pontos estabelecidos no espaço.

Só aparece para seres humanos 
e animais. Define o item lexical 
classificado. Exemplo: homem/

mulher.

Apoia-se em fazer a marcação do 
gênero. Exemplo: o, a, os, as – um, 

uma, uns, umas.
ARTIGO

ESTRUTURA DE SENTENÇA

PRONOMES

PLURAL

Língua Portuguesa Libras

Estruturada pela convenção de 
SVO.

Essa estruturação sofre alteração 
OSV ou SOV (o sujeito pode 

ser marcado por um sinal 
acompanhado da datilografia).

Pessoal: Eu, Tu, Ele(a), Nós, Vós, 
Eles(as).

Flexão de número por meio do 
acréscimo de (s), nos substantivos, 

artigos, pronomes e verbos.

Pessoal: Eu, você (precisa olhar 
para a pessoa), ele/ela, nós – nós 

2 – nós 3 – nós 4.

Identificado pela repetição de itens 
lexicais.

Tabela 1- Quadro referente normas gramaticais Lingua portuguesa/Libras
(https://www.crea-mt.org.br/portal/gramatica-de-libras-conhecer-para-entender-

uma-lingua-diferente-parte-ii/ Acesso em 22 dez. 2017

Embora hajam diferenças entre o uso e 
aquisição das duas línguas, não é impossível 
o fato do surdo fazer uso da língua 
portuguesa em sua modalidade escrita, o 
que vai influenciar será a forma que ele 
fará aquisição, como o professor irá mediar 
a educação deste sujeito, fazendo uso de 
metodologias significativas condizentes 
com as necessidades educacionais do surdo, 
estabelecendo uma ponte entre esses dois 
mundos eliminado paradigmas voltados a 
escrita e aprendizagem do surdo. 

Se eu vejo na surdez um fator limitador 
das condições de aprendizagem e 
desenvolvimento das pessoas surdas, 
trabalharei de forma pouco positiva para a 
aprendizagem e desenvolvimento dessas 
pessoas. 

Se ao contrário, tenho um posicionamento 
pautado na compreensão do outro, de suas 
potencialidades e compreendo a surdez 
como uma característica peculiar de uma 

pessoa que não a impede de ser, de viver 
em sociedade, de estar envolvida com a 
comunidade em todas as suas atividades, 
tenho uma forma diferente de planejar 
minhas atividades pedagógicas a serem 
realizadas com este grupo.

Os surdos quando não representados 
como sujeitos culturais, entram no rol dos 
desajustados, desintegrados da sociedade 
ouvinte, deficientes e incapazes de se 
desenvolverem sem o auxílio de grupos 
dominantes culturalmente. (LOPES, 1998, 
p.114).

A ressignificação da surdez precisa 
ultrapassar o nível das discussões teóricas e 
alcançar novos limites, como, por exemplo, 
contribuir com a elaboração de políticas 
educacionais e profissionais mais efetivas 
às condições e necessidades específicas 
dos surdos, tanto no âmbito da formação 
geral do cidadão quanto na da preparação 
para sua inserção no mercado de trabalho. 
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Essas conquistas precisam garantir uma 
condição equitativa em todos os sentidos, 
ultrapassando um direito estabelecido com 
base numa limitação biológica.

A COMUNIDADE SURDA 

Mediante o uso corrente da Libras por 
surdos e ouvintes que convivem com surdos, 
houve uma grande difusão da língua, fato que 
possibilitou a construção de uma identidade 
própria a seus usuários, que nada mais são do 
que pessoas que partilham entre si de metas 
em comum e que trabalham para alcançar 
tais metas. 

Os integrantes da comunidade surda não 
são exclusivamente os surdos, mas também 
ouvintes que defendem as mesmas causas e 
ideias, filhos ouvintes de pais surdos, pessoas 
que convivem com surdos, ou seja, não há 
um parâmetro para definir o perfil de quem 
pertence ou não à este grupo social, o que 
todos tem em comum é que partilham dos 
mesmos objetivos comuns. 

Segundo QUADROS (2009, p.11) “a 
Libras é a língua de sinais que se constituiu 
naturalmente na comunidade surda 
brasileira”. O surdo como usuário natural da 
língua, deve estar presente na comunidade, 
escola, universidades para que todos possam 
identificar-se positivamente e desenvolver 
a utilização da língua de sinais da forma 
mais natural possível. Na mesma citação a 
autora também diz que “As festas, os jogos, 
os campeonatos, as sedes organizadas 
por surdos são formas de interação social 
e linguística, garantiram a formação da 
comunidade surda brasileira com uma língua 

própria”.
Ainda SKLIAR (1996, p.147) cita que 

quando o surdo nasce dentro de uma família 
de pais ouvintes que não dominam a língua 
de sinais, ele cresce dentro de uma cultura 
pertencente à sociedade ouvinte; e por conta 
disto sofre perdas culturais que só serão 
recobradas quando este surdo ingressar 
numa escola de surdos e tiver contato direto 
com a cultura e a comunidade surda e assim 
poderão desenvolver a identidade do sujeito 
surdo. 

E assim é que nasce a Comunidade Surda, 
mediante o contato de pessoas surdas 
oriundas de diferentes realidades sociais, e 
independente disso elas partilham de uma 
língua em comum, uma forma de expressão, 
ideais, metas, dificuldades e necessidades. 
Quando se reúnem reconhecem a força que 
o grupo possui e por fim lutam em busca de 
reconhecimento, valorização, oportunidades 
e por fim uma “real” equidade em âmbitos 
educacional e social.

A surdez deixou de ser considerada 
apenas uma patologia para ganhar status 
de fenômeno social, da mesma forma que 
as nomenclaturas sofreram alterações, 
antes a terminologia deficiente auditivo era 
designada a qualquer sujeito que tivesse 
alguma perda auditiva independente do seu 
grau, hoje deficiente auditivo é aquele que 
apesar de ter uma perda auditiva tem sua 
audição em sua vida funcional, já o surdo é 
aquele que possui perda total da audição. 

Os defensores da língua de sinais para 
os surdos afirmam que é só de posse desta, 
considerada “natural”, adquirida em qualquer 
idade, que o surdo constituirá uma identidade 

surda, já que ele não é ouvinte (PERLIN, 
1998; MOURA, 2000).

A Libras não está relacionada apenas ao 
discurso, mas remete a natureza das relações 
sociais, por ser uma língua interativa e social 
é por meio das práticas que ela se firma e se 
caracteriza como identidade marcada deste 
grupo emergente dentro da sociedade.

(...) nem estamos pretendendo incentivar a 
criação de grupos à parte, de minorias alheias 
à sociedade majoritária. Pretendemos, 
sim, que sejam reconhecidas as variadas 
“especificidades culturais”, manifestadas na 
língua, nos hábitos, nos modos de socialização 
e de funcionamento cognitivo que dão origem 
a uma cultura diferente (...). O objetivo de 
considerar, no estudo da problemática do 
surdo, a questão cultural não é o de incentivar 
a criação de grupos minoritários à margem 
da sociedade, mas justamente o contrário, 
ou seja, o de considerar a diferenciação 
linguística como necessária para possibilitar 
o desenvolvimento normal da cognição, 
da subjetividade, da expressividade e da 
cidadania da pessoa surda. (SÁ, 1999, p. 
157-158).

Segundo FELIPE (2007) o surdo é diferente 
do ouvinte porque percebe e sente o mundo 
de forma diferenciada e se identifica com 
aqueles que também apreendendo o mundo 
como Surdos, possuem valores que vem 
sendo transmitidos de geração em geração 
independentemente da Cultura dos ouvintes 
a qual também se inserem. A autora ainda 
afirma que o surdo prefere se relacionar com 
outro surdo, exemplificando com seguinte 
questão:

(...) suas piadas envolvem a problemática 

da incompreensão da surdez pelo ouvinte 
que geralmente é o “português” que não 
percebe bem ou quer dar uma de esperto e 
se dá mal; Seu teatro já começa a abordar 
questões de relacionamento, educação e 
visão de mundo das pessoas Surdas. O Surdo 
tem um modo próprio de olhar o mundo 
onde as pessoas são expressões faciais e 
corporais. Como fala com as mãos, evita usá-
las desnecessariamente e quando as usam, 
possui uma agilidade e leveza que podem se 
transformar em poesia. 

(FELIPE, 2007, p.82)
As comunidades surdas tem sido as  

maiores difusoras da Libras, em razão do 
seu trabalho e luta por reconhecimento 
e valorização que os surdos conseguiram 
adquirir os direitos até o momento 
conquistados, todavia ainda há uma longa 
jornada para antes de tudo, aceitação do 
MEC em reconhecer a Cultura surda, fato 
que ainda não ocorreu.

(...) do ponto de vista da educação 
inclusiva, o MEC não acredita que a condição 
sensorial institua uma cultura. As pessoas 
surdas estão na comunidade, na sociedade e 
compõe a cultura brasileira. Nós entendemos 
que não existe cultura surda e que esse é 
um princípio segregacionista. As pessoas 
não podem ser agrupadas nas escolas de 
surdos porque são surdas. Elas são diversas. 
Precisamos valorizar a diversidade humana. 
Revista Feneis 

(HISTÓRIA DO SETEMBRO AZUL. [s.d.]).
Disponível em: 

<http://setembroazul.com.br/historia.
html>Acesso em 22 dez. 2017) 
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Este tipo de posicionamento é que move 
a comunidade surda a cada vez mais 
manifestar-se em prol de seus ideais, SKLIAR 
(1997, p.263) já defendia a ideia de que a 
divulgação de uma cultura globalizante e 
universal pode ser uma armadilha imposta aos 
nossos tempos, provocando a massificação 
cultural. Talvez seja preciso pensar a cultura 
não apenas como uma só cultura, monolítica, 
mas nas diferentes manifestações culturais, 
as quais são aceitas mediante as concepções 
multiculturais críticas transformadoras. 

Podemos constatar que Skiliar já previa 
uma relutância em aceitar-se diferentes 
manifestações culturais além das já impostas 
e existentes, contudo a Comunidade 
surda tem força e é capaz de lutar para ter 
reconhecida sua Identidade e cultura.

Não podemos pensar uma cultura de  
surdos como uma imagem velada e uma 
hipotética cultura de ouvintes, pois esta não 
existe. Existem diferentes manifestações 
culturais a partir de um conjunto de 
significados éticos, estéticos, míticos, 
técnicos (...). SKLIAR (1997, p.263).

A IMPORTÂNCIA DO 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
DURANTE A ESCOLARIZAÇÃO

Após analisarmos o processo de 
escolarização do surdo dentro de seu 
contexto histórico, percebemos as imensas 
dificuldades enfrentadas até compreender–
se a necessidade de rever as metodologia e 
propostas educacionais que estavam sendo 
empregada até o momento sem sucesso. 

Posteriormente compreendida então a 
necessidade de subsidiar a educação por 
intermédio de sua língua materna que é a 
Libras, notou-se que o trabalho desenvolvido 
ganhou ressignificação eliminando alguns 
estereótipos anteriormente criados graças 
ao fato de não haver até então um estudo 
que apontasse ou norteasse um trabalho 
baseado na realidade que o surdo vive. 

Segundo VYGOTSKI(1994-1998), 
devemos nos lembrar que é a partir  
da interação entre a criança e o adulto 
ou entre crianças/pares que o sujeito se 
desenvolverá, pois é pela linguagem que 
pode dominar as ferramentas culturais 
e ampliar seus processos de pensar. As 
crianças surdas vivem, em geral, experiências 
diferentes em seu cotidiano familiar já que 
nem sempre contam com interlocutores 
que dominam a Libras. Ainda, de acordo 
com VYGOTSKI(1995) a aprendizagem e o 
desenvolvimento das funções psíquicas só 
ocorreram dentro do âmbito da mediação. 
É mas relações sociais mediadas pela 
linguagem que a formação das funções 
psicológicas superiores acontecem e a 
criança vai construindo e representando o 
que ela vê no mundo real 

Vista a necessidade indispensável da Libras 
como canal de comunicação do surdo com o 
surdo e do ouvinte com o surdo, percebeu-
se que haveria a necessidade de haver 
um profissional que desempenhasse esta 
função dentro da instituição educacional, 
de modo a promover interação e contribuir 
com o desenvolvimento do educando, este 
profissional é o intérprete de Libras. 

Antes de respaldo legal, o intérprete já 

era figura presente na comunidade surda 
estabelecendo a comunicação entre a língua 
portuguesa e a Libras, seu envolvimento 
com a comunidade surda levava a pratica do 
trabalho voluntariado, assistindo o surdo no 
dia a dia, quando necessária a interlocução. 
Adquiria o conhecimento da língua mediante 
o convívio.

(INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS: 
UMA POLÍTICA EM CONSTRUÇÃO.2013. 
Disponível em: 

<http://ivanguiainterprete.blogspot.com.
br/2013/02/codigo-de-etica-do-interprete-
de-libras.html> Acesso em 22 dez. 2017)

O intérprete de Libras é o profissional que 
faz a tradução simultânea da língua de sinais 
para a língua portuguesa e vice-versa, para 
tal ele precisa ter domínio dos processos, 
dos modelos, das estratégias e técnicas 
de tradução e interpretação, além de 
possuir formação específica na área de sua 
atuação (por exemplo, a área da educação). 
Esta profissão é regulamentada pela lei nº 
12.319 DE 01.09.2010 que regulamenta a 
profissão de Tradutor e Interprete de Língua 
Brasileira de Sinais – Libras. A categoria 
profissional possui código de ética e respaldo 
institucional, associações de pessoas 
surdas, Federação Nacional de Educação e 
Integração dos Surdos, Federação Mundial 
dos Surdos, entre outras. 

Como as escolas de surdos já contam 
com uma equipe de profissionais fluentes 
na língua de sinais, o trabalho do interprete 
acaba não sendo necessário, todavia o surdo 
que ingressa em escolas regulares ou na 
universidade, ou seja, em outro ambiente 

do qual não é voltado a realidade do surdo, 
necessita do trabalho do intérprete, que 
traduz as aulas para o surdo. O trabalho 
do intérprete deve ser em parceria com o 
professor da sala, pois ambos trabalhando 
juntos conseguem sanar as dificuldades 
do surdo que possam surgir, muitas vezes 
não somente por conta do conteúdo, mas 
também relacionados a gramática, coesão, 
enfim, o professor acaba tendo um olhar 
diferenciado na hora da correção levando 
em conta a diversidade decorrente da Libras. 

O intérprete dentro da sala de aula não 
aparece com intuito de tornar o surdo 
“diferente” com papel excludente, ao 
contrário, ele auxilia na inclusão e interação 
do surdo com o professor, colegas e demais 
repartições dentro da instituição educacional. 

Este profissional partilha da identidade 
surda, conhece suas necessidades 
educacionais, compreende a estrutura da 
libras e a domina com fluência, em outras 
palavras, ele é “a voz” do surdo, portanto 
é um profissional que merece respeito e 
valorização.

A função do intérprete é realizar a 
interlocução da língua fonte à língua alvo 
e trabalhar com uma língua espacial-visual. 
Compete a este profissional estar atualizado 
em relação às nuances e dinâmica da língua 
alvo. Ser ativamente participante na equipe 
de profissionais, como profissional a ser 
consultado no que compete à interlocução 
para a Libras e para efetivar a comunicação 
entre surdos e ouvintes. Não compete ao 
intérprete de Libras a função de educador, 
ainda que execute a interpretação no espaço 
de ensino, seja em nível básico ou superior. 
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Jacqueline Vieira Farias 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de mais nada como fechamento deste trabalho, 
necessitamos ter em mente que ser surdo é apenas uma 
forma “diferente” de ser. Assim não podemos usar a surdez 
para classificar ou agrupar pessoas. Cada pessoa é uma 
pessoa, ou seja, cada indivíduo possui particularidades que 
nenhum outro possui. Desta forma, cada um possui uma 
experiência com a surdez. 

Então a surdez, para além dos aspectos biológicos, é uma 
experiência visual, gestual, cultural e linguística construída 
dentro e um contexto histórico, político, social, cultural e 
econômico. 

Cabe destacar que a partir do momento que o bilinguismo 
ganhou relevância e a língua de sinais foi disseminada, é 
que os surdos passaram a ganhar respeito e ter acesso às 
informações e aos conhecimentos que antes eram restritos à 
comunidade ouvinte, contribuindo assim para sua cidadania 
e desenvolvimento intelectual, afetivo, social e cultural. 

(...)uma das tarefas mais importantes da prática educativa-
crítica é propiciar as condições em que os educandos em 
suas relações uns com os outros e todos com o professor ou 
a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. 
Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, 
capaz de ter raiva porque é capaz de amar. FREIRE (1996, 

Sua preocupação deve ser a escolha acertada da estrutura e 
sinalização na passagem da língua fonte para a língua alvo. 
Uma vez que a profissão segue critérios de neutralidade 
no desempenho da função, como um canal que não exerce 
qualquer influência na mensagem em tramite. 

(INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS: 
UMA POLÍTICA EM CONSTRUÇÃO.2013.  
Disponível em: 

<http://ivanguiainterprete.blogspot.com.br/2013/02/
codigo-de-etica-do-interprete-de-libras.html> Acesso em 
22 dez. 2017

p.41) 
A partir do momento que a legislação, a 

educação e por vez a sociedade puderam 
“aceitar” o surdo como sujeito, seu papel no 
cenário social e por vez dentro do contexto 
histórico ocupou outra posição. Porém 
para haver essa tal aceitação muitos foram 
castigados, penalizados por conta de ter uma 
necessidade incompreendida. 

Como citou Freire o termo “assumir”, eu 
me atrevo a remetê-lo ao foco que é o surdo, 
a partir do momento que ele pode se assumir, 
ele deixou de ter uma vida condicionada aos 
costumes que regem a sociedade ouvinte e 
ter suas próprias experiências, enxergar a si 
mesmo como sujeito que é, e não como o 
“elefante branco” desajustado no meio em que 
vive; pôde compreender que há outros como 
ele que compartilham de uma mesma língua, 
mesmas dificuldades e que se identificam por 
isso, que constituem uma identidade tão sua 
e que por vez representa não um indivíduo 
apenas, mas uma comunidade que partilha 
de mesmos ideais e interesses. 

Precisamos de uma mudança de 
pensamento frente a essa realidade, para 
tal faz se necessária a destituição dos 
estereótipos que envolvem os surdos, 
atribuindo-lhes características que não 
condizem com a realidade. Dessa forma é 
possível fazer uma ressignificação da surdez, 
garantindo-lhes a possibilidade de conquistar 
espaços dentro da própria comunidade surda 
e da sociedade em geral. 

Infelizmente muitos ainda são os 
paradigmas que devem ser quebrados pelos 
surdos, todavia não podemos desconsiderar 
todo o percurso percorrido até o presente 

momento, os avanços são notáveis, contudo 
nem por isso o movimento surdo deve cessar 
em busca de que políticas educacionais e 
profissionais mais efetivas e condizentes com 
a realidade do surdo sejam implementadas. 
Este sem dúvida é um trabalho a longo prazo 
pois é necessário que certas estruturas sejam 
abaladas para que outras sejam construídas, 
mesmo que, em parte, na realidade concreta 
da vida das pessoas.
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OS PASSOS DE DESCARTES PARA 
A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO 
CIENTÍFICO

RESUMO: O objetivo deste trabalho é delinear sucintamente as bases, ideias e consequências 
do pensamento cartesiano para compreender seus passos até a construção do método 
científico. E dentre o que será esmiuçado, enfatizar os elementos apresentados por Descartes 
para a eclosão do novo pensamento filosófico. A fundamentação do referente será abstraída 
de todo o pensamento cartesiano, especialmente da obra Discurso do Método, dos estudos 
de Giovanni Reale e Dario Antiseri e de Nicola Abbagnano. O pensamento cartesiano 
culmina entre os mais expressivos da modernidade, justamente porque constrói de forma 
autêntica os argumentos que provam a existência do homem enquanto ser pensante e 
consequentemente seu poder cognoscível, após duvidar radicalmente de tudo que existe. 
Descartes parte da construção de um método preciso constituído por regras metódicas para 
dele justificar não só a substância pensante, mas todos os ramos do saber; Deus, o mundo, 
a moral etc. O referencial destas regras pauta-se nos conceitos de clareza, distinção e no 
conhecimento matemático. Em tese, Descartes proporcionou através desses elementos uma 
reviravolta em todo o pensamento filosófico. Tratou-se de uma mudança que fez ascender 
à centralidade do mundo no homem, concretizando seu domínio na natureza e tão logo a 
revolução de maior sequela dos últimos tempos: a revolução científica.
Palavras-chave: Método, Ser Pensante, Dúvida.
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INTRODUÇÃO

O filósofo que marcou decisivamente 
a Idade Moderna foi Descartes devido 
a sua acuidade para com o problema do 
conhecimento. Com efeito, proporcionou 
uma revolução de todo o pensamento 
ocidental, pois construiu o alicerce para o 
desenvolvimento da ciência.

Na filosofia cartesiana o homem é agente 
ativo e participativo e o mundo inteira 
objetividade. Embora pareça tratar-se de 
uma resolução definitiva, essas máximas 
para Descartes significaram o início de um 
problema que precisaria ser posto ao crivo 
da dúvida, para enfim adentrar na verdade 
absoluta. Mas, a precisão do pensamento 
cartesiano recai principalmente em torno da 
reviravolta dada em torno da natureza humana 
e seu poder cognoscível, em contraponto a 
tradição dogmática da medievalidade.

Todas essas ideias estão contidas em suas 
obras mais célebres, e a forma que ele as 
escreve não deixa de ser peculiar. Descartes 
parte de si próprio para desvelar o enigma do 
homem, e a exemplo de Montaigne conduziu 
seu pensamento na primeira pessoa, porém 
nele os resultados encontrados valem para 
todos os homens.

René Descartes. Pintura de Frans Hals (entre 1649-1700).
Foto/Site: https://www.infoescola.com/wp-content/

uploads/2008/07/rene-descartes.jp.

O VALOR DA RETA RAZÃO

Quando Descartes se propôs buscar a 
verdade a partir de si ele foi bem além. A 
primeira certeza posta por nosso filósofo 
constitui o sustentáculo elementar de seu 
pensamento.

Ele atribuiu à razão o poder substancial 

de conhecer o verdadeiro, por isso foi 
um extremo racionalista. Assim ele pôde 
justificá-la, afirmando que esta é igual em 
todos os homens. “Aquilo que é mais íntimo 
e singular a natureza humana, a razão ou 
bom senso é a coisa mais bem distribuída no 
mundo”. (DESCARTES, 1997 p. 05)

A razão permite ao homem separar o 
verdadeiro do falso, já as opiniões se aplicam 
aos objetos e cuida por tentar persuadir a 
razão. Essa faculdade de distinguir o que é 
verídico daquilo que é enganador, ou seja, 
a razão intrínseca ao homem possui caráter 

universal.
Mas a universalidade da razão para 

Descartes se restringe ao homem e Deus 
neste caso só a garante, diferente do que 
pensavam os clássicos que afirmavam que 
a razão é essência da divindade e o homem 
só a possui em circunstâncias específicas. 
A garantia de Deus fornece a razão apenas 
um lado da moeda, o resto diz respeito 
a autenticidade de regras precisas. Sua 
plena atuação está para o homem e para o 
conhecimento.

A razão opera através da ação do primeiro 

e da ordem do segundo e não descobrindo a 
Deus. Essa última instância Descartes leva a 
cabo os antigos preceitos renascentistas de 
mundanizar e humanizar a razão, vez que o 
fim último desta é a ciência e a matematização 
das coisas.

Da matemática, mais notável produto 
foi a descoberta do método. Na natureza 
do método é que se encontra a razão, pois 
os dois em si não são a mesma coisa. Na 
proporção em que há clareza e distinção das 
ideias, a razão desta participa. 

Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês, René Descartes. Trata-se de dois eixos 
perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demostrar a 
localização de alguns pontos no espaço. Fonte: http://gothos.info/wp-content/uploads/2011/04/equirectangular.png
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Esse preceito tornou-se fundamental no 
procedimento do método e está presente na 
sua primeira regra.

Descartes tal qual Sócrates perseguia 
incessantemente a verdade. O primeiro 
pelo método maiêutico, o segundo pelo 
ideal de clareza e distinção. O propósito 
socrático por vezes era inalcançável, já o 
de Descartes incorria no risco de virar uma 
tarefa puramente especulativa.

Contudo, Descartes conseguiu traduzir sua 
especulação em prática. Isso seria possível 
somente na mão de homem que poderia 
dominar a natureza a partir da clareza e da 
distinção.

O método funda-se na unidade e na 
simplicidade da razão comum nos homens. 
Só assim, segundo Descartes pode ser 
aplicado a todo o domínio do saber.

O FUNDAMENTO DO 
MÉTODO E SEU ESCOPO

O ponto de partida do método cartesiano 
procede do prestígio da matemática em seu 
pensamento.

No Discurso do Método Descartes revela 
que a escolha da matemática no início ainda 
não o tinha por inteiro convencido, porém 
seu sólido embasamento surpreendia-o. 
Assim ele afirmava:

“Comprazia-me sobretudo com as 
matemáticas, por causa da certeza e da 
evidência de suas razões, mas não percebia 
ainda seu verdadeiro uso, e pensando que só 
serviam para as artes mecânicas, espantava-
me de que, sendo tão firmes e sólidos seus 
fundamentos, nada de mais elevados se 

tivesse construído sobre eles”. (DESCARTES, 
1997 p. 11)

Desse modo, a matemática se infiltrou 
no método e o que restou a Descartes foi 
justificá-lo. Em tese, o valor do método 
dependia de sua aplicação universal e de seu 
fundamento último, a razão. Nesse sentido, 
o método cartesiano esmiuçou-se em quatro 
regras metódicas que agora podiam justificar 
a fecundidade do método e sua aplicação às 
várias classes do saber humano.

As regras do método foram, portanto, 
formuladas tendo em vista seu referencial 
matemático, seu valor universal e seu 
cumprimento nos vários ramos do saber. 
Para Descartes, a construção do método 
“pode chegar ao conhecimento de todas 
as coisas de que [...] o espírito seja capaz” 
(DESCARTES, 1997 p. 21)

Na obra “Regulae ad directionem ingenni” 
ele propôs vinte e uma regras que se 
reduziram a quatro no Discurso do Método, 
isso para evitar prolixidades.

A primeira regra denomina-se regra da 
evidência. Eis seu enunciado:

“O primeiro era de nunca aceitar coisa 
alguma como verdadeira sem que a 
conhecesse evidentemente como tal, ou 
seja, evitar cuidadosamente a precipitação 
e a prevenção e nem incluir em meu juízo 
nada além daquilo que se apresentasse tão 
clara e distintamente ao meu espírito, que 
eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em 
dúvida” (DESCARTES, 1997 p. 23)

Para Descartes, a origem do erro elencado 
na primeira regra surge de duas atitudes 
que sem dúvida obstruem o acesso ao 
conhecimento verdadeiro e são elas: a 

precipitação e a prevenção. Entende-se 
por prevenção a vulnerabilidade de nosso 
espírito em se deixar persuadir por opiniões 
e ideias alheias, a ponto de não se verificar 
sua veracidade.

No pensamento cartesiano as opiniões 
consideradas cristalizadas que tiram o 
poder investigativo e de pensamento do 
homem estão atreladas exatamente ao forte 
dogmatismo da medievalidade. Contudo, a 
fonte do erro assume também outra vertente 
e desta vez ligada à sensibilidade.

O cartesianismo distinguiu o conceito 
de pensamento e de julgamento como 
duas esferas distintas no que se refere à 
probabilidade do erro; o primeiro quando 
tomado pela clareza e distinção fica imune, 
o segundo por agir pela vontade torna-se 
susceptível. O que interessa neste caso é 
que a fonte do erro é a precipitação.

No rol de conhecimentos sensíveis, 
imaginativos e de memória o espírito tende 
em apressar a emissão de juízos sobre 
as coisas antes de verificarmos se são 
verdadeiros ou não. Isso acontece porque 
nossa vontade se sobrepõe a ação de nosso 
intelecto.

A regra da evidência reporta a verdade 
àquilo que se apresenta de modo imediato 
ao espírito, logo o ato racional utilizado por 
ela é a intuição. A intuição cartesiana permite 
que o intelecto recolha quaisquer ideias e as 
torne transparente a si mesmo, sem nenhum 
teor de dúvida.

Essa regra ainda traz a clareza e a distinção 
como bases para uma ideia evidente, sendo 
a clareza a ideia presente no intelecto e a 
distinção a separação de tudo aquilo contido 

em outras ideias. Pode-se dizer que a intuição 
está intrinsecamente ligada a evidência e 
até mesmo posiciona-se como sendo o ato 
factual desta.

A segunda regra é chamada regra da 
análise ou divisão e é conceituada da seguinte 
forma: “[...] dividir cada uma das dificuldades 
que examinasse em tantas parcelas quantas 
fosse possível e necessário para melhor 
resolvê-las” (DESCARTES, 1997 p. 23).

Esta regra pretende separar o falso do 
verdadeiro, patentear o problema em si 
retirando suas considerações secundárias; 
bem como decompondo o problema em 
partes simples afim deixá-las prontas para 
que aconteçam intuições precisas sobre elas.

A terceira regra é a da síntese. Ela afirma:
“Conduzir por ordem meus pensamentos, 

começando pelos objetos mais simples e mais 
fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, 
como por degraus, até o conhecimento dos 
mais compostos; e supondo certa ordem 
mesmo entro aqueles que não se precedem 
naturalmente uns aos outros”. (DESCARTES, 
1997 p. 23)

Essa regra implica inicialmente que todo 
conhecimento seja ordenado. A ordem 
nesse caso pressupõe outro ato racional, a 
dedução. A sequência dada por Descartes é 
clara: as ideias simples agora são relativizadas 
a outras ideias por meio de raciocínios.

O que se busca nessa regra é estabelecer 
o nexo entre as ideias numa determinada 
ordem sempre que for necessário. Assim, se 
a intuição está para evidência, a dedução é 
essencial na quarta regra da síntese.

A quarta e última regra é conhecida como 
a regra da enumeração. A regra diz: “fazer em 
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tudo enumerações tão completas, e revisões 
tão gerais que eu tivesse certeza de nada 
omitir”. (DESCARTES, 1997 p.23)

A regra da enumeração permeia tanto a 
análise quanto a síntese. Ao mesmo tempo 
em que reestrutura o conhecimento pela 
ordem dedutiva reconduz este a primeira 
regra que se vale do ato intuitivo. Ou seja, 
a enumeração possibilita uma revisão 
completa dos raciocínios e suas ligações os 
deixado outra vez tão claros e distintos.

Todas essas regras não se “autojustificam” 
utilizando-se somente dos conhecimentos 
matemáticos, se assim o fosse sua 
fecundidade estaria nos fins práticos da 
própria matemática, logo seria inaplicável a 
outros ramos do saber.

Por esse motivo, o autor remete a 
justificação das regras metódicas e sua raiz 
principal, isto é, a atividade racional do 
homem.

COGITO ERGO SUM, A ÙNICA 
CERTEZA ABSOLUTA

Para Descartes fundamentar o real valor 
do método ele recorreu a uma atitude 
radical: criticar sem exceções todos os 
âmbitos do saber. Para nosso filósofo era 
preciso suspender todos os conhecimentos 
estabelecidos e dogmatizados e aqueles 
postos a ação corrosiva da dúvida seriam 
tomados por falsos.

Nessa árdua atitude poder-se-ia encontrar 
finalmente um princípio eximido da dúvida 
no qual os outros conhecimentos pudessem 
se servir. Quando Descartes se propôs 
lançar a dúvida sobre o conhecimento, nas 

entrelinhas ele já postulava o caráter incerto 
e problemático destes, o que remeteria 
sempre a essa atitude de desconfiança.

Por outro lado, a dúvida implica a 
impossibilidade de aceitar os conhecimentos 
como tais, o que por um instante coloca-os 
em status de falsidade. Descartes (1973) 
então afirma: “desejava ocupar-me somente 
da procura da verdade [...] e rejeitar como 
absolutamente falso tudo em que pudesse 
imaginar a menor dúvida, a fim de ver se 
depois disso não restaria em minha crença 
alguma coisa que fosse inteiramente 
indubitável”.

Em última análise, a dúvida reportaria a um 
segmento de negação das coisas, mas essa 
seria uma visão pessimista e errônea acerca 
do pensamento cartesiano e impróprio dele.

Diferente da dúvida cética que não leva 
a nenhum caminho, a não ser duvidar por 
duvidar e incorrer no risco de se transformar 
num frio niilismo, a dúvida metódica atua no 
ensejo de alavancar uma certeza absoluta e 
patente de clareza e distinção.

A dúvida cartesiana alcança todos os 
níveis do conhecimento desde “os sensíveis” 
que através dos sentidos são por vezes 
enganadores, até os sonhos que não 
distinguem as coisas no acordar e no dormir.

Portanto, a resolução da dúvida submete o 
homem a nada aceitar se antes não conhecer 
a si próprio e sua origem. Essa perspectiva 
não o impede de supor que sua criação 
depende de uma potência maligna desejosa 
de enganá-lo com conhecimentos ilusórios e 
aparentemente verdadeiros.

Fica nítido desse modo, que a dúvida 
ultrapassa todos os limites e estende-se 

a todas as coisas, o que a torna sem pré-
requisitos universal. Entretanto, à medida 
que levo a dúvida a sua mais alta radicalidade 
se desvela nela uma primeira certeza.

Certamente, posso enganar-me ao admitir 
que não exista nada que se apresente aos 
meus olhos, como por exemplo, a luz, o sol, 
aquele livro e até meu corpo, mas para que 
eu seja enganado é preciso consentir que eu 
que as penso, seja alguma coisa e não o nada.

Assim, a premissa: “penso, logo existo” é 
indubitavelmente verdadeira, pois a própria 
dúvida a confirma. Foram esses então, os 
passos percorridos por Descartes para 
principiar os traços da nova filosofia. Assim 
ele revela: “(...) antecipei que, enquanto 
queria pensar que tudo era falso, era 
necessariamente preciso que eu que o 
pensava fosse alguma coisa. E notando que 
esta verdade penso, logo existo [...] julguei 
que podia admitir sem escrúpulo como o 
primeiro princípio da filosofia que buscava”. 
(DESCARTES, 1997 p. 38)

Tal máxima indica aquilo que sou quando 
existo. Não se trata obviamente de uma 
existência corporal, pois desta a dúvida ainda 
permanece. A minha existência neste caso é 
de uma coisa que duvida, ou seja, que pensa.

O meu existir concebe-se apenas pelo 
meu pensamento e suas atribuições, seja 
pela dúvida, pela negação, pelo querer, pela 
imaginação, enfim por tudo que eu tomo 
consciência dentro de mim. Talvez essas 
atribuições não sejam reais enquanto coisas 
duvidadas, negadas, queridas e imaginadas, 
mas certamente é real o meu pensar, sentir, 
imaginar sobre elas.

Descartes (1973), denomina a natureza 

dessa existência de res cogitans, ou realidade 
pensante, que significa tão somente o 
espírito, a intelecção e a razão própria do 
homem.

O conceito de pensamento dado por 
Descartes é “(...) tudo aquilo que existe em nós 
de tão factual que sejamos imediatamente 
conscientes dele”, (REALE, ANTISERI, 2005 
p. 365), ou seja, sua intenção é tornar algo 
transparente a si mesmo a partir de um ato 
intuitivo pautado, sobretudo na clareza.

Esse pressuposto invalida a concepção de 
que o cogito ergo sum seja um raciocínio, vez 
que não requer demonstração, nem recorre 
a nenhum outro conhecimento, mas capta a 
veracidade deste num único ato intelectual, 
pensado em si mesmo. O cogito ergo sum 
conquistou a certeza da existência do homem 
enquanto ser pensante e por meio das regras 
do método ratificou essa certeza.

No meu existir estão implícitas a clareza 
e a distinção que agora fundamentam a 
filosofia que Descartes buscava. Com efeito, 
o método é assegurado pela consciência 
racional e a consciência racional se funda no 
método. Há, portanto uma transformação 
paradigmática no saber filosófico; de ciência 
do ser passa a concentrar-se no homem e de 
modo específico, na sua consciência racional.

A referência do cogito cartesiano 
apresentado anteriormente por Santo 
Agostinho possui em tese outros fins se 
comparado ao antigo. O cogito agostiniano 
revela: “se fallor sum”, ou seja, “se duvido, 
existo”.

Neste caso, a dúvida também remete a 
existência do ser, mas o objetivo deste é o 
reconhecimento da presença de Deus no 
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homem e não do homem em si, como propõe 
o cogito cartesiano.

Outra divergência entre o cogito e 
seu precedente é que neste a certeza 
encontrada não se encerra, mas abre-se para 
a problemática que dele deriva.

O “cogito cartesiano” parte para desvendar 
a realidade diversa do eu. Com isso, 
Descartes dá um passo à frente dos antigos, 
pois o seu cogito estabelece uma relação do 
eu consigo mesmo e interfere diretamente 
na explicação daquilo que é real fora do eu. 
E é dessa problematicidade que ele formula 
as provas da existência de Deus.

O PAPEL DE DEUS NO 
PENSAMENTO CARTESIANO

Como já foi explicitado, o cogito 
fundamenta a existência do homem 
somente na interioridade do seu eu, ou seja, 
na res cogitans. Porém, não se limita nele. 
Ele se abre para uma realidade do mundo, 
totalmente diversa do eu pensante.

A minha existência é de um ser pensante, 
dotado de ideias. Por exemplo, posso pensar 
no sol, nas estrelas, mas não tenho segurança 
do seu valor objetivo, isto é, não sei se essas 
ideias existem ou não na realidade.

A questão chave da problemática 
cartesiana da abertura do cogito para 
além da res cogitans, está em provar que 
as coisas possuem uma realidade fora do 
pensamento. Assim, Descartes (1973), 
apresenta três categorias de ideias como 
resposta a tal questão: “ideias inatas, isto 
é, as que encontramos em nós mesmos, 

nascidas junto com a nossa consciência; 
ideias adventícias, isto é, as que vêm de fora 
de nós e nos remetem a coisas diferentes 
inteiramente diferentes de nós, ideias 
factícias ou construídas por nós mesmos”. 
(REALE, ANTISERI, 2005 p. 369)

O valor dessas ideias não está na 
sua realidade subjetiva, ou seja, como 
pensamentos do espírito, disso é certa sua 
existência; a consideração pertinente a 
elas volta-se a sua objetividade, que por 
sinal são bem diferentes se consideradas 
entre si. E entendendo desse ponto de 
vista, conseguimos extrair delas suas causas 
produtoras.

As ideias factícias são as únicas 
construídas por nós mesmos, logo são 
quiméricas ou inventadas arbitrariamente, 
portanto, não merecem atenção. Relativo 
às ideias adventícias poder-se-ia dizer que o 
que garante sua objetividade são a clareza e 
a distinção, mesmo elas vindo de faculdades 
sensíveis e imaginativas.

Porém, a certeza que temos é da nossa 
existência em sua atividade cogitativa e não 
da percepção e memória próprias dessas 
ideias, nem de sua clareza e distinção. Em 
síntese, para determinar o caráter objetivo 
de tudo aquilo que nos é cognoscível, 
Descartes propõe o problema da existência 
e papel de Deus.

A forma pelo qual Descartes prova a 
existência de Deus difere da medievalidade, 
no sentido de não mais partir daquela 
fé sobrenatural, mas ele a prova por 
meio do próprio homem, isto é, de sua 
consciência. Por outro lado, tratando-se do 
seu conteúdo essencialmente é o mesmo.  

CRIAÇÃO DO SOL E DA LUA, é um afresco pintado por Michelangelo Buonarroti por volta de 1508 a 1511, que figura 
no teto da Capela Sistina.  A cena representa o episódio em que Deus cria a Terra e eleva o Sol e a Lua aos Céus. Foto/
Site: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Michelangelo_Buonarroti_018.jp./1200px-

Michelangelo_Buonarroti_018.jp.

Descartes (1973), segue duas linhas em 
especial para provar a existência de Deus, 
uma pelo seu efeito e a outra por sua 
natureza.

Se nas ideias sobre as coisas naturais e 
sobre os outros homens eu posso interferir 
e tê-las produzidas por mim mesmo, já 
referente a ideia de Deus isso não acontece 
igualmente.

A ideia de Deus é uma ideia inata e traz 
as características de eternidade, onisciência, 
onipotência que eu não concebo como uma 
ideia criada por mim, visto que eu não possuo 
nenhuma das perfeições representadas 
nessas ideias.

Assim Descartes (1973), afirma: “que ela 

só podia ter sido inculcada em mim por uma 
natureza que fosse verdadeiramente mais 
perfeita do que eu, e que até tivesse em si 
todas as perfeições de que eu poderia ter 
alguma ideia, isto é, para explicar-me numa 
só palavra que fosse Deus”. (DESCARTES, 
1997 p.40)

Em outras palavras, Descartes afirma que 
a ideia deve ter sempre a mesma perfeição 
que a sua causa. Desse modo quando 
concebo a ideia de Deus também revelo sua 
existência. Não se trata de um princípio de 
causa tipicamente medieval, que remete a 
causa primeira através das coisas sensíveis; 
a causalidade cartesiana de Deus pressupõe 
sua simples ideia inata e ascende de seu 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

976 977

conteúdo enquanto ideia para seguir a sua 
causa.

A maioria das provas da existência de 
Deus proposta por Descartes tomam por 
base a finitude do homem. Segundo ele, o 
homem afirma sua finitude, pelo simples fato 
de que duvida, o que consequentemente 
demonstra-lhe que se fosse ele a causa de 
si mesmo, teria nele todas as perfeições 
contidas na ideia de Deus e não aquelas 
imperfeições que revelam a realidade.

Descartes, chega a conclusão que “deveria 
existir algum outro mais perfeito, do qual 
tivesse adquirido tudo o quanto tinha”, 
(DESCARTES, 1997 p.40) isto é, o homem 
possui apenas a simples ideia de Deus e 
dessa chega a Sua existência e a certeza de 
ter sido criado por Outrem.

Em suma, a finitude intrínseca ao homem 
remete a relação causal com Deus, relação 
essa que se funda na ideia imediata de Deus 
no homem.

Nitidamente, as provas supracitadas 
partem da ideia de Deus em relação com 
a finitude humana. Mas Descartes ainda 
apresenta outra prova peculiarmente 
escolástica, que traz desta vez a natureza do 
Ser Soberano.

Na Idade Média, Santo Anselmo de Aosta 
já pretendia provar a existência de Deus a 
partir da simples ideia de Deus, sem atrela-
lhe nem o homem e seus constitutivos.

Tratava-se da prova ontológica reproduzida 
posteriormente por Descartes, provido de 
seus elementos lógicos matemáticos. Assim, 
nosso filósofo volta seu pensamento nesse 
sentido e afirma:

“A ideia que eu tinha era de um ser 

perfeito, achava que nele a existência estava 
compreendida, do mesmo modo ou com mais 
evidência ainda, que na de um triângulo onde 
está compreendido que seus três ângulos são 
iguais a dois retos, ou na de uma esfera, que 
todas as suas partes são equidistantes do 
centro, e que por conseguinte, é pelo menos 
tão certo que Deus, que é esse ser perfeito, 
e ou existe, quanto pode ser qualquer 
demonstração de geometria”. (DESCARTES, 
1997 p.42)

Essas menções feitas por Descartes (1973) 
consideram, portanto, Deus enquanto sua 
essência. Ambas as provas denotam em 
comum a ideia de Deus em contraposição 
a natureza finita do homem e constroem 
argumentos necessários para explicar que a 
causa dessa ideia é Deus, que é perfeito.

O procedimento utilizado por Descartes 
é bem similar a investigação que o homem 
faz chega a certeza de si, o que garante em 
última instância o critério da evidência.

Descartes (1973), ainda afirma que 
o homem quando usa corretamente a 
faculdade do juízo não pode enganar-se, pois 
ela foi concedida por Deus que é perfeito, e 
por tal perfeição justamente, não pode ser 
enganador. Esse preceito torna-se essencial 
para a função que Descartes atribui a Deus.

O Deus cartesiano é princípio e garantia 
da verdade, autor da ordem do mundo e 
das verdades eternas. Sobre as verdades 
eternas, Descartes profere que Deus as criou 
da mesma forma que criou todas as outras 
criaturas por um ato voluntário seu.

Nesse caso, poder-se-ia se pensar que o 
pensamento cartesiano estaria em paradoxo, 
pois Deus seria seguindo sua linha de 

raciocínio dado somente como a garantia 
das verdades e independentes delas. As 
verdades eternas estariam independentes de 
Deus à medida que sua natureza permitisse.

Mas se assim o fosse coincidiriam a razão 
divina com a razão humana, o que não é 
possível no pensamento cartesiano. Segundo 
Descartes, DEUS possui a capacidade 
ímpar de infinidade potencial e o homem 
de infinidade intelectiva. Ou seja, a razão é 
especificamente uma faculdade humana. 

O MUNDO E A 
MATERIALIDADE DAS COISAS

Após Descartes (1973), demonstrar a 
confirmação da fecundidade das regras 
do método a partir da existência de Deus, 
ele adentra seu domínio nos outros ramos 
do saber, em especial do saber científico 
aprofundando as ideias adventícias. A regra 
da evidência agora possibilita cessarem-se 
as dúvidas acerca da objetividade das coisas 
materiais.

A faculdade passiva que me faz sentir e 
imaginar, ou propriamente receber as ideias 
sensíveis torna-se indubitável ao passo que 
nela se completa outra faculdade capaz de 
formar e produzir essas ideias, e essa é a 
faculdade ativa. Com efeito, a faculdade 
intelectiva se reduz ao ato de pensar e 
atua diretamente naquelas que se mostram 
passivas.

A imaginação e todas as faculdades 
sensoriais também são atestadas por Deus 
que as criou, pois se estas fossem enganosas 
quem as causou seria necessariamente 
igual a elas, logo elas revelam que não são 

e que a existência de um mundo corpóreo é 
decorrente desse preceito.

Mas Descartes (1973), assinala, não é 
preciso assentir com todas as coisas que 
os sentidos emitem, nem tão pouco negá-
los no geral. Nesse sentido, nosso filósofo 
responde a tal assertiva aplicando o método 
das ideias claras e distintas. Segundo ele, 
as que salvaguardarem essas propriedades 
podem ser admitidas como reais.

Assim, somente podem ser extraídas 
desse procedimento, concedidas claras e 
distintamente entre as coisas sensíveis, a 
extensão. “Com efeito, toda outra coisa 
que se pode atribuir ao corpo pressupõe 
a extensão, sendo apenas algum modo da 
própria coisa extensa como também todas 
as coisas que encontramos na mente são 
somente modos diversos de pensar”. (REALE, 
ANTISERI, 2005 p. 373)

Descartes (1973), define, portanto, 
como constitutivo essencial do mundo a 
propriedade da extensão. Se a “res cogitans” 
liga-se ao mundo espiritual, a res extensa 
constitui o mundo material. Ambas possuem 
caracteres próprios; cumpre-se dizer que a 
propriedade extensa é divisível, à medida 
que a outra não se divide em partes por ser 
intelectiva.

A substância extensa comporta os 
atributos de grandeza, movimento e de 
numerabilidade, que lhe possibilita clareza 
e distinção. Já no que se refere à cor, o 
cheiro, o sabor, etc. são dadas mais como 
qualidades subjetivas que atributos objetivos 
da res extensa. Tais proposições Descartes 
(1973), retoma de Galileu e as conduz a 
uma revolução sem tamanho, a revolução 
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científica.
Nosso filósofo reduz toda a matéria à 

extensão, divide a realidade global em 
“res cogitans” e res extensa e explicam 
o mundo físico através do movimento 
e extensão. Descartes ainda acrescenta 
que a dinamicidade das coisas se refere à 
quantidade de movimento que Deus injetou 
no mundo, e que por sinal permanece o 
mesmo. Isso quer dizer que o universo na 
sua totalidade é constituído tão somente do 
movimento da matéria.

O pensamento cartesiano sugere a 
realidade extensa como algo homogêneo 
desprovido de profundidades. Por outros 
termos, o vácuo é impensável, pois o que 
existe são partículas em movimento, dado 
que produzem, por exemplo, o calor, a luz, 
as funções fisiológicas e todas aquelas 
independentes da vontade humana.

Essas propriedades (extensão e movimento) 
acabam por traduzir no pensamento 
cartesiano a ideia de um universo mecanizado 
e repleto de quantificações. As leis que regem 
o ir e vir da matéria extensa são, segundo o 
cartesianismo, o princípio da conservação em 
que a quantidade do movimento mantém-se 
constante, o princípio da inércia, pelo qual os 
corpos atuam sempre no mesmo estado e o 
último princípio onde as coisas tendem em 
andar em linha reta.

Em si, esses princípios explicam os 
fenômenos da natureza e a estruturação do 
universo. Sendo as bases do pensamento 
cartesiano extraídas do conhecimento 
matemático, Descartes também faz refletir 
nos fenômenos da natureza e na estruturação 
do universo essa acepção. Ele compara com 

“um imenso relógio mecânico, composto de 
inúmeras rodas dentadas, os vórtices fazem 
com que se engrenem, de modo a impelirem-
se uma à outra para adiante.”. (REALE, 
ANTISERI 2005, 375)

Nesse contexto é válido e necessário 
ressaltar que a razão não se exclui. Os modelos 
mecânicos interagem com a precisão dos 
raciocínios, de modo não imediato é claro, 
mas após arduamente construí-los. Ocorre 
nesse sentido, o processo da efetivação da 
evidência figurativa por meio dos preceitos 
fixados pela razão.

Em contrastes com as ideias tradicionais 
que se serviam somente da razão abstrata, o 
mundo mecanizado proposto por Descartes 
inter-relaciona a unidade experimental 
e racional e os põe na praticidade. Além 
disso, todas as coisas passam a ser objetos 
de análise científica, sejam os animais até o 
corpo humano, que também são tidos como 
máquinas.

O sopro de vida no pensamento cartesiano 
nada mais é que uma entidade material 
responsável por difundir através do sangue 
as funções do organismo. Assim, Descartes 
(1973) nega a existência da alma vegetativa 
e sensitiva e qualquer outro princípio vital 
autônomo no homem.

A VISÃO CARTESIANA DO 
HOMEM

A constituição do homem diferencia-o 
essencialmente dos outros animais. Estão 
presentes nele a “re cogitans” e a “res 
extensa”, mesmo que distintas entre si.

A “res cogitans” está para a alma, assim 

como a “res extensa” está para o corpo. 
Entretanto, entende-se alma não no seu 
sentido vital, mas enquanto pensamento. A 
alma seria a “realidade inextensa, ao passo 
que o corpo é extenso”.

O que as liga segundo Descartes (1973), 
é uma porção do cérebro chamada glândula 
pineal.

Destarte (1973) fica claro que o homem 
possui ações dependentes da sua vontade e 
outras que agem involuntariamente, e essas 
são causadas diretamente na alma.

O mundo mecanizado reflete nela aquelas 
ações movidas pela percepção e emoção. 
Mas ainda fica evidente que a força da alma 
está em vencer as emoções, isso porque a 
propriedade emotiva debilita o homem. Essa, 
porém, seria apenas sua face negativa.

Por outro lado, a positividade das emoções 
está no fato destas atuarem na relação 
corpo e alma, de tal modo que instigam a 
perfeição do corpo por meio da alma. Nessa 
linha consensual tanto a tristeza quanto a 
alegria são consideradas como emoções 
fundamentais. Sobre a alegria, a alma retém 
aquilo que é útil ao corpo e sobre a tristeza, 
a alma adverte as coisas que o prejudica.

Embora existam emoções benéficas 
provocadas pelo corpo e assimiladas pela 
alma, em sua essência todas tendem a 
escravizar o homem, o que o incita a 
libertar-se delas. Para tanto, o homem deve 
guiar-se pela razão, pois esta separa clara 
e distintamente não só o pensamento, mas 
também as emoções para o bem viver, e 
nisso consiste a verdadeira sabedoria. 

DESCARTES E SUA MORAL 
INTERINA

Ao passo que restitui a centralidade no 
homem e no expoente racional, Descartes 
(1973), implanta o livre-arbítrio no primeiro 
por meio da ação do segundo, sem excluir 
a nocividade das paixões. Nesse sentido, ele 
cria regras referenciais para sobrepor a razão 
em meios às emoções, e esta ele denominou 
de Moral Provisória. Contudo, Descartes 
(1973), não se preocupou em expor sua 
moral definitiva justificada no método.

A primeira regra considera a desobediência 
às leis e aos costumes do país, bem como o 
respeito às religiões e as opiniões desprovidas 
de excessos. O crivo dessa norma reside 
em dois segmentos: a vida prática e a 
contemplação da verdade. Na realidade a 
primeira incide pela ação da vontade em 
antecipação ao ato da evidência, enquanto 
o segundo contrariamente obriga a decidir-
se senão quando se alcança a evidência. Por 
tudo isso é que a contemplação se liga a 
evidência e a vida prática à probabilidade.

A segunda norma apresenta a máxima 
que consiste em “ser o mais firme e resoluto 
que pudesse em minhas ações, e não seguir 
com menos constância as opiniões mais 
duvidosas, uma vez que por elas me tivesse 
determinado, do que as seguiria se fossem 
muitos seguras”. (DESCARTES, 1997 p.29)

Esta regra sugere a necessidade de agirmos, 
mesmo na ausência de elementos seguros, 
ou seja, atestados pela razão. A terceira 
regra propõe ao homem mudar antes a si 
que os elementos exteriores, e mudar antes 
seus pensamentos que a ordem do mundo. 
Nessa norma Descartes deixa transparecer 
em consonância com seu pensamento, que 
a razão é a única fonte segura para bem 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contributo do pensamento cartesiano torna-se inegável 

quando observamos as consequências que ele deixou para a 
história do pensamento.

A dúvida fez emergir o método e a confiança na capacidade 
cognoscível do homem e dela aquele inabalável racionalismo.

As estruturas filosóficas também não passaram 
despercebidas; de ciência da contemplação chegou a 
emaranhar teoria e prática num mesmo segmento, eram as 
luzes da ciência que se acendiam.

Esse desenrolar criou uma visão de mundo totalmente 
mecanizada. A composição do universo e dos corpos nele 
contido, segundo Descartes  (1973)  é somente a matéria e 
o movimento.

Descartes lança mão desse modo de um puro objetivismo 
sem se dar conta que sensações e emoções atuam na 

conduzirmos o bem viver.
Descartes (1973) ainda acrescenta uma quarta regra 

como ápice das três anteriores. Ele indica que devemos viver 
continuamente ascendendo ao conhecimento verdadeiro 
por meio da razão como aos homens, que se informa nas 
lápides da clareza e da distinção.

Suscitando essa questão, as normas da ética cartesiana 
reforçam a sobreposição da razão à vontade. A virtude, neste 
caso se entrelaça com essa disposição. Quanto à liberdade, 
Descartes (1973) segue esse mesmo caminho; a liberdade 
se submete a força do intelecto à medida que este ultime 
descobre-se dentro e fora de si.

Na profundidade do pensamento cartesiano, a verdade 
torna-se condicionante para o homem considerar-se livre. O 
verdadeiro proporciona-lhe obedecer a si mesmo pelo fato 
que a verdade mais absoluta- a res cogitans- trata-se do 
próprio eu, logo seguir a verdade significa seguir a si mesmo. 
A razão ultrapassa assim o nível do intelecto e adentra no 
campo da ação. Por esse fato Descartes (1973)  dá uma 
reviravolta em todo o pensamento filosófico. 

mente humana no mesmo plano da nossa 
racionalidade.

Estudos já comprovam que não é 
possível separar inteiramente em nossos 

comportamentos a parte racional desligada 
da parte emotiva, o que revela que nosso 
corpo e nossa mente estão em contínua 
relação. 
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OS PRINCÍPIOS DA 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
RESUMO: O artigo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre as concepções: tradicional 
e construtivista na alfabetização. Ainda há a visão conservadora de que escolas de qualidade 
são as que centram a aprendizagem no racional e avaliam quantificando respostas – padrão 
tradicional. Acredita-se que uma escola distingue-se desse modelo quando oferece um 
ensino capaz de formar pessoas nos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída 
e humanitária. Para realização da pesquisa optou-se pela abordagem qualitativa, uma vez 
que esta permite entrar na essência do tema proposto. Definimos alfabetização a partir de 
escolha de métodos e a importância de refletir sobre a didática e as condições de trabalho 
pedagógico para chegar à construção do conhecimento. 

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Prática docente.
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INTRODUÇÃO

O atrigo aborda as concepções 
estudando os prós e contras 
em relação à alfabetização e 
Letramento com o intuito de 
fornecer informações para 

escolha da concepção que mais se adequar a 
realidade de cada educador, refletimos sobre 
as teorias e analisamos as diversas confusões 
em relação às concepções e métodos que 
nem sempre na alfabetização a prática do 
professor condiz com a teoria. 

Deste modo, a pesquisa orienta-se 
em estudo teórico com o propósito de 
refletir, analisar e buscar encaminhamento 
que permitam compreender o significado 
social da Alfabetização e Letramento na 
contemporaneidade.

O tema Alfabetização e Letramento 
embora já bastante discutido, por autores 
diversos, há algumas questões que se fazem 
inquietantes como: Existe o pressuposto 
de que é o adulto quem decide quando o 
acesso à língua escrita será permitido? E a 
determinação de idade e série quando isso 
acontecerá? Além disso, o próprio termo 
letramento provocou tal inquietação quando 
se tornou bastante utilizado por professores 
nos últimos anos.

O artigo tem como objetivo realizar 
uma análise comparativa das principais 
diferenças entre a concepção tradicional 
e a construtivista na área da alfabetização 
possibilitando uma reflexão sobre os 
princípios, pois o alfabetizar se torna o 
interagir com o mundo por meio da escrita 
sendo este fundamental para integração na 

sociedade. 
O educador deve conhecer aquilo em 

que acredita para fazê-lo da melhor forma, 
ciente dos seus objetivos e daquilo que pode 
melhorar em sua prática, sendo necessário à 
sensibilidade do mesmo acima de qualquer 
modelo pré-estabelecido.

Geralmente na alfabetização, a prática 
do professor não condiz com a teoria, pois 
são diversas as concepções e por falta de 
conhecimento e reflexão mais aprofundada, 
são várias as confusões neste meio. Deve-
se salientar a importância da concepção do 
professor está ligada à sua postura em sala 
de aula, pois esta influencia na formação 
do aluno, principalmente nas séries iniciais, 
nas quais ocorre a alfabetização. Este 
fato chama a atenção, pois são muitos os 
educadores que adotam um método de 
ensino sem antes investigar a realidade da 
sala de aula e sem conhecer teoricamente 
o conceito Letramento e Alfabetização que 
estão integrados no processo de construção 
social da escrita. Estas considerações nos 
incentivam a análise teórica de maneira mais 
aprofundada sobre o tema em questão.

Nesse sentido, a intenção foi desenvolver 
a pesquisa a partir de um estudo teórico 
bibliográfico com a finalidade de desenvolver 
reflexões e, ainda, analisar como vem sendo 
constituído o processo de aprendizagem 
e desenvolvimento do mundo escrito nas 
instituições de Ensino.

Atualmente a contribuição dos 
fundamentos teóricos, permite um repensar 
dos papéis vividos por educadores e crianças 
nos processos de ensino, orientando o 
agir de adultos e crianças na escola e para 

instalação de práticas que possibilitem o 
máximo desenvolvimento humano a todas 
as crianças. Para realização da pesquisa 
optou-se pela abordagem qualitativa, uma 
vez que esta permite entrar na essência do 
tema proposto. 

PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
ALFABETIZAÇÃO

A partir do século dezenove ocorreu a 
propagação do ensino, com a implantação 
do ensino primário obrigatório. O ensino do 
alfabeto deu origem ao primeiro método de 
ensino conhecido pelo nome de alfabético. 
Naquela época saber escrever significava 
status, onde só as pessoas pertencentes ao 
nível social superior é que tinham acesso ao 
“ensino das primeiras letras”, tendo força até 
pouco tempo atrás. Morais (2005) explicita 
que os métodos e ensino da leitura e escrita 
envolviam apenas o ensino do alfabeto, 
conduzindo a atenção do aluno mediante o 
ensino estabelecendo associações de letra-
som, que posteriormente facilitariam o aluno 
a se desligar dessas regras e poder ler e 
escrever usando diferentes associações.

A decodificação e codificação de sons e 
letras (alfabetização) já não se torna suficiente 
para a sociedade atual pelo fato de que 
vivemos em uma sociedade completamente 
desigual quanto à cultura letrada e as 
linguagens como: música, cinema e teatro 
entre outros. Ser ou não alfabetizado implica 
na exclusão, censura, exposição, também 
diferenciando, classificando e diminuindo. 

Segundo Theodoro (2007), enquanto 

ação social, o letramento está ligado a 
pessoas sendo alfabetizadas para melhor 
produtividade e conformidade à ideologia 
dominante. Há três níveis de alfabetismo 
segundo Theodoro (2007, p.103):

Nível 1 - alfabetismo rudimentar: implica 
na capacidade de localizar informações 
explícitas em textos muito curtos. Exemplo: 
identificar o título de uma revista ou anúncio. 
(igual ao texto)

Nível 2 - alfabetismo básico: implica 
na capacidade de localizar informações 
em textos curtos. Exemplo: numa carta 
reclamando de um defeito numa geladeira 
comprada, sabe identificar o defeito 
apresentado, localizando informações em 
textos de extensão média. (igual ao texto)

Nível 3 - alfabetismo pleno: implica na 
capacidade de ler textos longos se orientando 
por subtítulos, localizando mais informações, 
relacionando e comparando partes do texto. 
(quase igual ao texto)

O conceito de competência linguística 
se articula com a visão capitalista e ideia 
de individualismo. Onde a educação de 
competência põe a ação educativa num 
padrão de ajustamento e adequação. (KATO, 
1987, p.73). Sem dúvida a questão dos 
métodos de ensino é algo fundamental e 
importante. Os métodos não são algo que 
se tenha como irrelevante na escola, pelo 
contrário, na escola e na vida os métodos são 
fundamentais, pois leva ao resultado tanto 
positivo quanto negativo trazendo o sucesso 
ou fracasso dependendo da situação.  Já não 
basta aprender a ler e escrever, é necessário 
mais que isso para ir além da alfabetização 
funcional (denominação dada às pessoas que 
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foram alfabetizadas, mas não sabem fazer 
uso da leitura e da escrita).

O CONCEITO DE 
LETRAMENTO

É de grande importância à função social 
da escola em inserir a criança desde cedo no 
processo de letramento. O professor tem o 
papel de ensinar a ler e escrever, porém, com 
o fenômeno do letramento, este deve estar 
ciente de que para ocorrer à aprendizagem 
da leitura e escrita, o aluno precisa ser 
competente para viver no mundo letrado, ou 
seja, saiba fazer uso social da leitura e escrita. 

O conceito de alfabetização em seu 
especifico é o processo de aquisição do 
código escrito, das habilidades de leitura 
e escrita. O letramento é mais completo 
porque estabelece a relação com a prática 
de leitura e escrita pelo sujeito em seu 
contexto social. Portanto, letrar é mais que 
alfabetizar, mas não podemos separar os 
dois processos em que o aluno primeiro tem 
contato com o ensino das técnicas da leitura 
e da escrita (alfabetização) e desenvolvendo 
as habilidades (conhecimentos e atitudes) 
que envolvem o uso da leitura e da escrita 
(letramento).

SOARES (2010, p.21) afirma: 
Letrar é mais do que alfabetizar, é ensinar 

a ler e escrever dentro de um contexto onde 
a escrita e a leitura tenham sentido e façam 
parte da vida do aluno, nesse processo não 
basta apenas juntar letras para formar e 
reunir palavras para compor frases, deve-se 
compreender o que se lê, assimilar diferentes 

tipos de textos e estabelecer relações entre 
eles.

Nesse sentido, o indivíduo alfabetizado 
não é necessariamente letrado. O letramento 
significa ir além, requer não apenas o 
conhecimento da leitura e da escrita de 
modo a decodificá-las, mas entender os 
significados do uso da leitura e da escrita em 
diferentes contextos de forma interativa.

O TRABALHO COM 
ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO

De acordo com as práticas tradicionais, 
ao se trabalhar alfabetização muitos 
professores continuam utilizando atividades 
que envolvem cópias mecanizadas de letras, 
sílabas e palavras, sem significados e sem 
contextos. Alguns exemplos mais comuns 
dessas ações são cobrir as vogais e numerais, 
e os nomes das crianças. Essas práticas são 
desmotivadoras e não estimulam o gosto 
pela leitura e escrita das crianças (MENDEL, 
2011). 

Então como fazer para que as aulas 
entediantes se tornem estimulantes para 
as crianças, sem que com isso não fuja 
do objetivo de aproximar a criança da 
linguagem escrita. Uma das possibilidades 
para o professor inovar sua prática está em 
trabalhar primeiro a leitura trazendo para o 
contexto da sala de aula livros que tenham 
apenas imagens, fazendo que por meio 
dessas figuras os alunos criem suas próprias 
histórias. 

Nesse mesmo sentido, Theodoro afirma 

“que a importância da fala precede à escrita”. 
(THEODORO, 2007).  É a partir desta visão 
de interação social e do diálogo, que se 
pretende compreender a relevância do ensino 
da língua escrita, que segundo Ziberman 
(2011, p.17), “é um fenômeno de linguagem 
resultante de uma experiência existencial, 
social e cultural”. É no processo de interação 
com o texto que o leitor realiza um trabalho 
ativo de construção do significado da leitura.

Ler é uma atividade que implica não 
somente a decodificação de símbolos, 
pois a leitura de fato envolve uma série 
de estratégias que permite ao indivíduo 
compreender o que lê. Neste sentido de 
acordo com os PCN’s (2001, p.54.): 

Um leitor competente é alguém 
que, por iniciativa própria, é capaz de 
selecionar, dentre os trechos que circulam 
socialmente, aqueles que podem atender 
a uma necessidade. Que consegue utilizar 
estratégias de leitura adequada para abordá-
los de forma a atender a essa necessidade. 

Assim, pode-se observar que a capacidade 
para aprender está ligada ao contexto 
pessoal do indivíduo. Para Lajolo (2008) 
cada leitor, entrelaça o significado pessoal 
de suas leituras de mundo, com os vários 
significados que ele encontrou ao longo da 
história de um livro, por exemplo. 

De acordo com os PCN’s (2001) a 
decodificação é apenas uma das várias 
etapas de desenvolvimento da leitura. 
A compreensão das ideias percebidas, a 
interpretação e a avaliação são outras etapas 
que segundo Lajolo (2008, p.49) “fundem-se 
no ato da leitura”.

Dessa forma, a linguagem segundo Bakthin 

(1992) é constitutiva, isto é, o sujeito constrói 
o pensamento, a partir do pensamento do 
outro, portanto, uma linguagem dialógica.  
Na vida cotidiana viver significa participar de 
um diálogo: interrogar, escutar, responder, 
concordar, etc. Neste diálogo, o ser humano 
participa durante toda a sua vida: com os 
olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, 
com o corpo todo, com as suas ações. “Ele 
interage na palavra e esta palavra entra no 
tecido dialógico da existência humana”. 
(BAKHTIN, 1992, p.112).

Nessa concepção alfabetizar letrando 
significa orientar a criança em seu processo 
de aquisição do ato de ler e de escrever 
de forma a conduzi-la a uma convivência 
de práticas reais de leitura e de escrita 
utilizando os mais diversos gêneros textuais 
possíveis (livros, revistas, jornais, bulas de 
remédios, embalagens, etc.), pois estes são 
materiais de leitura e escrita, bem como levá-
la a refletir sobre esses materiais escritos 
que circulam socialmente e que, se bem 
trabalhados podem criar um ambiente rico 
em aprendizagem. 

O DESAFIO DE ENSINAR A 
LER E A ESCREVER

A decodificação e codificação de sons 
e letras (alfabetização) já não se torna 
suficiente para a sociedade atual. Torna-se 
complexa à medida que se tem em vista que 
a aprendizagem não é a mesma em toda e 
qualquer situação, e pelo fato de que vivemos 
em uma sociedade completamente desigual 
quanto à cultura letrada e as linguagens 
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como: música, cinema e teatro entre outros. 
Ser ou não alfabetizado implica na exclusão, 

censura, exposição, também diferenciando, 
classificando e diminuindo. O MEC (Ministério 
da Educação e Cultura, 2001) propôs rever o 
processo de alfabetização para as primeiras 
séries iniciais do ensino fundamental. 

Segundo Cagliari citado por Theodoro 
(2007) vem se intensificando a discussão 
sobre os métodos na tentativa de anular a 
competência do professor. Em sua visão 
a escola precisa de profissionais com 
competência especifica que no caso da 
alfabetização seria a linguística para lidar 
com a linguagem oral e escrita. 

As Diretrizes Curriculares de Educação 
Infantil (1998, p.12), mencionam o trabalho 
com a escrita e o sistema de numeração. No 
contexto social e familiar que as crianças 
estão inseridas elas vão construindo 
conhecimentos e conceitos de interesse pela 
leitura e pela escrita, bem como o desejo 
de acesso ao mundo da escrita segundo as 
Diretrizes Curriculares de Educação Infantil.

“A criança sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja aprender, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.” (RECNEI, 2010, p.18).

Ou seja, nas Instituições de Educação 
Infantil, o êxito das propostas pedagógicas 
depende de intervenções constantes e 
conscientes.   Para Brandão & Leal: 

O trabalho pedagógico nas instituições 
deve ser organizado de forma a considerar 

a perspectiva da criança que aprende, 
possibilitando que desde pequenas ela seja 
estimulada a interagir com a linguagem 
escrita por meio de seus diferentes 
portadores de texto e, ao mesmo tempo, 
vivencie atividades de reflexões sobre as 
palavras e sobre a escrita (Brandão & Leal, 
2010, p.16).

Nesse sentido, acredita-se que as novas 
demandas de crianças em suas especificidades 
trazem novas exigências sociais em relação a 
leitura e a escrita enfatizando a necessidade 
de se articular novas habilidades para fazer 
uso dos diversos textos em diferentes 

contextos.
Para que essa realidade se efetive faz-se 

necessário uma mudança de posicionamento 
pedagógico, o que implica modificação 
de materiais didáticos, de métodos, de 
organização e funcionamento, da escola e 
sua gestão e, sobretudo formação docente. 

As metodologias trabalhadas devem 
respeitar e reconhecer as especificidades 
da Alfabetização e do Letramento levando 
em conta a inserção significativa da criança 
de múltiplas linguagens e de “atividades” 
diversificadas referenciadas na cultura 
escrita, articuladas as experiências sociais 
dos aprendizes e seu contexto cultural.   

 Conforme (Referencial Curricular 
Nacional de Educação Infantil). 

Pesquisas na área da linguagem tendem 
a reconhecer que o processo de letramento 
está associado tanto a construção do 
discurso oral como o escrito... As crianças 
começam aprender a partir de informações 
provenientes de diversos tipos de intercâmbio 
sociais a partir das próprias ações. (RECNEI 
1998, p.121 e 122).

Com base no PCN “A língua é um sistema 
de signos histórico e social que possibilita 
ao homem significar o mundo e a realidade, 
aprendê-la não aprender só as palavras, 
mas também os significados culturais e 
paralelamente os modos pelos quais as 
pessoas do seu meio social entendem e 
interpretam a realidade e a si mesma”.

A atração pelos métodos e cartilhas 
começou no século 16, tendo se propagado 
até os dias de hoje, sendo seguido ainda 
por muitos. Por isso a ação pedagógica 
de alguns educadores se transformou em 

métodos como, por exemplo: Montessori, 
Paulo Freire, Emília Ferreiro entre outros. 
As pessoas começaram a fazer teorias sobre 
eles rotulando como métodos: analítico, 
sintético, global, fônico, silábico, etc.

O método fônico enfatiza a relação símbolo 
som. Há, porém duas vertentes. Na sintética, 
o aluno conhece os sons representados 
pelas letras e combina esses sons para se 
pronunciar as palavras. Na analítica o aluno 
aprende primeiro uma série de palavras para 
depois partir para a associação entre o som 
e as partes da palavra. 

Leite (2009) expõe que no método 
alfabético os alunos aprendem primeiro a 
identificar as letras e seus nomes para assim 
soletrarem as sílabas, formarem palavras, 
sentenças curtas e finalmente histórias. Se a 
criança não conhece a palavra deve soletrá-
la até decodificá-la.

Pelo método analítico a criança começa 
com unidades completas de linguagem, onde 
mais tarde é que se divide em partes. No 
método sintético a criança é ensinada por 
meio das partes ou elementos das palavras, 
como letras sons ou sílabas para depois 
combiná-las em palavras, dá-se ênfase a 
correspondência som-símbolo.

O método Paulo Freire consiste na 
alfabetização de adultos, iniciava-se por 
meio de levantamento do universo vocabular 
do aluno, mediante de conversas informais 
observava-se o vocabulário utilizado 
pelo aluno selecionando as palavras mais 
utilizadas, essas palavras serviriam de base 
para o desenvolvimento do processo. 

Morais (2005) relata que no processo 
de alfabetização se inclui vários fatores. 
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O professor deve entender como se dá o 
processo de aquisição de conhecimento, 
de como a criança se desenvolve quanto a 
interação social e da natureza da realidade 
linguística. Agindo desta forma o professor 
estará livre para relacionar métodos, 
técnicas, buscando rumos e ritmos coerentes 
de acordo com os alunos. 

REPENSANDO A DIDÁTICA

Os processos de ensino-aprendizagem 
baseiam-se em diferentes conhecimentos 
teóricos e práticos, que visam intervir no 
desenvolvimento do sujeito.  Porém, há várias 
dificuldades que interferem negativamente 
neste processo, nenhuma delas é única e 
imutável; assim, requerem dos profissionais 
envolvidos com a educação, estudos, 
investigações dos múltiplos problemas de 
aprendizagem. GÓMEZ (1998) afirma que:

O indivíduo não reage de forma cega e 
automática aos estímulos e pressões do 
meio objetivo, reage à realidade tal como 
a percebe subjetivamente. Sua conduta 
responde à sua compreensão das situações 
ao significado que confere aos estímulos 
que configuram seu campo vital em cada 
momento concreto. (...) A aprendizagem 
transforma-se num instrumento de 
desenvolvimento do aperfeiçoamento das 
capacidades intelectuais e da sobrevivência 
que permite a expansão criadora da vida 
individual e coletiva. (GÓMEZ, 1998, p. 33).

As estruturas cognitivas são os 
mecanismos reguladores aos quais se 

subordina a influência do meio. (GÓMEZ, 
1998, p. 38). Tais estruturas se constroem 
em processos de troca, por isso, denomina-
se como construtivismo genético. Dois 
movimentos explicam todo o processo de 
construção genética: 

A assimilação, processo de integração, 
dos objetos ou conhecimentos novos 
às estruturas velhas, anteriormente 
construídas pelo indivíduo; e a acomodação, 
a reformulação e a elaboração de estruturas 
novas como consequência da incorporação 
precedente, ambos constituem a adaptação 
ativa. (GÓMEZ, 1998, p. 35). 

“A vinculação entre aprendizagem e 
desenvolvimento leva ao conceito de nível 
de competência” (GÓMEZ, 1998, p. 35). 
Isto significa que o nível de competência 
se constrói no curso do desenvolvimento, 
conforme a história das aquisições da 
aprendizagem de cada sujeito.

“Piaget estabelece as bases para uma 
concepção didática baseada nas ações 
motoras e nas operações mentais (concretas e 
formais)”, (GÓMEZ, 1998, p. 35), pois as ações 
que o sujeito exerce ao manipular e explorar 
o seu meio é que resultam as transformações 
e a construção do conhecimento.  

“Em todas as tarefas há uma participação 
ativa do sujeito nos diferentes processos de 
exploração, de seleção, de combinação e 
de organização das informações” (GÓMEZ, 
1998, p. 36).

A aprendizagem significativa de Ausubel 
opõe-se à aprendizagem mecânica, repetitiva, 
memorialística; compreende a aquisição 
de novos significados e requer condições 
precisas quanto a três dimensões: lógica, 

cognitiva e afetiva. “A estrutura cognitiva 
do aluno/a deve incluir os requisitos de 
capacidade intelectual, conteúdo ideativo e 
antecedentes experienciais.” (Ausubel, 1972, 
p.91).

A essência da aprendizagem significativa 
reside em que as ideias expressas 
simbolicamente são relacionadas de modo 
não arbitrário, mas substancial, com o que 
o aluno/a já sabe. O material que aprende 
é potencialmente significativo para ele. 
(GÓMEZ, 1998, p. 37-38).

É necessário que o professor conheça 
as tecnologias disponíveis e as melhores 
técnicas de intervenção pedagógica para 
que se criem melhores condições para o 
desenvolvimento do aluno. É interessante 
que o professor vá à busca das concepções 
prévias dos alunos e a partir dela inicie a 
colocação das representações propostas 
pelo conhecimento científico. Com isso, 
o aluno elaborará novas representações, 
modificando suas concepções anteriores, 
adquirindo uma linguagem coerente. 

O Construtivismo considera que o 
sujeito passa por diversas experiências e a 
partir delas estabelece uma regularidade 
que o permite fazer previsões para as 
futuras experiências. Como pudemos 
observar o Construtivismo não é uma teoria 
sobre ensino e sim, sobre aprendizagem 
e conhecimento que serve de base para 
muitas reformas na educação. É necessário 
que o professor conheça as características 
pessoais e cognitivas do aluno, os conteúdos 
das experiências do dia-a-dia e as melhores 
técnicas de intervenção pedagógica para 
criar melhor condições de desenvolvimento 

da criança. 
Assim a educação tradicional, muitas vezes 

permanece enraizada e presente na rotina 
das escolas, sendo que o educador necessita 
saber os problemas desta concepção, 
para não agregar-se a ela, sendo que é um 
 caminho tão simples e comum nas 
escolas, pois a educação tradicional vem 
sendo criticada há 200 anos e ainda  
hoje se encontra presente na área 
educacional.

O Construtivismo não abandona os 
conteúdos, mas se utiliza dele para que os 
alunos desenvolvam habilidades e alcance 
competências. O maior objetivo é aprender 
a aprender, que o aluno seja capaz de 
estabelecer relações entre novos conteúdos,  
mediante comparação, correlação, aplicação, 
análise, síntese e julgamento.  Por outro 
lado uma escola construtivista oportuniza 
a construção de relações significativas 
 em um universo simbólico textualizado. 

Portanto, as práticas sociais de leitura e 
escrita teriam que ser enfocadas do ponto 
de vista pedagógico, sob a pena de tornar a 
aprendizagem da leitura e da escrita pouco 
significativa para a criança, privando-a do 
acesso a formas de comunicação que só 
aparecem nos textos escritos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto conclui-se que é possível alfabetizar 
letrando por meio da prática da leitura e escrita, afinal, é 
desde as primeiras séries que se deve mediar a proximidade 
da criança com a escrita tão presente em seu contexto social. 
Entretanto, devemos privilegiar no contexto da infância 
práticas voltadas para o letramento, práticas que instiguem 
as crianças no gosto pela leitura para que o aprendizado não 
se torne mecânico e descontextualizado nos reportando ao 
modelo tradicional da codificação e decodificação do signo. 

O grande desafio para os professores consiste em trazer 
essas vivências para o ambiente da escola e por intermédios 
dessas experiências possa ampliar novas possibilidades para 
que a criança desenvolva sua potencialidade de escrita e 
leitura. Essa inserção contribui para a percepção dos pais 
acerca da importância da leitura, não somente na escola, 
mas para a vida. Alfabetizar letrando não é tarefa fácil, pois 
exige do educador planejamento contínuo de produção, 
colocar-se como observador contínuo do desempenho do 
aluno, registrando e intervindo nas hipóteses de escrita que 
elabora, e, acima de tudo precisa estar comprometido com a 
qualidade da educação que desenvolve.

Fabiane Cristina Gonçalves 

Faculdade Campos Elíseos – São 
Paulo. Professora de Educação 
Infantil na Rede Municipal da 
secretaria de Educação de São 
Paulo. 
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OS PROJETOS COM AS 
LINGUAGENS DA ARTE 
NA FASE DA PRÉ-ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este projeto de pesquisa foi elaborado com base no estudo bibliográfico a respeito 
da dinâmica das linguagens da Arte na escola e sua relevância para a conquista das ferramentas 
e requisitos necessários para a pré-alfabetização da criança ponderando o trabalho com 
os projetos transdisciplinares. Entre as questões que nortearam este estudo, destacam-se: 
Seria possível que a prática de atividades que envolvam as linguagens da Arte colabore para 
com o desenvolvimento físico, emocional e intelectual da criança? Poderiam as estratégias, 
as atividades, os materiais e as técnicas desta área contribuírem com a coordenação motora 
global? As linguagens da Arte podem influenciar positivamente a aprendizagem dos alunos? 
É necessário analisar a importância do tema para que sua prática seja coerente com os 
objetivos da Educação e do desenvolvimento da criança.

Palavras-Chave: Linguagens da Arte; Pré-Alfabetização; Educação Infantil; Projetos 
Transdisciplinares.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO

Ao ter acesso as linguagens da Arte e 
suas possibilidades, a criança pode ter a 
oportunidade de se expressar. A Arte oferece 
estímulos ao desenvolvimento pessoal, a 
ação do indivíduo na sociedade e, com isso, 
permitir o conhecimento e a consciência 
de suas próprias emoções. Neste sentido, 
o ambiente escolar deve proporcionar 
incentivos e meios para a imaginação, a 
criação, a fantasia, a interação e para a ação 
individual e coletiva.

Os profissionais da educação encontram 
o desafio de proporcionar aos seus alunos 
as condições adequadas para que esta ação 
esteja alinhada as necessidades, interesses, 
possibilidades, limitações, competências, 
habilidades e que considerem o contexto 
social e histórico de cada criança.

As propostas necessitam estar 
alinhavadas com a realização dos projetos 
transdisciplinares que abarcam as linguagens 
da Arte e dar ênfase na interação e nas 
mediações pedagógicas, para que exista, de 
fato, a participação, o interesse dos alunos e 
a aprendizagem.

Torna-se importante que o professor 
estimule e proporcione experiências 
significativas com as linguagens artísticas 
(cênicas, visuais e sonoras) vinculadas a 
significações, percepções estéticas e a novos 
olhares para questões culturais. 

As propostas que permitem experiências 
com as linguagens da Arte podem colaborar 
para desenvolver a imaginação, a criatividade, 
a percepção, a intuição, a emoção e a 
criação. Para Pillotto (2007) a imaginação 

nasce do entusiasmo, da capacidade de 
relacionamento com os pares e se faz 
necessário que o currículo possua propostas 
do interesse das crianças.

É por intermédio das linguagens da Arte 
que o indivíduo tem a oportunidade de se 
expressar, pois estas permitem a criação 
de um sentido pessoal que orienta a ação 
na sociedade e de educar seus sentimentos 
para conhecer suas próprias emoções.

Para Duarte Junior (1995), é pela arte que 
temos o contato direto com a expressão 
estética de diferentes culturas, dentro de um 
contexto histórico. O autor afirma:

Creio na liberdade de expressão, garantida 
a todos: mestres e discípulos. Porque arte-
educação, no fundo, nada mais é do que o 
estímulo para que cada um exprima aquilo 
que sente e percebe. A partir desta expressão 
pessoal, própria, é que se pode vir a aprender 
qualquer tipo de conhecimento construído 
por outros. (DUARTE JUNIOR, 1995, p. 75)

A respeito de Arte Educação, o autor confia 
que a ênfase deve estar no processo criativo, 
que se desenvolve valendo-se da elaboração 
da visão do educando sobre o mundo. A 
finalidade dela é criar uma consciência 
estética, uma integração entre sentimento, 
razão e imaginação, para que ele possa ter 
estimulada a sua capacidade crítica. 

Porcher (1982) aponta algumas 
formulações a respeito das finalidades do 
ensino da Arte consideradas fundamentais. 
A primeira seria criar nos indivíduos uma 
consciência em relação ao meio ambiente. 
A segunda implica o desenvolvimento 
global da personalidade do indivíduo por 
meio de atividades expressivas, criativas e 

sensibilizadoras. A terceira engloba a questão 
da utilização de métodos pedagógicos, 
progressivos e controlados que são os únicos 
capazes de produzir uma alfabetização 
estética englobando atividades plásticas, 
musicais, dramáticas etc. 

O autor acredita em uma pedagogia 
estética global, pois com base nesta 
integração ocorrerão relações entre as 
atividades de expressão e as de sensibilização, 
ambas essenciais para o desenvolvimento da 
consciência de atuação no meio ambiente.

A formação da sensibilidade no educando é 
um dos principais objetivos da Arte e propicia 
elaborar e organizar etapas e elementos a 
serem trabalhados, como a expressão livre e 
a criatividade, iniciação técnica, consciência 
do meio ambiente entre outras. Com isso, 
torna-se possível elaborar no indivíduo a 
aptidão emocional e o prazer estético.

O prazer estético é citado por Porcher 
(1982), como um prazer em segundo grau, 
impresso por cima das emoções comuns, 
utilizando a mesma simbologia que elas ora 
para concordar, ora para discordar.

O autor defende a ideia de que a Arte é 
um agente dentro do processo educativo, 
pois é valendo-se dela que a criança realizará 
seu processo de desenvolvimento pessoal. 
O educador deve proporcionar a criança 
uma oportunidade de expressão e criação, 
o direito a palavra e as manifestações 
plásticas, musicais, corporais entre outras, já 
que a criança por si só é espontaneamente 
criadora.

A aprendizagem se dá em consequência da 
capacidade de interação entre os domínios 
cognitivo e afetivo, capacidade esta, para 

Barbosa (1995), desenvolvida pelo processo 
artístico com os materiais, ideias e processos 
mentais.

Duarte Junior (1995) concorda com 
Barbosa ao citar que o processo de 
conhecimento ocorre com base no que é 
sentido e pensado. É em virtude destas 
situações que envolvem o sentimento que a 
arte constrói nos indivíduos a compreensão 
maior das situações. Aquilo que é apenas 
transmitido e assimilado não garante que o 
processo de conhecimento realmente ocorra. 

Para Porcher (1982), é na escola que, 
desde a infância, pode ser moldada uma 
sensibilidade ao meio ambiente.

Uma visão semelhante tem Ferraz e Fusari 
(1993), pois segundo as autoras, a criança 
desenvolve seu processo de socialização 
por intermédio de experiências no ambiente 
afetivo e cultural em consequência de uma 
descoberta gradativa do mundo físico, 
psicológico e cultural já apresentado por 
outras pessoas. A criança, em se tratando 
do mundo sensível, distinguirá dentre outras 
coisas, as diferenças das cores, de materiais, 
texturas, sons, gestos, tempos e espaços. 
O cotidiano é o meio pelo qual a criança 
constrói seus conceitos de feiura, beleza, os 
de gostar e desgostar. A expressividade da 
criança resulta das elaborações de sensações, 
sentimentos e percepções vivenciadas no 
cotidiano e é entendida como um processo 
interno e de inter-relação com os outros e 
como meio.

Segundo Ferraz e Fusari (1993), as 
atividades de expressão plástica, musical e 
cênica irão auxiliar a criança na percepção de 
diferenciações, facilitando a compreensão da 
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realidade e sua representação. As atividades 
lúdicas são fundamentais para a aquisição 
de conhecimentos artísticos e estéticos, pois 
possibilitam o exercício e o desenvolvimento 
da percepção, da imaginação, das fantasias 
e de sentimentos, sendo esta capacidade 
imaginativa que faz a criança extrapolar 
a realidade e que a ajuda a estruturar o 
pensamento abstrato.

Conforme a criança cresce, ocorre uma 
evolução do brincar, e seus brinquedos 
e situações imaginativas passam para 
situações que incluem regras. As autoras, 
acima citadas, afirmam que alguns elementos 
básicos dessas aulas também estão presentes 
nas brincadeiras, no brinquedo e no jogo. 
São eles: a experimentação, a criação, a 
atividade lúdica e imaginativa. Por isso, 
torna-se importante incluir a brincadeira 
em um programa de Arte, especialmente 
em situações que envolvam construção e 
manifestação expressiva e lúdica de imagens, 
sons, falas, gestos e movimentos.

A APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA

O conhecimento prévio é o ponto de 
referência para a aprendizagem significativa. 
Ela é possível quando um novo conhecimento 
se relaciona a outro já existente em sua 
mente. 

Ausubel, apud Moreira (1982), raciocina 
sobre a aprendizagem significativa focada 
no aluno. Ela considera a história da criança, 
reforça o papel do professor e as propostas 
que favorecem a aprendizagem. 

O autor elucida o processo de 

aprendizagem como a organização e 
integração de informações na estrutura 
cognitiva. Novas ideias e conceitos são 
ancorados na estrutura cognitiva e lá já 
existem conceitos relevantes disponíveis. 
A teoria reconhece a importância da 
experiência afetiva para a aprendizagem e é 
compatível com a teoria do desenvolvimento 
cognitivo, de Piaget, e com a teoria 
sociointeracionista, de Vygotsky. Segundo 
o autor o desenvolvimento cognitivo é um 
processo dinâmico e a estrutura cognitiva é 
alterada pela experiência.

Conforme Ferreiro (2001), a ação é 
a origem do conhecimento e envolve a 
transformação do objeto, do sujeito e é 
resultado da interação do indivíduo com o 
meio. 

Ao construir o conhecimento como autor 
da ação, com a mediação do professor, o aluno 
torna-se protagonista de sua aprendizagem. 

O desafio está em propiciar condições 
para que a ação converse com os interesses 
do aluno, suas competências e habilidades. 

Segundo Weisz (2009), o professor deve 
ser sujeito de sua ação e o aluno agente de 
sua aprendizagem. 

Observa-se, no pensamento da educadora, 
que o conhecimento avança à medida que o 
aluno tem bons problemas para pensar. O 
foco do trabalho deve ser a significação para 
o aluno, a problematização e a reflexão.

Derdyk (1994) afirma que o ensino 
inteligente e sensível depende de 
ensaio e erro, de pesquisa, investigação, 
experimentação na busca de solução de 
problemas que geram dúvidas, incertezas. 

Introduzir as linguagens da Arte na 

Educação Infantil pode proporcionar 
ganhos pedagógicos, sócios afetivos, 
comportamentais e intelectuais para os 
alunos que vivenciam esta importante fase 
do desenvolvimento, de aquisição de valores 
e experiências significativas. O trabalho 
com as linguagens da Arte, atrelado aos 
projetos transdisciplinares, pode envolver 
diferentes áreas do conhecimento, estimular 
a aprendizagem e estabelecer relações entre 
situações e saberes.

OS PROJETOS 
TRANSDISCIPLINARES

Para introduzir as linguagens da Arte 
na formação é fundamental que a criança 
possa ser um agente ativo desse processo. 
A aprendizagem desenvolve-se em virtude 
das relações sociais, da interação com os 
outros e da socialização de pensamentos.  
O ser humano é ativo, interativo e adquire 
conhecimentos com base nas relações 
pessoais e nas trocas com o seu meio. 

Essas características demonstram o quanto 
o trabalho com projetos transdisciplinares 
pode ser coerente e inferir um caráter 
dinâmico e socializador. 

Para aproximar projeto, 
transdisciplinaridade e as linguagens da 
Arte na Educação Infantil, é necessária a 
circulação dos saberes e imprescindível 
que a aprendizagem esteja além das metas 
curriculares.

A transdisciplinaridade vinculada ao 
currículo integrado implica criar novos 
objetos de conhecimento para fazer do 
conhecimento algo “efetivo” que permita 

continuar aprendendo e converta, de novo, 
a atividade do ensino numa aventura social 
e intelectual. Os projetos de trabalho podem 
servir como facilitadores dessa travessia. 
(HERNÀNDEZ, 1998, p. 59).

O trabalho pedagógico baseado em 
projetos, nas linguagens da Arte e em um 
olhar transdisciplinar deve estar focado no 
estímulo a curiosidade, a criatividade e a 
participação ativa da criança na busca de 
informações e na construção de seu próprio 
conhecimento. Desta maneira pode ser 
possível criar a oportunidade para promover 
nos alunos a habilidade para visualizar o 
todo, para trabalhar com a diversidade e a 
pluralidade das ideias.

Se pensarmos em projetos temáticos ou 
de trabalhos como uma dinâmica pedagógica 
que propicia a autonomia do aluno, 
que permita que ele planeje suas ações 
acadêmicas e investigativas, procedimentos 
a serem desenvolvidos, entre outros fazeres, 
então, provavelmente, os projetos podem 
ser uma das possibilidades de flexibilizar 
nossas ações pedagógicas, possibilitando a 
cada aluno tecer sua rede de significados. 
(NOGUEIRA, 2005, p. 45). 

O trabalho com projetos transdisciplinares 
utilizando-se das linguagens da Arte 
pode contribuir para a criatividade, o 
desenvolvimento e a autonomia dos alunos.

O conceito de transdisciplinaridade 
foi criado por Jean Piaget para assinalar 
a abordagem que busca a unificação 
do conhecimento. O pensamento 
transdisciplinar reúne e articula elementos 
de diversas disciplinas para estimular o 
entendimento da realidade.
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A transdisciplinaridade, é um modo 
de conhecimento; é uma compreensão 
de processos; é uma ampliação da visão 
do mundo e uma aventura do espírito. 
Transdisciplinaridade é uma nova atitude, 
uma maneira de ser diante do saber. (LITTO; 
MELLO, 2001, p. 161).

D’Ambrósio (1997), entende que a 
transdisciplinaridade é uma postura de 
reconhecimento sem espaço e tempo 
culturais privilegiados. Para o autor, o tema 
combate os conhecimentos fragmentados 
que impedem encarar novas situações em 
um mundo complexo e mutável, assim como 
o enfrentamento de problemas e situações.

A educação é a estratégia definida pelas 
sociedades para possibilitar ao ser humano 
desenvolver o seu potencial criativo e para 
desenvolver a capacidade desses sujeitos 
para se engajarem em ações comuns (...) 
Devemos apoiar-nos no reconhecimento 
de uma pluralidade de modelos, de culturas 
e de diversificações socioeconômicas. 
Devemos o respeito a cada uma das inúmeras 
modalidades possíveis. (D’AMBROSIO, 
1997, p. 48, 49).

Hernàndez e Ventura (1998), asseguram 
que trabalhar com projetos é ir além dos 
conteúdos curriculares em um processo 
mais interno do que externo, globalizado e 
significativo. 

Não existem temas que não possam 
ser abordados através de projetos. 
Frequentemente o sentido de novidade, de 
adentrar-se nas informações e problemas 
que normalmente não se encontram nos 
programas escolares, mas que o aluno 
conhece através dos meios de comunicação, 

conduz a uma busca em comum da 
informação, abrindo múltiplas possibilidades 
de aprendizagem, tanto para os alunos 
como para o professorado. (HERNÀNDEZ; 
VENTURA, 1998, p. 68).

Os projetos, além do foco transdisciplinar, 
oferecem a oportunidade de extrair 
informações de diversas fontes, imagens, 
ilustrações, danças, músicas, instalações, 
esculturas e textos que apresentam um grau 
maior de dificuldade. 

A discussão coletiva das informações que 
vão sendo coletadas propicia a troca de 
ideias e a verificação de diferentes pontos 
de vista. Atividades podem ser propostas 
juntamente com a realização dos projetos 
transdisciplinares que abarcam as linguagens 
da Arte, uma vez que envolvem o empenho 
em produzir na escola as condições sociais 
para a aprendizagem e o desenvolvimento.

Para a dinâmica dos projetos é necessário 
enfatizar a interação entre os alunos e 
professores e nas constantes mediações 
pedagógicas. Essa modalidade tornam 
imprescindíveis as intervenções do professor. 

Segundo Hernàndez (1998), trabalhar 
com projetos aproxima os agentes da 
transdisciplinaridade no focar esforços 
individuais e coletivos para resolver 
situações aplicando conhecimentos prévios 
construídos e em construção por meio de 
diferentes possibilidades. Vinculados as 
linguagens da Arte se tornam mais atraentes 
e interessantes para as crianças.

AS LINGUAGENS DA ARTE NA 
ESCOLA

Nos projetos que envolvem as linguagens 
da Arte, é preciso considerar que o desenho 
é uma integração entre os sentidos, a 
percepção e o pensar. Desenhar objetos, 
pessoas, situações, animais, são tentativas de 
aproximação com o mundo. Desenhar pode 
viabilizar o conhecimento e a apropriação. 

Derdyk (1994) ressalta que, nas escolas, o 
desenho abrange um conjunto de atividades 
plásticas, entre elas: a pintura, a escultura, 
a modelagem, a marcenaria, a colagem, a 
confecção de máscaras e de bonecos.

Durante a aquisição do conhecimento, a 
criança reinventa o mesmo processo pelo 
qual passou a humanidade desde o manejo 
de instrumentos até conquistas intelectuais, 
como capacidade de abstrair, de corresponder 
e de conceituar. O autor assegura que o 
desenho engloba a aquisição técnica e 
operacional, o manejo de instrumentos e 
materiais, a aquisição intelectual, enfim, o 
produto da imaginação.

O jogo dramático em sala de aula é a 
linguagem da Arte que envolve a teatralidade 
e oferece um estímulo indispensável ao 
desenvolvimento das capacidades de 
expressão da criança, pois proporciona a 
liberação de suas fantasias e emoções.

Segundo Reverbel (1989), o jogo  
dramático é uma atividade rica que  
pode ser aplicada desde a Educação Infantil 
ao Ensino Médio, com foco no tema, 
que tende a tornar-se progressivamente 
mais complexo. Ele deve adequar-se as 
experiências, interesses e expectativas da 
criança.

 (...) se, ao descobrir a estrutura e a 
natureza do teatro, ele adquirir e desenvolver 

conhecimentos estéticos, poder-se-á dizer 
então que num certo ponto do caminho 
percorrido ele será capaz de relacionar a 
natureza do homem com a natureza do 
teatro, e a arte e a ciência com a própria vida 
humana. Poderemos, então, nos considerar 
realizados como professores, por termos 
contribuído para fazer da criança e do 
adolescente um homem no sentido mais 
amplo da palavra. (Reverbel, 1989, p. 115).

A música é uma das linguagens da Arte 
que proporciona a expressão através da 
sonorização, da vibração e também do 
movimento que é estimulado pelo som.

Segundo Jeandot (1990), ao entrar em 
contato com os objetos, a criança interage 
com o mundo sonoro, pois qualquer objeto 
que emita som torna-se para ela um 
instrumento musical, como no som de um 
acolher batendo num prato. Valendo-se 
desta exploração e da relação entre o som e 
o gesto (dançando, cantando, imitando), que 
a criança construirá seu conhecimento sobre 
a música.

Música é linguagem. Assim, devemos 
seguir, em relação a música, o mesmo 
processo de desenvolvimento que adotamos 
quanto a linguagem falada, ou seja, devemos 
expor a criança a linguagem musical e 
dialogar com ela sobre e por meio da música. 
(Jeandot, 1990, p. 20).

De acordo com a autora, um dos objetivos 
de uma educação pela música é despertar no 
educando uma escuta sensível e ativa. Ela 
define ouvir e escutar como esclarecimento 
do que seria uma escuta sensível e ativa:

Para ouvir, basta estarmos expostos ao 
mundo sonoro e possuirmos o aparelho 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

1002 1003

auditivo em funcionamento. Nunca 
cessamos de ouvir, de receber as impressões 
dos ruídos, dos sons (...), já a escuta envolve 
interesse, motivação, atenção. É uma atitude 
mais ativa que o ouvir, pois selecionamos, 
no mundo sonoro, aquilo que nos interessa. 
(Jeandot, 1990, p. 21).

A criança tem mais facilidade de criar e 
improvisar sons que os adultos por causa 
de sua espontaneidade. A utilização de 
instrumentos criados por elas mesmas 
lhes desperta o desejo de explorá-los 
musicalmente.

Por intermédio da orientação do adulto, as 
crianças podem confeccionar sozinhas vários 
instrumentos musicais. A apresentação de 
fotos e músicas de instrumentos clássicos, 
contemporâneos ou tradicionais, pode 
inspirar muitas ideias.

A educação musical não deve se restringir 
apenas a música, envolvendo a prática vocal 
e instrumental e a criatividade, segundo 
Porcher (1982), é necessário também que 
haja uma sensibilização cultural por meio do 
acesso as obras diversas.

Educar musicalmente é oferecer 
atividades que envolvam a audição, a 
produção e a fruição dos sons. Ao fazer 
uso de objetos, de instrumentos ou da voz, 
a criança tem a oportunidade de desinibir-
se, fator que contribui para o envolvimento 
social e para despertar as noções de respeito 
e de consideração pelo outro além de 
proporcionar diferentes possibilidades para 
novas aprendizagens.

Ao entrar em contato com a música e com 
os sons, os conhecimentos e a sensibilidade 
tornam-se mais amplos permitindo que 

a criança perceba o mundo de maneira 
prazerosa, o que fortalece e estimula a 
aprendizagem e a convivência.

A dança e as atividades que envolvem o 
movimento corporal propiciam a expressão 
de sentimentos e de sensações. Além 
disso, é uma das linguagens da Arte que 
necessita de um olhar atento e criativo, pois 
por intermédio dela é possível trabalhar a 
coordenação motora global da criança.

Segundo Miranda (1980), muito ainda 
precisa ser feito com o intuito de reconhecer 
a importância do movimento, assim como os 
meios de ensiná-lo mais criativamente.

É principalmente durante a vida escolar 
que a prática do movimento é mais 
significativa, já que o potencial de movimento 
da criança ainda não sofreu as limitações dos 
moldes restritos da vida adulta. (...) Para que 
possamos ter a possibilidade de despertar, 
desenvolver e cultivar o sentido inato de 
movimento que tem a criança, necessitamos 
abordar o ensino do movimento nas escolas 
de uma forma mais unificada. (Miranda, 
1980, p. 12).

Conscientemente ou por experiências 
cotidianas a respeito do que vem a ser 
movimento, há uma dificuldade em 
compreender seu caráter abrangente 
e fundamental. A arte do movimento 
caracteriza-se por um tipo de experiência que 
reconhece a inter-relação das coisas com o 
movimento, levando o indivíduo a relacionar 
suas atitudes internas, as formas externas de 
movimento, com a finalidade que ele amplie 
seu vocabulário expressivo, possibilitando a 
transformação de suas ações em símbolos 
de emoção, por meio de padrões e ritmos 

ordenados.
É por meio do estudo do movimento, 

que esses padrões e ritmos tornam-
se mais aparentes, uma vez que essas 
relações estejam constantemente no nosso 
cotidiano, mas não são reconhecidas, 
facilitando a conscientização de si mesmo, 
de suas relações com o outro e com o meio 
ambiente. A habilidade em utilizar essa 
percepção irá depender do estágio individual 
de desenvolvimento do educando.

A postura do professor diante desta 
questão do movimento é de fundamental 
importância, pois partirá dele a forma como 
será explorado esse ensino.

Se ele entender o ensino do movimento 
apenas como a prática de uma técnica 
específica, como uma série de padrões de 
movimentos estereotipados, (...) ele conduzirá 
seus alunos para um destes aspectos da arte 
do movimento. (Miranda, 1980, p. 13).

 Por outro lado, de acordo com a autora, se 
o professor reconhecer o movimento como 
um meio pelo qual o aluno pode participar de 
um ritmo universal, ele saberá encontrar um 
tipo de técnica, de ambiente e de estímulo 
que conduzirá a este tipo de experiência. 

Os objetivos da educação pelo movimento 
devem ser a combinação entre a satisfação 
em explorar novos movimentos com um 
enriquecimento da expressão por meio 
de ações corporais, pois estes são fatores 
essenciais para um desenvolvimento 
harmonioso e saudável.

É por meio de nossos corpos, dançando, 
que os sentimentos cognitivos se integram 
aos processos mentais e que podemos 
compreender o mundo de forma diferenciada, 

ou seja, artística e estética. [...] o corpo 
que dança e o corpo na dança tornam-se 
fonte de conhecimento sistematizado e 
transformador. (MARQUES, 2007, p. 25).

As aulas que envolvem a arte do 
movimento devem englobar ação dramática, 
pantomima, danças rítmicas e ritualísticas, 
procurando vincular o movimento e as 
experiências emocionais. Há, com isso, um 
envolvimento físico, mental e emocional, que 
explora o movimento de diversas maneiras 
em tamanho, ritmo e no uso de diferentes 
partes do corpo. 

Segundo Porcher (1982), em virtude 
do fato de a dança englobar solicitações, 
sejam elas dirigidas ao corpo, a inteligência, 
a sensibilidade ou a imaginação, pode-se 
considerar a dança como um adequado meio 
de educação.

Para praticar a dança na escola de 
Ensino Fundamental, o autor afirma não ser 
necessário o domínio das técnicas de dança, 
porém é indispensável conhecer esse meio 
de expressão, frequentar espetáculos de 
dança, ter passado por uma iniciação de 
estágios e, em especial, estar sensibilizado. 
Valendo-se disso, bastará ao professor 
cultivar essa sensibilidade, sua competência 
musical, familiarizar-se com as sonoridades 
e ritmos atuais e, assim, procurar recriar tais 
ritmos com os alunos.

Desenvolver a expressão corporal e a 
musicalidade é importante para trabalhar 
atividades que envolvem música e dança, 
para o reconhecimento do próprio corpo, 
suas possibilidades e limitações espaciais, 
temporais e laterais.

Os trabalhos com os movimentos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre os benefícios que podem ser oferecidos 
pelos projetos de trabalhos que englobam as linguagens da 
Arte e sobre os estudos bibliográficos, é possível considerar 
que a Arte e suas linguagens podem contribuir para o 
desenvolvimento e a aprendizagem do aluno.

Os estudos indicam que, na escola, a criança pode 
experimentar a diversidade, aprender a contextualizar o 
conhecimento, desenvolver competências e a autonomia. 

Observa-se que a educação transdisciplinar com ênfase 

podem favorecer o desenvolvimento corporal ao combinar 
movimento e ritmo, colaborar com a socialização, contribuir 
para o relaxamento muscular e psicológico, aprender as noções 
de espaço, sequência, padronização e a conscientização do 
próprio corpo.

São vários os benefícios oferecidos pela dança, pois, 
ela ajuda a criança a explorar os próprios sentimentos, a 
conquistar sua autoconfiança, a trabalhar a tolerância, o 
apreço pelos colegas e a desenvolver sua coordenação 
motora e o equilíbrio. Ela estimula o interesse por outras 
culturas, a sua valorização e a compreensão histórica e 
cultural de outros povos.

As atividades que envolvem o movimento e a dança 
centram-se na criatividade e nas possibilidades de 
movimento, com isso, as crianças podem desenvolver uma 
preferência pessoal por padrões de movimentos, estilos e 
ritmos. 

O movimento e a dança desenvolvem diferentes estímulos 
entre eles o tátil, em que é possível sentir os movimentos 
e seus benefícios para o corpo; o visual que possibilita ver 
os movimentos e transformá-los em atos; o auditivo que 
permite ouvir a música ou os sons e dominar o seu ritmo; o 
afetivo que associa as emoções e os sentimentos transpostos 
na coreografia; o cognitivo envolvendo o raciocínio, o ritmo 
e a coordenação; e o motor que integra esquema corporal, 
flexibilidade e coordenação motora associada ao equilíbrio. 

nos projetos com as linguagens da Arte tem 
como objetivo a plenitude do indivíduo, a 
ampliação do ato cognitivo e a promoção da 
criticidade, da autonomia, da socialização, 
da sensibilidade e da autoconsciência entre 
outros.

Acredita-se que, ao construir uma 
educação voltada para a amplitude dos 
temas, seja possível evitar a aprendizagem 
mecânica. Para isso, a escola deve oferecer 
o ambiente e os recursos ideais para a 
aprendizagem significativa, colaborar com 
a construção do próprio conhecimento e 
com o desenvolvimento infantil com foco na 
interatividade e na socialização.

Com relação ao objetivo deste projeto 
de analisar a importância da Arte e de suas 
linguagens para a aprendizagem na fase da 
Pré-alfabetização, podemos conjecturar, 
conforme as pesquisas e as observações 
realizadas neste estudo específico, que 
estas estratégias podem ser colaboradoras 
para o desenvolvimento motor necessário a 

preparar a criança para a alfabetização uma 
vez que diferentes estratégias, materiais e 
recursos são oferecidos. 

A preocupação com o desenvolvimento 
intelectual, cognitivo, comportamental, 
motor e moral da criança deve estar 
presente em todos os aspectos e momentos 
da educação. Com esta ênfase, acredita-
se que as linguagens da Arte estão aptas a 
proporcionar situações de aprendizagem e 
de desenvolvimento.

De acordo com os estudos realizados 
e apresentados neste trabalho, é possível 
conjecturar que a prática de atividades 
que envolvem a Arte e suas linguagens 
colabore para com o desenvolvimento físico/
motor, emocional, cognitivo e intelectual 
necessários para a aprendizagem e para o 
desenvolvimento do aluno, preparando-o 
para o próximo ciclo escolar que abrange a 
alfabetização e o letramento.
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PLURALIDADE CULTURAL E 
DIVERSIDADE NA ESCOLA

Esta pesquisa traz uma revisão bibliográfica cujo tema aborda as questões relacionadas 
ao trabalho com a Diversidade e a Pluralidade Cultural no contexto da aprendizagem. Neste 
sentido, temos como objetivos apresentar alguns conceitos sobre a Diversidade e a Pluralidade 
Cultural com base nas experiências e aprendizagens oferecidas as crianças no âmbito 
educacional. O tema Pluralidade Cultural aborda a valorização das características culturais 
e étnicas de diferentes grupos sociais, além do incentivo ao convívio de diferentes grupos, 
tornando a diversidade uma característica que favorece a valorização e o enriquecimento 
social e cultural. O papel da escola no trabalho com a pluralidade cultural, fundamenta-se 
em formar os seus alunos para que sejam capazes de reconhecer e respeitar as diferenças 
que fazem parte do contexto histórico e cultural de nossa sociedade. A legislação tende 
a ser um amparo para que os sistemas educacionais possam se articular em defesa da 
diversidade, respeitando-a em suas manifestações culturais e propondo currículos que 
atendam às necessidades de todos os envolvidos no processo educacional. 

Palavras-chave: Pluralidade Cultural; Aprendizagem; Diversidade.

INTRODUÇÃO

Segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana (2004) as 

políticas legislativas têm como meta a garantia 
do direito dos negros se reconhecerem na 
cultura nacional, expressarem suas visões de 
mundo e se manifestarem com autonomia, 
garantindo assim, professores com 
formação específica nas diferentes áreas de 
conhecimento que sejam capaz de lidar com 
os conflitos causados pelo racismo e pela 
discriminação, garantindo uma educação de 
qualidade para todos.

 As famílias possuem diferentes 
características e partilham diferentes saberes 
e conhecimentos, é necessário que os alunos 
aprendam com as diferenças e aprendam a 
respeitar as individualidades e singularidades 
de cada indivíduo em seu contexto familiar 
e social. Desta maneira, torna-se possível 
oferecer ao aluno um ambiente em que o 
respeito e a aceitação sejam constantes e as 
relações estabelecidas entre os pares sejam 
baseadas nestas concepções.

A escola como espaço no qual se 
constrói o conhecimento e abrange toda a 

diversidade, deve trabalhar para que seja 
possível propiciar uma educação voltada 
a diferença, diversidade e pluralidade, nos 
mais diferentes aspectos, religioso, cultural, 
étnico, etc., oportunizando aos alunos o 
contato com as mais diversas formas de 
manifestação cultural, ampliando o respeito 
e a valorização, contribuindo para a formação 
de um ambiente aberto a diversidade e ao 
respeito ao próximo. Promover práticas 
voltadas a diversidade significa romper com 
certos padrões estabelecidos e trabalhar 
com a heterogeneidade, abandonando os 
vínculos fortemente enraizados na escola e 
na sociedade como um todo.

A exclusão social pode ser definida como 
a impossibilidade de alguns indivíduos a 
terem acesso a bens culturais e materiais 
produzidos pela sociedade, por discriminação 
ou desigualdade cultural. A escola tem como 
desafio o reconhecimento da diversidade 
como integrante na formação do indivíduo 
que por sua vez, possui uma identidade e uma 
cultura que deve ser respeitada e valorizada 
como integrante do contexto sociocultural 
brasileiro.

PLURALIDADE CULTURAL 
NO CONTEXTO DE 
APRENDIZAGEM

No âmbito educacional é possível 
trabalhar efetivamente no combate as 
atitudes discriminatórias e preconceituosas 
que permeiam os ambientes escolares e são 
manifestados por gestos, atitudes e palavras, 

Os educadores devem atuar de forma a 
compartilhar com os alunos as diferenças 
que permeiam todas as relações em 
nossa sociedade, sejam elas familiares, de 
trabalho, religiosas, dentre outras. 
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neste sentido, é de fundamental importância 
que os educadores estejam preparados com 
tais situações e possam intervir de maneira 
eficaz e buscar ações para a prevenção de 
tais situações. Estabelecer diferentes formas 
de relação entre os alunos com o respeito 
e a tolerância abordados irá contribuir na 
prevenção de tais atitudes, a conscientização 
é o primeiro passo para a efetivação de tais 
práticas.

O grande desafio da escola é investir na 
superação da discriminação e dar a conhecer 
a riqueza representada pela diversidade 
étnico cultural que compõe o patrimônio 
sociocultural brasileiro, valorizando a 
trajetória particular dos grupos que compõem 
a sociedade. Nesse sentido, a escola deve 
ser local de diálogo, de aprender a conviver, 
vivenciando a própria cultura e respeitando 
as diferentes formas de expressão cultural 
(BRASIL, 1997, p. 32).

O tema Pluralidade Cultural aborda a 
valorização das características culturais e 
étnicas de diferentes grupos sociais, além 
do incentivo ao convívio de diferentes 
grupos, tornando a diversidade uma 
característica que favorece a valorização e o 
enriquecimento social e cultural. O papel da 
escola no trabalho com a pluralidade cultural, 
fundamenta-se em formar os seus alunos para 
que sejam capazes de reconhecer e respeitar 
as diferenças que fazem parte do contexto 
histórico e cultural de nossa sociedade. Esta 
temática deve ser abordada de forma que 
se constitua como uma forma de orientação 
às práticas sociais e não apenas como uma 
conjunto de normas a serem seguidas.

Atualmente nas discussões da área da 

educação, a temática do multiculturalismo, 
tanto como conceito quanto como projeto, 
tem ocupado cada vez mais espaço, 
trazendo para a cena central a problemática 
da diversidade de cultura presente no 
mundo contemporâneo. [...] Um dos maiores 
desafios postos à educação escolar pública 
é, justamente, lidar com a questão das 
várias formas de diversidade presentes no 
seu interior (nível sócio econômico, gênero, 
etnia, raça, orientação sexual, religião, idade, 
etc). (LEITE, 2014, p. 19).

De acordo com os pressupostos contidos 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
Pluralidade Cultural (BRASIL, 1997, p. 135) 
é preciso esclarecer que a discriminação 
ocorre como uma relação em que há dois 
pólos. No pólo que discrimina, o medo 
apresenta-se como reação ao desconhecido. 
Quem tem a cor da pele diferente, ou fala 
de tradições desconhecidas, confronta seu 
interlocutor com sua própria ignorância de 
mundos diferentes do seu. No pólo em que se 
encontra aquele que é discriminado, o medo 
apresenta-se como ameaça permanente 
diante da discriminação na sua forma 
extrema, que busca eliminar fisicamente o 
discriminado. 

O tema Pluralidade Cultural oferece aos 
alunos oportunidades de conhecimento 
de suas origens como brasileiros e como 
participantes de grupos culturais específicos. 
Ao valorizar as diversas culturas presentes 
no Brasil, propicia ao aluno a compreensão 
de seu próprio valor, promovendo sua 
autoestima como ser humano pleno de 
dignidade, cooperando na formação de 
autodefesas a expectativas indevidas que 

lhe poderiam ser prejudiciais. Por meio do 
convívio escolar, possibilita conhecimentos 
e vivências que cooperam para que se apure 
sua percepção de injustiças e manifestações 
de preconceito e discriminação que recaiam 
sobre si mesmo, ou que venha a testemunhar 
e para que desenvolva atitudes de repúdio a 
essas práticas. (BRASIL, 1997, p.137)

Os educadores devem compartilhar com 
os alunos as diferenças que permeiam todas 
as relações em nossa sociedade, sejam elas 
familiares, de trabalho, religiosas, dentre 
outras. As famílias possuem diferentes 
características e partilham diferentes saberes 
e conhecimentos, é necessário que os alunos 
aprendam com as diferenças e aprendam a 
respeitar as individualidades e singularidades 
de cada indivíduo em seu contexto familiar 
e social. Desta maneira, torna-se possível 
oferecer ao aluno um ambiente em que o 
respeito e a aceitação sejam constantes e as 
relações estabelecidas entre os pares sejam 
baseadas nestas concepções.

O discernimento é indispensável, de 
maneira particular, quando ocorrem 
situações de discriminação no cotidiano da 
escola. Enfrentar adequadamente o ocorrido 
significa tanto não escapar para evasivas 
quanto não resvalar para o tom de acusação. 
Se o professor se cala, ou trata do ocorrido 
de maneira ambígua, estará reforçando 
o problema social; se acusa, pode criar 
sofrimento, rancor e ressentimento. Assim, 
discernir o ocorrido, no convívio, é tratar com 
firmeza a ação discriminatória, esclarecendo 
o que é o respeito mútuo, como se pratica 
a solidariedade, buscando alguma atividade 
que possa exemplificar o que diz, com algo 

que faça, junto com seus alunos. Um bom 
exemplo é a análise dos livros didáticos e 
outros materiais usados no ambiente escolar. 
(BRASIL, 1997, p. 139).

Cabe aos educadores um posicionamento 
crítico e eficaz no que diz respeito ao trabalho 
com a discriminação no ambiente escolar, 
o educador não pode assumir uma postura 
neutra diante de situações que contenham 
falas ou atitudes preconceituosas. O diálogo 
é a melhor maneira para se estabelecer o 
respeito nas relações entre os sujeitos e 
o conhecimento auxilia este processo de 
conscientização. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
Pluralidade Cultural (BRASIL, 1997) 
destaca que a problemática que envolve a 
discriminação étnica, cultural e religiosa, em 
vez de se manter em uma zona de sombra 
que leva à proliferação da ambiguidade 
nas falas e nas atitudes, alimentando com 
isso o preconceito, pode ser trazida à 
luz, como elemento de aprendizagem e 
crescimento do grupo escolar, extravasando 
para a compreensão de processos sociais 
complexos, nos quais ao ser humano cabe 
papel ativo como sujeito sociocultural.

DIVERSIDADE NA ESCOLA

O tema diversidade no âmbito escolar, 
nos dias de hoje, torna-se extremamente 
relevante nas discussões que permeiam o 
ambiente escolar, permitindo e contribuindo 
para que as diferenças sejam respeitadas 
e contribuindo para que as práticas de 
intolerância e discriminação não sejam 
disseminadas e propagadas dentro e 
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fora da escola. A escola por meio de sua 
prática pedagógica deve atender a todos 
sem distinção estabelecendo práticas de 
igualdade e respeito.

A legislação tende a ser um amparo para que 
os sistemas educacionais possam se articular 
em defesa da diversidade, respeitando-a em 
suas manifestações culturais e propondo 
currículos que atendam às necessidades de 
todos e todas que se encontram envolvidos 
no processo de ensino/aprendizagem. Os 
PCN abordam essa temática, viabilizando 
o trabalho do/a professor/a de forma a 
questionar as origens e manifestações de 
racismo, preconceito e discriminação de 
qualquer tipo no contexto escolar. Vale 
ressaltar que são propostas flexíveis à 
realidade local do sujeito, ao contexto social 
em que vive.

Na educação brasileira, a ausência de 
uma reflexão sobre as relações raciais 
no planejamento escolar tem impedido 
a promoção de relações interpessoais 
respeitáveis e igualitárias entre os agentes 
sociais que integram o cotidiano da escola. 
O silêncio sobre o racismo, o preconceito e a 
discriminação raciais nas diversas instituições 
educacionais contribui para que as diferenças 
de fenótipo entre negros e brancos sejam 
entendidas como desigualdades naturais. 
Mais do que isso, reproduzem ou constroem 
os negros como sinônimos de seres inferiores. 
O silêncio escolar sobre o racismo cotidiano 
não só impede o florescimento do potencial 
intelectual de milhares de mentes brilhantes 
nas escolas brasileiras, tanto de alunos 
negros quanto de brancos, como também 
nos embrutece ao longo de nossas vidas, 

impedindo-nos de sermos seres realmente 
livres. (CAVALLEIRO, 2005, p.11-12)

Com a promulgação da Lei 10639/03, que 
estabeleceu a obrigatoriedade do ensino 
da cultura e história das comunidades 
africana e afro-brasileira, o reconhecimento 
e a valorização destes povos passa a ter 
um apoio fundamental e ganha uma nova 
perspectiva quando pensamos em educação. 
A escola apresenta, dentre outras funções, 
a de normalizar os padrões apresentados 
na sociedade, constituindo identidades e 
contribuindo para a formação dos cidadãos 
de maneira crítica, sendo um local de 
produção e reprodução de cultura em todas 

as suas variáveis, estabelecendo uma relação 
entre o meio social e os alunos.

Pela educação, pode-se combater, no plano 
das atitudes, a discriminação manifestada 
em gestos, comportamentos e palavras, que 
afasta e estigmatiza grupos sociais. Contudo, 
ao mesmo tempo em que não se aceita que 
permaneça a atual situação, em que a escola 
é cúmplice, ainda que só por omissão, não se 
pode esquecer que esses problemas não são 
essencialmente do âmbito comportamental, 
individual, mas das relações sociais, e como 
elas têm história e permanência. O que se 
coloca, portanto, é o desafio de a escola 
se constituir um espaço de resistência, isto 
é, de criação de outras formas de relação 
social e interpessoal mediante a interação 
entre o trabalho educativo escolar e as 
questões sociais, posicionando-se crítica 
e responsavelmente perante elas (BRASIL, 
1997, p. 52).

A escola se constitui em um local no qual 
é preciso estabelecer a convivência com a 
diferença e adequar-se à realidade social 
que está a sua volta, exercendo o seu papel 
como produtora de cultura escolar que deve 
estar pautada no protagonismo dos alunos 
como sujeitos de direitos, construindo 
práticas de cidadania e respeito. O ambiente 
educativo tem como função praticar uma 
pedagogia democrática, na qual, o diálogo 
esteja presente e a valorização da cultura, 
costumes e concepções, que corroborem 
para a aprendizagem significativa e livre de 
preconceitos.

As políticas voltadas à educação 
dos negros deve garantir o sucesso e a 
valorização de sua cultura, promovendo 

formas de relacionamento em que o respeito 
à diversidade cultural, artística e histórica 
seja amplamente discutida por profissionais 
e professores capacitados, implicando 
assim, em atitudes de auto afirmação, 
reconhecimento e valorização das diferentes 
culturas e etnias existentes no contexto da 
escola. Bem como, aos alunos brancos e de 
outras etnias, promover o conhecimento e o 
acesso as diferentes manifestações culturais 
existentes.

Segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(2004, p.7) a escola é responsável por 
assegurar o direito da educação a todo e 
qualquer cidadão, devendo se posicionar 
politicamente contra toda e qualquer forma 
de discriminação. A luta pela superação do 
racismo e da discriminação racial é tarefa de 
todo educador, independentemente do seu 
pertencimento étnico-racial, crença religiosa 
ou posição política. 

A conquista de uma legislação específica 
sobre o tema, por si só, não garante a 
efetivação da intenção de uma educação 
inclusiva, exigindo ações que de fato façam 
a lei acontecer. A realização de um programa 
de formação de educadores e educadoras 
da rede pública, focado na temática da 
diversidade, abordando gênero, sexualidade, 
relações étnico-raciais e possibilitando 
a educadores e educadoras repensarem 
sua prática aponta para a concretude de 
conquistas que precisam ser realizadas.

[...] Os sistemas de ensino tomarão 
providências para que seja respeitado o 
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direito de alunos afrodescendentes também 
frequentarem estabelecimentos de ensino 
que contem com instalações e equipamentos 
sólidos, atualizados, com professores 
competentes no domínio dos conteúdos 
de ensino, comprometidos com a educação 
de negros e não negros, no sentido de que 
venham a relacionar-se com respeito, sendo 
capazes de corrigir posturas, atitudes, 
palavras que impliquem desrespeito e 
discriminação. (BRASIL, 2004, p.20).

Segundo Silva (2011) há disponível 
hoje uma consistente produção literária, 
acadêmica e midiática com a temática 
africana e afro-brasileira que pode auxiliar 
os professores e demais profissionais do 
contexto escolar na abordagem deste 
tema. Podemos exemplificar a inclusão 
de personagens negros, assim como de 
outros grupos étnico-raciais no processo de 
socialização, além de permitir a ampliação 
dos referenciais culturais, valorizando 
a autoestima das crianças negras e 
contribuindo para o respeito as diferentes 
culturas por parte das crianças.

Nesse contexto, pressupõe-se que o/a 
professor/professora contemporâneo/a 
deva inserir em suas práticas pedagógicas 
propostas adequadas para que a diversidade 
humana seja discutida de forma democrática, 
de modo a permitir que professor/
professora e estudantes possam posicionar-
se com autonomia contra a discriminação, o 
preconceito e o racismo. Faz-se necessária, 
portanto, a construção de propostas 
pedagógicas voltadas para a discussão entre o 
passado e o presente da cultura, viabilizando 
a conscientização do respeito mútuo acerca 

do sujeito como ser individual e coletivo.
A exclusão social pode ser definida como 

a impossibilidade de alguns indivíduos a 
terem acesso a bens culturais e materiais 
produzidos pela sociedade, por discriminação 
ou desigualdade cultural. A escola tem como 
desafio o reconhecimento da diversidade 
como integrante na formação do indivíduo 
que por sua vez, possui uma identidade e uma 
cultura que deve ser respeitada e valorizada 
como integrante do contexto sociocultural 
brasileiro.

[...] é preciso admitir que o trabalho 
de implementar medidas no sentido de 
democratizar as relações de trabalho 
constitui um elemento importante na 
agenda da gestão da escola, bem como da 
política educacional, visando à abordagem 
crítica do tema da diversidade étnico-racial, 
de modo a proporcionar condições para 
o desenvolvimento das atividades cujas 
características não venham a reproduzir 
hierarquias sociais marcadas historicamente 
pela divisão racial do trabalho e pela 
distribuição desigual dos recursos de poder. 
(BRITO, 2011, p. 69).

 Não basta apenas a mudança da 
predominância de uma cultura em 
detrimento a outra, o currículo escolar deve 
ser repensado, abordando a diversidade 
cultural existente no país e no mundo, para 
que todos os alunos tenham acesso ao 
conhecimento “negado” durante anos ou 
tratado de maneira estereotipada e fora de 
contexto, produzindo assim um sentimento 
de pertencimento à uma cultura e etnia 
inferior por parte dos afro-brasileiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os educadores devem atuar de maneira a compartilhar 
com os alunos as diferenças que permeiam todas as 
relações em nossa sociedade, sejam elas familiares, de 
trabalho, religiosas, dentre outras. As famílias possuem 
diferentes características e partilham diferentes saberes e 
conhecimentos, é necessário que os alunos aprendam com 
as diferenças e aprendam a respeitar as individualidades e 
singularidades de cada indivíduo em seu contexto familiar e 
social. Desta maneira, torna-se possível oferecer ao aluno um 
ambiente em que o respeito e a aceitação sejam constantes 
e as relações estabelecidas entre os pares sejam baseadas 
nestas concepções.

Com base nos aspectos abordados nesta pesquisa é 
possível destacar que o trabalho em sala de aula deve 
contextualizar as questões raciais, abordando conceitos 
que possam colaborar para o reconhecimento da 
diversidade, valorizando o coletivo e combatendo posturas 
preconceituosas e incorporando a história e a cultura do 
povo negro, nos conteúdos a serem abordados em sala de 
aula. Desta maneira, os alunos podem conscientizar-se e 
aprender com base no respeito e valorização das diferenças.

Foi possível evidenciar que os educadores e demais 
profissionais envolvidos no processo educacional têm um 
grande desafio de saber como lidar, abordar e trabalhar com 
diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes raças e 
etnias, dentre outras especificidades e diferenças que são 
contempladas no ambiente educacional.

A escola e os seus educadores devam inserir em suas 
práticas pedagógicas propostas adequadas para que a 
diversidade humana seja discutida de forma democrática, 
permitindo um posicionamento crítico por parte dos alunos, 
com ações e atitudes que possam contribuir para a diminuição 
de práticas discriminatórias e preconceituosas, que possam 
ser vivenciadas no contexto social e escolar. 

A conquista de uma legislação específica sobre o tema 
diversidade, por si só, não garante a efetivação da intenção 
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de uma educação inclusiva, exigindo ações 
que de fato façam a lei acontecer. A realização 
de um programa de formação de educadores 
e educadoras da rede pública, focado na 
temática da diversidade, abordando gênero, 

sexualidade, relações étnico-raciais e 
possibilitando a educadores e educadoras 
repensarem sua prática aponta para a 
concretude de conquistas que precisam ser 
realizadas.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: O presente artigo objetiva instigar uma reflexão da prática educativa, com intuito 
de consolidar bases para a (re)construção da escola inclusiva, que considera e valoriza a 
diversidade humana. A intenção é pesquisar as concepções e princípios da educação 
inclusiva que consideram a diversidade uma riqueza para auxiliar a aprendizagem. O fio 
condutor tem como referência as dificuldades de inclusão expressas no ensino regular, a 
formação de professores mediante as adaptações e suas competências necessárias. Como 
possibilidade de modificar o contexto atual, aponta-se para um necessário engajamento 
de toda comunidade escolar e local, no tocante à mudança de paradigmas, objetivando a 
superação de concepções historicamente discriminatórias que não evidenciam uma prática 
educativa inclusiva. Esta pesquisa é de caráter bibliográfico, na qual os temas estudados 
deram-se por meio de consultas em diversas referências bibliográficas. Apontam-se os 
segmentos para a diversidade da riqueza ao auxílio da aprendizagem, refletindo assim, nas 
potencialidades de cada um, respeitando suas dificuldades, tanto motora, cognitiva ou de 
aprendizagem. Partindo deste pressuposto, conclui-se que a escola deve proporcionar uma 
educação que ajude os seus alunos a recuperarem os vínculos coletivos, o respeito pelo 
próximo, mas com suas particularidades, tendo desejos e sonhos, numa maneira peculiar de 
se conviver e de aprender.

Palavras-Chave: Educação Especial; Prática Pedagógica; Inclusão; AEE.
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INTRODUÇÃO

Um debate atual sobre o 
processo de inclusão no sistema 
educacional remete a uma 
questão primordial e inerente a 
condição humana: a capacidade 

que o ser humano, enquanto ser sociável, 
tem de se relacionar com as diferenças.

Mesmo com a ocorrência de algumas 
experiências que caracterizavam o processo 
inclusivo no decorrer da história, foi somente 
entre a década de 1980 e 1990, que o sistema 
educacional compreendeu que, diante desse 
novo modelo é possível garantir a todos os 
seres humanos, uma escola de qualidade, 
respeitando a diversidade (ARANHA, 2001).

Conforme Nunes (2018), esse novo 
caminho, denominado educação inclusiva, 
difere consideravelmente dos modelos 
anteriores de escolarização dos indivíduos 
com necessidades especiais, uma vez que 
a educação nessa perspectiva inovadora 
requer mudanças de paradigmas. 

As formas de inserção escolar vivenciadas 
até então, exprimiam a necessidade de 
dois sistemas de ensino bem distintos: o 
regular e o especial, ambos garantidos na 
legislação – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, promulgada em 1996 (BRASIL, 
2018c), quando se serve das expressões 
”preferencialmente na rede regular de ensino” 
e ‘no que for possível”, o que dá margem a 
existência de um sistema paralelo, voltado 
exclusivamente às pessoas com deficiência 
física, sensorial, intelectual ou múltipla, 
acusadas de não possuírem capacidade 
acadêmica para participar do ensino regular, 

com os demais estudantes, ditos “normais”. 
Vale destacar que outros dispositivos legais 
também reforçaram essa ideia, embora ambos 
dão margem para uma outra interpretação, 
com fins mais inclusivistas.

Todavia, a Constituição Federal Brasileira, 
de 1988 (BRASIL, 1988), já assegurava às 
crianças brasileiras, o direito de “serem 
diferentes”, uma vez que instituiu como 
princípio educativo, a igualdade de condições 
de acesso e permanência na escola, expresso 
em seu art. 206, inciso I. Abordou, no art. 1º, 
incisos II e III, a questão da cidadania e da 
dignidade da pessoa humana, não deixando 
de mencionar a promoção do bem geral, sem 
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, 
ou qualquer outra espécie (art. 3º, inciso IV). 
É interessante frisar que esses elementos 
evidenciados no documento mencionado, 
anteciparam a Declaração de Salamanca, que 
se tornou um marco na defesa e efetivação 
da educação numa perspectiva inclusiva.

A Declaração de Salamanca (1994), dentre 
outros pontos, orienta que toda e qualquer 
escola acolha e acomode todas as crianças, 
independente de suas condições intelectuais, 
físicas, sociais, linguísticas, emocionais 
ou outras. Prescreve ainda, que a escola 
deverá se adaptar, visando encontrar formas 
eficazes de educar na diversidade, incluindo 
o atendimento as deficiências graves, já que 
é sabido que a instituição escolar trata-se de 
um dos meios mais eficientes de combater 
atos discriminatórios e, com isso, construir 
uma sociedade inclusiva, voltada para a 
equidade social (BRASIL, 2018b).

Sendo assim, a educação oferecida às 
pessoas com necessidades educacionais 

especiais que normalmente se ajustava a 
um modelo segregado de atendimento, tem 
conseguido, nas últimas décadas, assumir 
uma roupagem diferenciada, com base no 
princípio inclusivista.

Ademais, nessa nova conjuntura, cabe à 
sociedade e, em especial, às escolas comuns, 
a modificação em seu modelo educacional, 
seja voltada para sua estrutura arquitetônica, 
programática, filosófica e/ou de formação 
inicial e continuada dos profissionais que 
nela atuam, a fim de tornar-se cada vez mais 
apropriadas às necessidades individuais dos 
alunos (SILVA FILHO; BABOSA, 2018).

A prática pedagógica para educandos 
com necessidades educativas especiais é 
um desafio complexo da educação atual, 
sobretudo quando se trata de alunos com 
graves comprometimentos, demandando 
dos profissionais da educação capacitação 
específica, a fim de viabilizar meios para que 
o ensino-aprendizagem destes se efetive 
(FÁVERO, 2009).

Nesse sentido, questiona-se: Como se 
organizam as práticas pedagógicas para 
atender os educandos com necessidades 
educativas especiais?

Diante de tal desafio, o presente trabalho 
tem como objetivo realizar uma reflexão 
acerca da prática educativa na educação 
especial, visando consolidar bases para a 
(re)construção da escola inclusiva, ideário 
de educação que considera e valoriza a 
diversidade humana. Ou seja, pretende-se 
investigar como são organizadas as prática 
pedagógicas para atender os educandos 
com necessidades educativas especiais, 
possibilitando o desenvolvimento do ensino 

e aprendizagem destes estudantes.
Com base na relevância que a educação 

desempenha ao cumprir seu papel social, 
procura-se levantar alguns pressupostos 
no tocante à prática educativa, a fim de 
disseminar alguns fatores primordiais que 
evidenciam uma diferenciação pedagógica, 
característica marcante numa escola 
inclusiva. 

É importante frisar que, são pouquíssimas 
as instituições que prestam esse tipo de 
serviço, em razão da ausência de recursos 
humanos, capacitação específica e recursos 
materiais adequados ao acolhimento dos 
discentes.

Esta pesquisa é de caráter bibliográfico, 
na qual os temas estudados se darão por 
meio de consultas em diversas referências 
bibliográficas que abordam o tema, como 
livros, revistas, artigos e sites da Internet. 

FORMAÇÃO DO EDUCADOR 
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 
REPENSAR A PRÁTICA

Pode-se afirmar que um dos maiores 
desafios advindos da proposta de uma 
escola inclusiva é a formação docente, que 
para Fávero (2009) é, exatamente, o de 
repensar e ressignificar o próprio conceito de 
educador. Isso porque o processo educativo 
representa a instituição e o desenvolvimento 
de contextos educativos que permitam a 
interação crítica e criativa entre indivíduos 
distintos, e não apenas na transmissão e 
assimilação de conceitos e comportamentos 
clichês.
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 Os educadores que desenvolvem 
atividades com discentes que tenham 
Necessidades Educativas Especiais 
dependem muito da orientação e participação 
dos especialistas, tais como: psicólogos, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, sociólogos, 
entre outros. 

Desta maneira, é muito importante 
essa parceria entre o professor e esses 
especialistas, para que juntos possam realizar 
um trabalho em conjunto e especializado, 
que torne possível que o educando se 
desenvolva de forma plena.

A LDB 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, em seu artigo 58, 
classifica Educação Especial “como sendo a 
modalidade de educação escolar, oferecida, 
preferencialmente, na rede regular de 
ensino, para educandos com necessidades 
educativas especiais”. E no seu § 1º diz: 
“haverá, quando necessário, serviços de 
apoio especializado, na escola regular, para 
atender às particularidades da clientela de 
educação especial” (BRASIL, 2018c).

Percebe-se que esta Lei vigora desde o ano 
de 1996. Contudo, os estabelecimentos de 
ensino ainda não atendem a esses educandos 
como deveriam, visto que ainda persiste a 
ausência de infraestrutura e de profissionais 
qualificados para a área. Os alunos com 
necessidades educativas especiais ainda se 
encontram excluídos da educação. E isso não 
é culpa da escola em si, mas sim do próprio 
sistema, que deveria oferecer condições 
necessárias para isso.

Para Fávero (2009), a escola só será 
inclusiva quando conseguir modificar não 
apenas o espaço físico, mas, sobretudo, a 

postura e mentalidade dos educadores e da 
comunidade escolar de uma forma geral, a fim 
de aprender a lidar e conviver naturalmente 
com as diferenças.

Em 1990, ocorreu a Conferência Mundial 
de Educação para todos na cidade de 
Jomtiem, na Tailândia (1990), com o intuito 
de reconhecer a urgência de propiciar 
às gerações presentes e futuras uma 
perspectiva ampla de educação básica e 
um compromisso restaurado em prol dela, 
para enfrentar a complexidade do desafio 
na educação. Sendo assim, um dos objetivos 
desta conferência na percepção de inclusão 
é o enriquecimento e disseminação dos 
valores culturais e morais comuns, visto que 
é nesses valores que os cidadãos obtém sua 
identidade e sua dignidade. Afirma ainda com 
precisão que a prioridade mais urgente no 
âmbito educacional é melhorar a qualidade 
e garantir o acesso de todos à educação, e 
superar os obstáculos que dificultam sua 
participação ativa na educação. E que os 
preconceitos e rótulos de qualquer espécie 
precisam ser extirpados da educação 
(BRASIL, 2018a).

É imprescindível enfatizar que a 
Conferência Mundial de Educação para 
Todos assegura que é necessário assumir 
um compromisso real para superar as 
desigualdades educacionais. Os grupos 
excluídos – os pobres; as crianças de rua 
ou trabalhadores; aqueles que vivem nas 
periferias e nas zonas rurais; os nômades 
e os trabalhadores migrantes; os povos 
indígenas; os refugiados – não devem passar 
por qualquer tipo de discriminação no acesso 
à educação, pelo contrário deve haver a 

inclusão de todos no espaço educacional 
sem distinção de etnias.

Também não se pode deixar de mencionar 
a relevância da Declaração de Salamanca 
(1994) nesse sentido, a qual afirma que, 
do ponto de vista pedagógico, a educação 
especial vem enfrentado muitos desafios, 
tais como: Políticas Públicas não eficazes, 
ausência de um trabalho em conjunto com os 
profissionais qualificados, escolas regulares 
que não conseguem oferecer uma resposta 
capaz de atender as diversas necessidades 
dos educandos com necessidades especiais. 
Esta por sua vez, defende que haja a inclusão 
escolar e social de todos os cidadãos, 
independentemente de suas diferenças.

O MEC (BRASIL, 2018d) afirma que a 
educação inclusiva representa um modelo 
educacional alicerçado na visão dos direitos 
humanos, que conjugam igualdade e 
diferença como fatores inseparáveis, e que 
evolui no que se refere à ideia de justiça. 

Freire (1997) enfatiza o crédito na 
capacidade de aprender do outro. Isso 
envolve respeito, valorização e construção 
de oportunidade para se construir a 
aprendizagem.

Apesar de essas leis defenderem os direitos, 
e a inclusão dos educandos com necessidade 
educativa especial, a maioria deles ainda não 
é devidamente inclusos na comunidade, nas 
escolas e na sociedade. Nas escolas, por 
exemplo, o que acontece é uma inclusão não 
planejada, pois os alunos “especiais” nem 
sempre participam das atividades escolares, 
e nem têm o atendimento especializado que 
deveriam ter.

É importante que essas políticas 

beneficiem e estabeleçam um vínculo entre 
a aprendizagem do educando e a atuação 
pedagógica inclusiva e significativa do 
professor na educação regular. Para tanto, a 
família pode e deve contribuir no processo 
de formação de cada discente. Só assim 
será possível efetivar uma perspectiva de 
aprendizagem ampla que beneficie a todos 
os componentes da comunidade escolar.

Uma das metas da educação inclusiva 
é, antes de mais nada, ajudar no 
desenvolvimento integral dos indivíduos, ou 
seja, intelectual, físico e moral. Por isso, os 
educadores têm o dever de incluir e adequar 
sua prática pedagógica para atender não só 
os educandos com necessidades especiais, 
mas sim todas as crianças sem exceções, 
pois só assim formarão cidadãos capazes 
de transformar o meio em que vivem em 
um lugar melhor para se conviver (FÁVERO, 
2009).

Nesse sentido, as escolas precisam atender 
todas as crianças, independente de suas 
características físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras (BRASIL, 
2018b).

Os professores são peças fundamentais 
nesse quebra cabeça, por estarem 
diariamente convivendo e presenciando 
as vitórias e as ruínas desses estudantes 
em sala de aula. Nesse sentido, precisam 
buscar uma melhor forma de adquirirem 
conhecimento e capacitação para trabalhar 
com as diferenças. Devem ter a noção de 
que os alunos estão cada um em um nível 
intelectual, visando estimular e inovar os 
métodos de ensino aprendizado e, antes de 
tudo, tem que saber incluir as crianças com 
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deficiências o mais cedo possível no sistema 
educacional, pois assim irão proporcionar não 
só o aprendizado da criança com deficiência, 
mas também ajudarão no aprendizado da 
turma em geral.

FORMAÇÃO DO EDUCADOR 
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 
REPENSAR A PRÁTICA

Pode-se afirmar que um dos maiores 
desafios advindos da proposta de uma 
escola inclusiva é a formação docente, que 
para Fávero (2009) é, exatamente, o de 
repensar e ressignificar o próprio conceito de 
educador. Isso porque o processo educativo 
representa a instituição e o desenvolvimento 
de contextos educativos que permitam a 
interação crítica e criativa entre indivíduos 
distintos, e não apenas na transmissão e 
assimilação de conceitos e comportamentos 
clichês.

 Os educadores que desenvolvem 
atividades com discentes que tenham 
Necessidades Educativas Especiais 
dependem muito da orientação e participação 
dos especialistas, tais como: psicólogos, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, sociólogos, 
entre outros. 

Desta maneira, é muito importante 
essa parceria entre o professor e esses 
especialistas, para que juntos possam realizar 
um trabalho em conjunto e especializado, 
que torne possível que o educando se 
desenvolva de forma plena.

A LDB 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, em seu artigo 58, 

classifica Educação Especial “como sendo a 
modalidade de educação escolar, oferecida, 
preferencialmente, na rede regular de 
ensino, para educandos com necessidades 
educativas especiais”. E no seu § 1º diz: 
“haverá, quando necessário, serviços de 
apoio especializado, na escola regular, para 
atender às particularidades da clientela de 
educação especial” (BRASIL, 2018c).

Percebe-se que esta Lei vigora desde o ano 
de 1996. Contudo, os estabelecimentos de 
ensino ainda não atendem a esses educandos 
como deveriam, visto que ainda persiste a 
ausência de infraestrutura e de profissionais 
qualificados para a área. Os alunos com 
necessidades educativas especiais ainda se 
encontram excluídos da educação. E isso não 
é culpa da escola em si, mas sim do próprio 
sistema, que deveria oferecer condições 
necessárias para isso.

Para Fávero (2009), a escola só será 
inclusiva quando conseguir modificar não 
apenas o espaço físico, mas, sobretudo, a 
postura e mentalidade dos educadores e da 
comunidade escolar de uma forma geral, a fim 
de aprender a lidar e conviver naturalmente 
com as diferenças.

Em 1990, ocorreu a Conferência Mundial 
de Educação para todos na cidade de 
Jomtiem, na Tailândia (1990), com o intuito 
de reconhecer a urgência de propiciar 
às gerações presentes e futuras uma 
perspectiva ampla de educação básica e 
um compromisso restaurado em prol dela, 
para enfrentar a complexidade do desafio 
na educação. Sendo assim, um dos objetivos 
desta conferência na percepção de inclusão 
é o enriquecimento e disseminação dos 

valores culturais e morais comuns, visto que 
é nesses valores que os cidadãos obtém sua 
identidade e sua dignidade. Afirma ainda com 
precisão que a prioridade mais urgente no 
âmbito educacional é melhorar a qualidade 
e garantir o acesso de todos à educação, e 
superar os obstáculos que dificultam sua 
participação ativa na educação. E que os 
preconceitos e rótulos de qualquer espécie 
precisam ser extirpados da educação 
(BRASIL, 2018a).

É imprescindível enfatizar que a 
Conferência Mundial de Educação para 
Todos assegura que é necessário assumir 
um compromisso real para superar as 
desigualdades educacionais. Os grupos 
excluídos – os pobres; as crianças de rua 
ou trabalhadores; aqueles que vivem nas 
periferias e nas zonas rurais; os nômades 
e os trabalhadores migrantes; os povos 
indígenas; os refugiados – não devem passar 
por qualquer tipo de discriminação no acesso 
à educação, pelo contrário deve haver a 
inclusão de todos no espaço educacional 
sem distinção de etnias.

Também não se pode deixar de mencionar 
a relevância da Declaração de Salamanca 
(1994) nesse sentido, a qual afirma que, 
do ponto de vista pedagógico, a educação 
especial vem enfrentado muitos desafios, 
tais como: Políticas Públicas não eficazes, 
ausência de um trabalho em conjunto com os 
profissionais qualificados, escolas regulares 
que não conseguem oferecer uma resposta 
capaz de atender as diversas necessidades 
dos educandos com necessidades especiais. 
Esta por sua vez, defende que haja a inclusão 
escolar e social de todos os cidadãos, 

independentemente de suas diferenças.
O MEC (BRASIL, 2018d) afirma que a 

educação inclusiva representa um modelo 
educacional alicerçado na visão dos direitos 
humanos, que conjugam igualdade e 
diferença como fatores inseparáveis, e que 
evolui no que se refere à ideia de justiça. 

Freire (1997) enfatiza o crédito na 
capacidade de aprender do outro. Isso 
envolve respeito, valorização e construção 
de oportunidade para se construir a 
aprendizagem.

 Apesar de essas leis defenderem os 
direitos, e a inclusão dos educandos com 
necessidade educativa especial, a maioria 
deles ainda não é devidamente inclusos na 
comunidade, nas escolas e na sociedade. 
Nas escolas, por exemplo, o que acontece 
é uma inclusão não planejada, pois os 
alunos “especiais” nem sempre participam 
das atividades escolares, e nem têm o 
atendimento especializado que deveriam ter.

É importante que essas políticas 
beneficiem e estabeleçam um vínculo entre 
a aprendizagem do educando e a atuação 
pedagógica inclusiva e significativa do 
professor na educação regular. Para tanto, a 
família pode e deve contribuir no processo 
de formação de cada discente. Só assim 
será possível efetivar uma perspectiva de 
aprendizagem ampla que beneficie a todos 
os componentes da comunidade escolar.

Uma das metas da educação inclusiva 
é, antes de mais nada, ajudar no 
desenvolvimento integral dos indivíduos, ou 
seja, intelectual, físico e moral. Por isso, os 
educadores têm o dever de incluir e adequar 
sua prática pedagógica para atender não só 
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os educandos com necessidades especiais, 
mas sim todas as crianças sem exceções, 
pois só assim formarão cidadãos capazes 
de transformar o meio em que vivem em 
um lugar melhor para se conviver (FÁVERO, 
2009).

Nesse sentido, as escolas precisam atender 
todas as crianças, independente de suas 
características físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras (BRASIL, 
2018b).

Os professores são peças fundamentais 
nesse quebra cabeça, por estarem 
diariamente convivendo e presenciando 
as vitórias e as ruínas desses estudantes 
em sala de aula. Nesse sentido, precisam 
buscar uma melhor forma de adquirirem 
conhecimento e capacitação para trabalhar 
com as diferenças. Devem ter a noção de 
que os alunos estão cada um em um nível 
intelectual, visando estimular e inovar os 
métodos de ensino aprendizado e, antes de 
tudo, tem que saber incluir as crianças com 
deficiências o mais cedo possível no sistema 
educacional, pois assim irão proporcionar não 
só o aprendizado da criança com deficiência, 
mas também ajudarão no aprendizado da 
turma em geral.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A Educação Especial teve o seu início 
no Brasil, por volta do século dezenove, 
inspirada em experiências europeias e norte-
americanas. Consistia em um atendimento 
assistencialista e segregativo às pessoas 

com deficiências e que, detinha e ainda 
detém poder sobre os familiares e opinião 
pública, no sentido de inculcar ser um 
modelo necessário e insubstituível, que não 
gera discriminação nem portanto, a exclusão 
social (ARANHA, 2001).

Recentemente, entre a década de 80 e 
início de 90, a noção de atendimento escolar 
para indivíduos com deficiência foi evoluindo 
e se redefinindo, perpassando diversos 
momentos até se chegar aos dias de hoje, 
em que é, em termos legais e humanístico, 
inadmissível a discriminação e a segregação 
escolar de alunos, em virtude da deficiência 
ou quaisquer outros fatores.

Assim, o termo inclusão tem sido 
associado predominantemente à integração 
de indivíduos com deficiências no sistema 
regular de ensino. Contudo, mesmo com 
incontáveis controvérsias no tocando à 
formulação desse conceito, atualmente, há 
um consenso entre os estudiosos, afirmando 
que a inclusão não restringe à inserção de 
indivíduos com necessidades especiais, mas 
sim a todas as crianças, jovens e adultos 
que lidam com qualquer tipo de exclusão 
educacional, nas mais variadas formas, 
como: quando são impedidos de participar 
das diversas atividades propiciadas pela 
escola; quando são expulsos por razões 
obscuras e infundadas; quando a estes é 
negado o acesso aos meios de escolarização, 
assim como alternativas para propiciar a sua 
permanência. Existe um consenso, pois, que 
inclusão implica acolher, praticar e respeitar a 
diversidade humana, como recurso abastado 
e disponível no cotidiano escolar, devendo 
ser acoplado ao currículo, objetivando a 
formação da cidadania, por todos. Inclusão, 
no sentido geral, pressupõe uma instituição  

que adota uma política participativa, na qual 
todos os envolvidos são colaboradores entre 
si, apoiando-se mutuamente e aprendendo 
uns com os outros, mediante a reflexão 
coletiva de práticas já experimentadas 
(CARVALHO, 2000).

Diante do exposto, articular as temáticas 
educação e inclusão, tem se tornado 
uma tarefa imprescindível, uma vez que a 
sociedade e o sistema de ensino devem 
buscar meios eficazes de garantir a todas as 
pessoas, o cumprimento de seus direitos e 
deveres estabelecidos constitucionalmente, 
nos dispositivos legais vigentes (nacional 
e/ou internacionalmente), dentre esses, 
a tão almejada educação de qualidade, 
que, muitas vezes, parece utopia. Sob esta 
ótica, a reflexão acerca da prática educativa 
é indispensável, tomando os desafios 
inerentes à educação brasileira, facetados 
na necessidade da escola buscar atender às 
necessidades educacionais especiais de seus 
educandos.

A discussão gerada em torno desse assunto 
torna-se ainda mais relevante quando toma-
se os índices de repetência e evasão, fatores 
estss que comprovam que uma numerosa 
fatia da população, em idade de escolarização, 
ainda é excluída do sistema educacional, 
revelando com isso, a grande incapacidade 
ou fragilidade da escola em desenvolver seu 
objetivo primordial, a formação acadêmica. 
Dessa forma, o presente texto consiste em 
uma tentativa de discutir elementos de um 
processo de inclusão que não seja pautado 
em princípios voluntaristas e paternalistas, 
mas que se assuma como política sócio 
educacional.

Sob esse enfoque, pensar a inclusão 
como política educativa e social pressupõe 
debater questões relacionadas à diversidade 
social, linguística, religiosa, cultural e outras. 
Lidar com esses elementos inspira rupturas 
e superações. Sendo assim, é preciso pensar 
a inclusão também em termos legais, para 
que todas as instâncias sociais efetuem 
práticas diferenciadas que evidenciem o 
respeito à dignidade humana e promovam a 
ética como instrumento das relações sociais. 
Vale ressaltar pois, que a universalização 
da educação e o respeito às diferenças, são 
direitos já garantidos desde a Constituição de 
1988, mas é somente a partir da década de 
1990 que entra em vigor, impulsionada por 
acordos e políticas de âmbito internacional 
que defendem e subsidiam os movimentos 
de estruturação de escolas inclusivas em 
diversos países, inclusive no Brasil (FERRAZ, 
2018).

Assim, refletir acerca da educação inclusiva 
nos remete a procurar alternativas que 
promovam uma diferenciação pedagógica no 
âmbito escolar, ações estas que possibilitem 
a todo e qualquer indivíduo, independente 
de suas peculiaridades, o direito básico de 
aprendizagem.

Também requer a transformação das 
práticas pedagógicas no que tange aos 
métodos avaliativos, para que estes não 
constituam um mecanismo de seleção, 
classificação e exclusão no sistema regular 
de ensino, fabricando sucessos e fracassos 
escolares, mas, sobretudo, caracterizem-se 
como ponto norteador para a ação docente, 
na constante tentativa de aprimorar o 
trabalho pedagógico desenvolvido, visando 
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reduzir as desigualdades estabelecidas 
no ambiente de sala de aula, bem como a 
respeitar o estilo e ritmo de aprendizagem 
de cada estudante.

Assegurando essa premissa, destaca-se o 
Art. 3º da Conferência Mundial de Educação 
para Todos (1990) que propõe como objetivo 
a universalização do acesso à educação e 
a promoção da equidade, direcionando no 
sentido de que: “A educação básica precisa 
ser ofertada a todas as crianças, jovens e 
adultos. Para isso, é preciso torna-la universal 
e melhorar sua qualidade, bem como tomar 
providências eficientes para diminuir as 
desigualdades” (BRASIL, 2018a, p. 03).

Dessa forma, mesmo à luz dos documentos 
legais, instituídos até então, o compromisso 
com os princípios de inclusão, somente teve 
a sua expansão com a “Conferência Mundial 
sobre Igualdade de Oportunidade, Acesso 
e Qualidade”, ocorrida em junho de 1994, 
na Salamanca - Espanha. Nesse encontro, 
aproveitando a oportunidade, elaborou e 
aprovou-se a Declaração de Salamanca. 
No decorrer da sua introdução foram 
reafirmadas as propostas estabelecidas 
durante a Conferência Mundial de Educação 
para Todos (1990), especialmente situadas 
no Art. 3º, as quais reforçam que:

O princípio essencial desta Linha de Ação 
afirma que as instituições escolares têm o 
dever de atender todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, 
entre outras. Devem acolher crianças com 
deficiência e crianças bem dotadas, crianças 
que vivem nas ruas e que trabalham; crianças 
de povoados distantes ou nômades; crianças 

de minorias linguísticas, étnicas ou culturais 
e crianças de outros grupos ou zonas 
desfavorecidos ou marginalizados (BRASIL, 
2018a, p. 14).

Tomando esse dispositivo legal, que aborda 
as responsabilidades de cada um no que diz 
respeito ao atendimento educacional, numa 
perspectiva inclusiva, prestado pela escola, 
vale frisar que a inserção de um educando 
com necessidades educacionais especiais 
fica a encargo da comunidade escolar. Tal 
situação acaba privilegiando e oportunizando 
as unidades de ensino a não padronização 
de comportamentos e nem tampouco de 
atitudes pedagógicas.

Partindo desse pressuposto, é cabível 
pontuar que a escola não deve buscar uma 
homogeneização da sua clientela, para 
não transformar as diferenças existentes 
em instrumentos de segregação social. 
Perrenoud (2001, p. 21) ponderando a 
respeito das responsabilidades da escola na 
fabricação de sucessos e fracassos, distingue 
três mecanismos imprescindíveis: 

1) o currículo ou o caminho que se deseja 
que o aluno percorra; 

2) mediação que o professor faz para que 
cada aluno possa avançar; 

3) avaliação da aprendizagem, devendo 
esta mostrar-se diagnóstica e acolhedora, 
visando colaborar com o desenvolvimento 
de todos os envolvidos.

Sob esta mesma visão, o autor 
argumenta que nas atividades pedagógicas 
desencadeadas no cotidiano da sala de aula, 
o professor deve organizar e propiciar ações, 
nas quais os alunos sejam confrontados 
constantemente com as situações didáticas 
inerentes a ele, considerando o seu contexto 
social. Tomando suas próprias palavras, 
Perrenoud (2001) ainda enfatiza que:

O desejo de diferenciação acrescenta 
outra dificuldade à busca dessas atividades: o 
sentido de uma atividade ou de uma situação 
varia de uma criança para outra, segundo 
sua personalidade, suas aspirações, seus 
interesses, seu capital cultural, sua relação 
com o jogo e com o trabalho. Assim, é preciso 
diferenciar as atividades globais ou os papéis 
individuais no contexto das mesmas para 
que cada um encontre nelas um sentido e 
a oportunidade de aprendizagens também 
significativas (p. 36).

Adotar uma metodologia inclusiva de 
ensino implica: garantir ao aluno, uma 
motivação constante para frequentar a 
escola e envolver-se em todas as atividades 
propostas em salas de aula e também 
extraescolares; ter qualidade curricular 
e metodológica; possuir detector de 
obstáculos que dificultam ou impedem o 
desenvolvimento da aprendizagem, bem 
como prevê alternativas para solucioná-las, 
tudo isso, tendo como foco, o aluno, por meio 
do respeito ao seu processo individualizado 
de aprendizagem. 

É importante salientar que, diferenciar 
pedagogicamente uma atividade, 
metodologia e/ou avaliação, ou seja, 
oferecer atendimento individualizado 
objetivando a aprendizagem de todos, 
não representa a segregação de alunos, 
conforme necessidades ou habilidades, nem 
tampouco que, em nenhum momento, possa 
ser estabelecida a interação entre esses 
indivíduos. O vínculo propiciado entre os 
pares de idade constitui-se de relevância vital 
durante o processo de ensino-aprendizagem 
dos alunos e o confronto das diferentes 
capacidades cognitivas entre ambos é 
que facilitam e permitem uma construção 
coletiva de conhecimentos.

participativa e democrática, acolherá, 
portanto, sua clientela, independente de 
criança, adolescente ou adulto, sendo 
considerados indivíduos em sua plenitude, 
visto que todo e qualquer indivíduo deverá 
ser concebido como um ser em potencial, 
tanto para aprender quanto para contribuir 
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com outrem, visando seu desenvolvimento 
pleno rumo à construção de sua cidadania.

Logo, a formação inicial e continuada dos 
agentes educacionais precisa ser repensada 
e, consequentemente reformulada em seus 
diferentes níveis, por meio da implantação e 
execução de políticas públicas que assegurem 
a concretização da educação inclusiva, com 
base na articulação de soluções compatíveis 
com as necessidades de melhoria e equidade 
das propostas educativas desenvolvidas em 
todas as escolas, propostas essas, idealizadas 
em seus projetos pedagógicos.

Entretanto, a formação de profissionais 
para atuar numa escola inclusiva, não se 
reduz a cursos de reciclagem, capacitação 
e aperfeiçoamento, ofertados nas diversas 
instâncias educacionais. Assim sendo, a 
“leitura” e reflexão individualizada acerca 
da prática exercida em sala de aula, 
associadas ao conhecimento científico já 
adquirido a respeito de estratégias de ensino 
inovadoras, dinâmicas e que envolvem toda 
a turma, constituirão o ponto norteador 
para desenvolver um trabalho inclusivo 
(IMBERNÓN, 2005).

Sob essa nova ótica de debate, compreende-
se que, é no contexto da educação atual que 
se dará base para a definição da proposta de 
educação voltada para todos, nas diversas 
dimensões: tanto no que se refere às 
políticas públicas, à formação do educador 
e dos demais agentes educacionais e, 
sobretudo, às práticas pedagógicas, quanto 
em relação às possibilidades e ações, no 
tocante ao processo de inclusão educacional 
do indivíduo com necessidades especiais.

Além disso, a educação dos indivíduos 

com necessidades educativas especiais 
tem permitido aos agentes da educação e 
em especial aos professores, repensarem a 
sua formação e prática desenvolvida, bem 
como os referenciais teórico-metodológicos 
aplicados. Tal situação vem também, 
incentivando cada educador a enfrentar, 
de forma criativa e dinâmica a diversidade 
existente em sala de aula, seja ela de cunho 
social, ideológico, cultural ou proveniente 
de algum tipo de deficiência, mediante a 
busca incessante de uma formação contínua, 
visando a transformação efetiva e satisfatória 
da cultura pedagógica (PEREIRA, 2018).

Portanto, incluir socialmente todos os 
seres humanos, com base na equidade 
de direitos e oportunidades, significa que 
todos os setores da sociedade devem ser 
modificados, tendo como fundamento 
o pressuposto de que o sistema social é 
que precisa estar apto para atender às 
necessidades de seus membros, conforme 
garante a Declaração de Salamanca (BRASIL, 
2018b, p. 11), afirmando que:

... enquanto escolas inclusivas 
proporcionam o contexto propício para 
alcançar oportunidades igualitárias e 
participação plena de todos os indivíduos 
no processo de ensino-aprendizagem, seu 
êxito exige um esforço associado não apenas 
entre educadores e os agentes da instituição 
escolar, como também entre pais, famílias, 
comunidade e voluntários. Reconstruir as 
instituições sociais não se trata apenas uma 
função técnica; ela depende, principalmente, 
da crença, do compromisso e da boa vontade 
das pessoas que compõem a sociedade.

Reforçando o ideário previsto na 

Declaração de Salamanca, Sassaki (2000) 
descreve as seis principais dimensões em que 
a acessibilidade deve se fazer presente, em 
contextos e aspectos da atividade humana, 
a saber:

• arquitetônica (sem obstáculos físicos);
• comunicacional (sem obstáculos na 

comunicação entre indivíduos);
• metodológica (sem obstáculos nos 

métodos e técnicas de lazer, trabalho, 
educação, etc.);

• instrumental (sem obstáculos em 
instrumentos, ferramentas, utensílios, etc.);

• programática (sem obstáculos em 
políticas públicas, legislações, etc.);

• atitudinal (sem preconceitos, 
rótulos, estigmas e discriminações nos 
comportamentos da sociedade para com os 
indivíduos com algum tipo de deficiência).

Com base nisso, fica evidente que o princípio 
essencial da escola inclusiva é proporcionar 
a todos os alunos, um aprendizado coletivo 
e mútuo, independente de suas dificuldades 
ou talentos individuais, deficiências, padrão 
socioeconômico ou cultural. 

Segundo Nunes (2018), o processo de 
inclusão remete à ideia de que as diferenças 
que existem entre os seres humanos 
devem ser aceitas e indiscriminadamente, 
respeitadas. Contudo, para que a inclusão seja 
efetiva e satisfatória, ressalta-se uma grande 
necessidade de mudanças de paradigmas, 
no contexto social, até mesmo quanto ao 
aprimoramento da prática pedagógica e 
mudança atitudinal. Disseminar o processo 
inclusivo no sistema educacional com intuito 
de garantir uma educação de qualidade, 
inspira atualmente, uma ampla e acertada 

redefinição dos currículos escolares, 
desafiando, por conseguinte, a ousadia das 
instituições escolares em assumir um sistema 
de ensino que valorize a diversidade humana.

Assim sendo, os motivos mais citados 
por pais, docentes, agentes escolares e 
comunidade em geral, para justificar o 
retardamento na efetivação de propostas 
educacionais inclusivas, se referem à 
questões materiais e humanas. Dentre 
outras, cita-se: escolas desprovidas de 
acessibilidade física para alunos com 
comprometimento motor; salas de aula com 
lotação excessiva; falta de equipamentos e 
recursos específicos para atender alunos 
com deficiência visual (cegueira e baixa 
visão); ausência de intérprete de sinais para 
alunos surdos, bem como necessidade do 
domínio de LIBRAS (Língua Brasileira de 
Sinais) pelos professores; inexistência ou 
afastamento de serviços de apoio a alunos 
e professores; resistência de professores, 
alegando despreparo para desempenhar tal 
atendimento em salas comuns; resistência 
dos pais de educandos com e sem deficiência, 
quanto à aceitação desse novo modelo 
educacional (NUNES, 2018). 

Percebe-se, porém, que as razões 
elencadas acima, apenas mascaram outras 
bem mais complexas, como: a resistência às 
mudanças, pelas instituições sociais (que até 
então dominavam o atendimento a indivíduos 
com necessidades educativas especiais); 
o preconceito que ainda é latente entre as 
pessoas ditas normais; e uma tendência 
forte ao elitismo escolar, no qual prevalece 
o aluno que representa um modelo ideário, 
construído artificialmente para justificar 
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as exigências do mercado de trabalho, em 
suma, da sociedade.

É neste contexto atual que se observa a 
crescente necessidade de se inserir políticas 
públicas orientadas à melhoria da educação, 
visto que a própria legislação brasileira 
fundamenta esse desejo, de estabelecer 
direitos e deveres a todos e fazê-los cumprir.

Mantoan (2003, p. 36) reforça que a 
Constituição Brasileira “não usa adjetivos e, 
sendo assim, toda instituição escolar precisa 
obedecer aos princípios constitucionais, não 
devendo excluir nenhum indivíduo”.

Desse modo, tendo como parâmetro, 
os dispositivos legais, o sistema escolar 
precisa modificar-se consideravelmente, 
visando ofertar educação de qualidade para 
todos numa sala de aula de ensino regular, 
incluindo apoio ao aluno, sua família e aos 
professores e/ou demais profissionais, 
quando necessário. 

Vale frisar que, os docentes que estiverem 
atuando em turmas com discentes com 
necessidades especiais incluídos, devem 
receber continuamente uma formação eficaz, 
bem como, preventivamente, é necessário 
observar a formação inicial dos mesmos, de 
modo a garantir uma trajetória profissional 
que contempla qualidade e equidade 
(FÁVERO, 2009).

Com base no exposto, exprime-se o 
anseio por uma pedagogia mediadora e 
acima de tudo, centrada no aluno. Sendo 
assim, é preciso urgentemente, romper com 
os preconceitos e rótulos que permeiam 
o cenário educacional, objetivando 
criar condições e oportunidades para o 
desenvolvimento pleno de cada indivíduo, 

independente de suas peculiaridades.
Nesta direção, é imprescindível que a escola 

seja analisada e avaliada em sua totalidade 
(visão de futuro, missão, objetivos e posturas 
pedagógicas, metodologias e estratégias 
utilizadas para a promoção da aprendizagem, 
dentre outros), enquanto instituição 
socialmente construída. É preciso passar de 
mero executora de currículos, programas e 
projetos predeterminados, para se tornar 
responsável pela escolha de habilidades, 
competências, conteúdos e atividades 
compatíveis com o desenvolvimento das 
capacidades essenciais de cada aluno e/ou 
grupo de aluno atendido, com base em suas 
potencialidades e necessidades.

Para Fávero (2009), ao professor, cabe, 
pois, entender, aceitar e respeitar as 
diferenças estabelecidas entre os alunos, 
promovendo a inclusão educacional e social 
por meio de uma aprendizagem significativa.

Finalmente, fica a encargo das instituições 
responsáveis pela educação (secretarias 
estaduais e/ou municipais) e universidades, 
bem como do poder público, a função de 
investir em formação docente, vez que, 
aos educadores é designada a tarefa de 
sistematizar e mediar o conhecimento (SILVA 
FILHO; BABOSA, 2018).

Assim, a formação docente, inicial e 
continuada, contribuirá consideravelmente 
para que a escola seja reorganizada, 
com intuito de cumprir o seu papel 
social, transformando-se em um efetivo 
espaço de conhecimento, pesquisa e 
busca de alternativas que promovam o 
desenvolvimento das potencialidades 
individuais e a valorização das diferenças 
existentes entre os alunos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES 
– EDUCAÇÃO ESPECIA

Para que realmente ocorra a inclusão é 
necessária a adaptação curricular que, para 
Bergamo (2010), significa um currículo 
aberto e flexível que torne possível atender 
as diferentes capacidades dos alunos, 
promovendo sua realização pessoal e 
inserção na sociedade. O currículo adaptado 
deve não proporcionar o ver a teoria como 
algo distante, pois a teoria deve ser acessível 
e usada para ver a prática, devem ser 
adaptações que efetivamente atendam as 
necessidades das pessoas com deficiência, 
tornando-se fundamental o saber definir o 
que é preciso adaptar para poder incluir.

Ainda para Bergamo, existem dois tipos 
de adaptações: As de acesso ao currículo e 
as dos elementos curriculares. A primeira diz 
respeito às condições físicas e materiais para 
as crianças (exemplo: livro braile e trilhas 
para cegos). A segunda se refere ao ensinar, 
avaliar, a definir conteúdos e objetivos, a 
organização do trabalho didático.

Dentre as adaptações curriculares temos 
as de grande porte (ou significativas) e 
as de pequeno porte (não significativas). 
As significativas são ações atribuídas (de 
comprometimento) às instâncias político 
administrativas superiores, já que envolvem 
modificações de natureza política, financeira 
e burocrática (poder público). Como 
exemplo, Bergamo (2010) cita introdução 
ou eliminação de objetivos; introdução 
ou eliminação de conteúdos; introdução 
ou organização de métodos e recursos; 

introdução, modificação, eliminação ou 
adaptações de avaliação e a temporalidade. 
Já as não significativas são de competência 
específica do professor. 

Para se fazer inclusão é preciso ter 
conhecimento, ter concepção de educação, 
de currículo. Como exemplo, Bergamo (2010) 
destaca as organizativas, agrupamento, 
didática e espaço; a priorização, sequência 
e eliminação de objetivos e conteúdos; 
adaptações e modificações avaliativas; 
modificações, introduções e eliminações nos 
procedimentos pedagógicos e nas atividades 
e modificações da temporalidade.

A seleção dos materiais didáticos é de 
grande importância para o êxito do processo 
educativo para os alunos com necessidades 
educacionais especiais, em que podemos 
citar como materiais didáticos, além dos 
livros em si, os jogos: Banco Imobiliário, 
Soletrando, Tabuada, Qual é a música?, 
Perfil 3, Palavras Cruzadas, Jogo da Vida, 
Quest, Scrabble, sólidos geométricos, jogo 
do alfabeto silábico, conjunto dos blocos 
lógicos, material dourado, réguas numéricas, 
fração de círculos, régua de frações, cubo 
de frações, tangran, tabuada, fantoches e 
outros.

Podem-se utilizar também materiais 
didáticos recicláveis, como: dominó das cores, 
dominó de texturas, dominó de quantidade 
e materiais em relevo, dominó temático, 
quebra-cabeça de cubos, caixa de estímulos, 
jogo de adivinhação, jogo da memória, e 
diversos outros, todos com objetivo além 
da reciclagem, de ajudar no processo de 
aprendizagem, claro preferencialmente dos 
alunos com necessidades especiais, mas 
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também todos os alunos da escola. 
Bergamo (2010) afirma que o fato de  

pessoas diferentes frequentarem os mesmos espaços 
escolares faz com que o professor atue com uma pedagogia 
centrada no aluno e não no conteúdo, visando à aprendizagem 
e não o ensino, que se aprenda ensinando e se ensine 
aprendendo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas informações discutidas e analisadas aqui, 
observa-se a urgência e necessidade de se encarar o desafio 
da inclusão, em todos os âmbitos sociais, mas em especial, 
o escolar, buscando os meios eficazes pelos quais ela 
verdadeiramente se concretizará. 

A inclusão de educandos com necessidades educativas 
especiais no ensino regular pressupõe educar no respeito às 
particularidades de cada um, reconhecendo que a diversidade 
constitui-se o ponto de partida para evitar que as diferenças 
se transformam em desigualdades e desvantagens entre os 
alunos. 

A fim de que essa inclusão ocorra com sucesso, a escola deve 
se transformar num espaço inclusivo, assumindo as diferenças 
sociais, culturais, individuais dos alunos, desenvolvendo um 
currículo mais amplo, equilibrado e diversificado, possível 
de ser adaptado às necessidades individuais e socioculturais 
dos alunos. E ainda, adequada formação dos docentes com 
relação às necessidades educativas especiais e estratégias 
de atendimento à diversidade, com atitudes de aceitação e 
valorização.

A escola deve proporcionar uma educação que ajude os 
alunos a recuperarem os vínculos coletivos, desenvolvendo 
suas potencialidades, e acima de tudo respeitar sua diferença, 
preparando-as para viver em sociedade, o que pode ser 
sistematizado num projeto pedagógico institucional que 
contemple a atenção à diversidade. 

Propõe-se a criação de uma equipe de formação no interior  

da escola responsável pela articulação do 
processo de formação-intervenção, cujo 
trabalho estará pautado na perspectiva da 
escola atendente e do professor reflexivo 
num processo contínuo de reflexão-ação-
reflexão. 

Há   que se estabelecer um trabalho 
conjunto e coordenado do corpo docente, 
permitindo a adoção de um contexto 
conceitual compartilhando e a colaboração 
em torno de objetivos comuns, com estilo 
de ensino aberto e flexível, baseado 
em metodologias ativas e variadas que 
potencialize ao máximo a aprendizagem de 
todos e de cada um dos alunos.

A educação de crianças e jovens com 
necessidades especiais educativas, no 
contexto de uma escola inclusiva, não pode 
desenvolver-se de forma isolada. Deve fazer 
parte de uma estratégia global de educação. 
Nesse sentido, é importante criar uma 
cultura que valorize, no interior das escolas, 
a solidariedade e o espírito de equipe, em 
detrimento do individualismo egoísta e do 
espírito de competição. Deve-se criar as 
condições necessárias para que as escolas 
tenham ambientes educativos propícios 
ao processo de ensino-aprendizagem e 
facilitadores do sucesso educativo.

Desse modo, é preciso, dentre outras 
medidas, melhorar as relações interpessoais 
no contexto escolar, com ênfase na 
afetividade, reciprocidade e equilíbrio de 
poder, além de promover reforma estrutural 
e organizacional nas escolas comuns e 
especiais, sendo que estas últimas deverão, 
pelo novo modelo, se transformar em centros 
de apoio, capacitação e reabilitação.

É necessário modificar as práticas 
educacionais desatualizadas, desmotivantes 
e descontextualizadas, utilizadas no processo 
de ensino e aprendizagem, em detrimento de 
um planejamento e execução de atividades 
dinâmicas, interessantes e participativas. É 
notório que o currículo escolar pode se tornar 
cada vez mais acessível a todos os indivíduos 
(crianças, jovens e adultos), quando 
trabalhado servindo-se de estratégias de 
ensino inovadoras e participativas, que 
possibilitam ao aluno, aprender de forma 
autônoma e colaborativa.

Aliada a essa nova realidade, é reafirmada 
a extrema importância de se criar condições 
espaciais, infraestrutura - acessibilidade 
arquitetônica – para que qualquer indivíduo 
possa se locomover e participar das mais 
diversas atividades escolares, com conforto, 
segurança e independência, conforme suas 
habilidades e limitações.

Efetivar o direito da inclusão escolar 
e validar a democracia na educação é 
oferecer qualidade de ensino a todos os 
seus alunos, indistintamente. O que exige, 
constantemente, reformulações e novas 
posturas e, essencialmente, o aprimoramento 
das práticas pedagógicas.

Para finalizar, é cabível pontuar que 
somente atendendo aos fatores descritos no 
decorrer deste trabalho, estar-se-á criando 
condições fundamentais para a efetivação do 
processo de inclusão no sistema educacional. 
No entanto, é responsabilidade de todos os 
membros da sociedade, estimular, cobrar e 
propiciar transformações nas salas de aula, 
escolas e sistemas de ensino, almejando a 
ampliação de oportunidades educacionais 
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inclusivas e o aprendizado contínuo dos 
agentes escolares.

Os desafios que permeiam os espaços 
educativos conduzem os educadores a 
repensarem suas práticas e buscarem novas 
formas de propiciar ao aluno a construção de 
um conhecimento integrado e participativo. 
Nesse sentido, é necessário investigar de 
que modo as metodologias utilizadas pelos 

professores contribuem para a construção 
de aprendizagens significativas ou aumento 
da evasão.

O mundo clama por uma proposta 
inclusiva, visto que muitas pessoas ainda 
não são inseridas e incluídas no contexto 
escolar. Apesar de haver leis que garantem a 
inclusão, ainda há um déficit de projetos que 
englobam essas pessoas.
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PSICOLOGIA E AQUISIÇÃO DA 
LINGUAGEM
RESUMO: O presente artigo tem o intuito de apresentar a Psicologia como ciência que 
estuda aquisição da linguagem e pensamento da criança, inserida em sua sociedade que 
vai adquirindo naturalmente a fala sem nenhuma contribuição biológica e científica. Neste 
sentido, as teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon, destacam modos de pensar e teorizar 
sobre o pensamento e linguagem na criança antes mesmo de chegar à vida acadêmica. 
Para compreender a aquisição da linguagem e pensamento foi utilizada uma metodologia 
bibliográfica com argumentações de vários autores que pontuam o desenvolvimento da 
linguagem principalmente na idade tenra. Os resultados obtidos foram significativos para 
compreensão da importância dos estudos da psicologia auxiliando nas práticas pedagógicas 
em sala de aula.
Palavras–chave: Aquisição da Linguagem; Sociedade e Escola.

INTRODUÇÃO

O presente estudo cujo tema 
central Psicologia e aquisição 
da linguagem, têm o intuito 
de compreender como a 
criança adquire a linguagem 

naturalmente. Desde modo, compreender a 
importância da linguagem nos primeiros anos 
do ensino fundamental é muito importante 
para o profissional da educação. Este trabalho 
destacará diferentes visões de autores da 
psicologia, Jean Piaget (1973), Vygotsky 
(1988) e Wallom (1998) que contribuíram 
para compreensão do processo da aquisição 
da linguagem.

Analisar a importância da linguagem na 
aquisição da alfabetização e do letramento 
nos primeiros anos iniciais do ensino 
fundamental. 

Identificar as contribuições que a psicologia 
trouxe para educação no desenvolvimento 
da aquisição da linguagem.

Compreender as teorias de Jean Piaget 
(1973), Wallon (1998) e Vygotsky (1988) 
que teve como marco importantíssimo da 
psicologia em contribuir com a pedagogia na 
explicação do processo de linguagem. 

O presente trabalho iniciará com um 
resgate teórico dos autores da psicologia, 
entre eles: Jean Piaget (1973) que destaca 
o homem que aos poucos vai adquirindo 
seus conhecimentos por meio de fases 
seguindo umas sequências lógicas. Vygotsky 
(1988), sintetizando que o homem vai 
se identificando pelo seu papel social. E 
por fim, Wallon (1998), apresentando a 
linguagem como suporte e instrumento para 

constituição do eu. Bem como, abordará 
discussões acerca das diferentes visões dos 
autores apresentados que contribuíram para 
aquisição da linguagem. 

A aquisição da linguagem é uma etapa 
fundamental na vida dos seres humanos. 
Nos anos iniciais do ensino fundamental, 
as crianças chegam à escola com uma 
linguagem adquirida pela sua cultura 
pertencente. Embora, o processo de 
construção da linguagem é singular em cada 
criança, sendo importante a escola como 
ensino democrático, compreender essas 
singularidades em receber diversidades de 
alunos nos seus interiores estruturais. 

Muitas indagações surgem dos 
profissionais envolvidos na educação. 
Neste sentido, a educação ainda 
carregam paradigmas tradicionais de salas 
homogêneas, onde os alunos desenvolviam 
cognitivos homogêneos com linguagens 
similares. Entretanto, a educação ainda 
mostra seu fracasso em lecionar para umas 
diversidades culturais distintas, mostrando 
ainda engessadas quando se trata de uma 
clientela diferente. Sendo assim, a falta de 
compreensão de uma diversidade cultural 
leva ao fracasso de um ensino eficaz.

Neste sentido, é preciso repensar 
nas práticas pedagógicas respeitando a 
diversidades de cada aluno. Analisando 
também, um ensino de qualidade que possa 
atingir os objetivos da educação para todos 
no ambiente educacional com currículo de 
acordo com a demanda da escola.

Segundo Pereira (2012) Considerando que 
as teorias de Piaget (1973), Vygotsky (1988) 
e Wallon, (1998) elaboradas no âmbito da 
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psicologia e da educação, evidenciam e ao 
mesmo tempo impactam modos de pensar e 
teorizar sobre pensamento e linguagem na 
criança no século XX.

Essas teorias vão explicar como a 
criança inserida numa sociedade vai 
adquirir naturalmente a fala sem nenhuma 
contribuição biológica e científica.

Isto é, para os psicólogos Piaget (1973), 
Wallon (1998) e Vygotsky (1988) toda criança 
é capaz de adquirir uma linguagem ou demais 
simultaneamente, pois o conhecimento se 
dá a partir do sujeito em sua ação no mundo. 

Desde quando a criança nasce à linguagem 
faz parte da sua vida cotidiana.  De acordo com 
Pereira (2012) para Piaget (1973) o espaço 
social que a pessoa vive é fundamental.  A 
inteligência é adquirida a partir da linguagem 
que vai sendo construída por processo de 
desenvolvimento, isto é, vários estágios com 
diferentes objetivos. 

“A linguagem como uma condição 
necessária na construção das operações 
lógicas”. Pereira (2012 p. 284).

Para Vygotsky (1988), o desenvolvimento 
do homem se da pela aproximação da cultura, 
ou seja, a relação do homem com o meio é 
importantíssimo para o desenvolvimento da 
linguagem. 

Uns e outros não conflitam, ainda que 
se formem e desenvolvam por condições 
externas, o meio, e internas, consigo 
mesmo, diferentes, envolvam experiências 
e atitudes diferentes por parte das crianças, 
e se desenvolvam por caminhos também 
diferentes que são determinados pela 
cultura. BRITES (2012, p. 183)

Para Wallon (1998), o individuo vai 

conhecer o mundo pelos seus movimentos 
motores que são caracterizados pela fase 
inicial. 

O contexto social é o mediador entre o 
homem e a realidade. 

Wallon destaca que o homem está em 
constante transformação por meio da 
dialética, ao se relacionar com a cultura 
o mesmo se desenvolve. Na criança, o 
pensamento e a linguagem aparecerão 
na fase sensório-motora, com processos 
significativos na relação entre ela e o meio. 
PEREIRA (2012 p. 278).

È importante ressaltar, que a psicologia 
trouxe um marco importantíssimo na 
compreensão da aquisição da linguagem, 
etapas fundamentais de como o homem 
adquire a linguagem por meio de uma 
sociedade e a forma de relacionar com o 
mundo trazendo para sua realidade.

A criança vai adquirindo a linguagem 
em contato com o meio, todos os autores 
destacados acima tem uma explicação 
diferenciada em relação a esse contato.

Este trabalho pretende apresentar um 
estudo bibliográfico, com argumentações em 
vários autores sobre o processo de aquisição 
da linguagem, como objetivo de pesquisar 
e analisar métodos que dão suporte para 
o contexto educacional com ensino eficaz 
como novas propostas de lecionar.

JEAN PIAGET

A Psicologia construtivista apresentada 
por Jean Piaget (1973) trouxe grandes 
contribuições para educação nas vivências 
em sala de aula. Suas contribuições 

destacaram que o individuo para adquirir 
seus conhecimentos ele vai se capacitando de 
acordo com seu desenvolvimento, seguindo 
por uma sequência lógica.

Essas capacidades que o indivíduo adquire, 
acontece de forma gradativa, ou seja, passo 
a passo, na qual o ser humano passa por 
mudanças ordenadas e previsíveis que são 
determinadas por estágios e períodos do 
desenvolvimento.

Esses estágios caracterizam pelas 
diferentes maneiras do indivíduo interagir 
com a realidade, organizando seus 
conhecimentos sobre a assimilação, 
acomodação equilibração.

A assimilação ocorre quando a informação 
é incorporada às estruturas já pré-existentes 
nessa dinâmica estrutura cognitiva, 
enquanto que a adaptação ocorre quando 
o organismo se modifica de alguma maneira 
de modo a incorporar dinamicamente a nova 
informação. ABREU (2010 p. 365).

Independente do estágio em que os 
seres humanos se encontram a aquisições 
de conhecimentos. Segundo Piaget (1973) 
acontecem por meios de relações sujeito/
objeto. Esta relação é dialética e se dá por 
processos de assimilação, acomodação e 
equilibração, num desenvolvimento sintético 
mútuo e progressivo.

“O dinamismo da equilibração acontece 
por meio de sucessivas situações de 
equilíbrio - desequilíbrio - reequilíbrio que 
visam, por assim dizer, “dominar” o objeto do 
conhecimento que vai se constituindo nesse 
processo” Abreu (2010 p. 363).

É importante destacar que Piaget (1973) 
levou em consideração o fator social em que 

a criança está inserida, ou seja, a criança 
precisa ser compreendida mediante o meio a 
qual pertence e não desconsiderar e separar 
seus conhecimentos adquiridos de sua 
sociedade.

Abreu (2010, p 362) explica que Piaget se 
preocupou com os detalhes da contribuição 
do fator social desta maneira:

Sua preocupação metodológica a respeito 
da forma como o conhecimento surge no 
ser humano, inclusive das raízes mesmas 
do conhecimento mais elementar, as quais 
não se absolutizam em um conhecimento 
primeiro, como, aliás, adverte o próprio 
Piaget logo na introdução: a grande lição 
contida no estudo da gênese ou das gêneses 
é, pelo contrário, mostrar que não existem 
jamais conhecimentos absolutos. (ABREU 
2010, p 362).

Quanto ao desenvolvimento intelectual 
existem grandes partes das contribuições da 
sociedade, porém o indivíduo vai adquirindo 
por meio de seus esforços e curiosidades. 

A inteligência é algo adquirido pela 
linguagem, porém não tem como 
biologicamente o indivíduo se desenvolver 
sem o contato com o meio, ao passar 
por estágios o mesmo apresenta uma 
característica de socialização.

De acordo com Abreu (2010) a inteligência 
é a solução de um problema novo para o 
indivíduo, sendo uma coordenação dos 
meios para atingir certo fim, o qual não é 
acessível de maneira imediata; daí o método 
genético, essencialmente retrospectivo.

“Já o pensamento é a inteligência 
interiorizada e se apoiando não mais sobre a 
ação direta, mas sobre um simbolismo, sobre 
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a evocação simbólica pela linguagem, pelas 
imagens mentais”. Abreu (2010, p 363)

De acordo com Piaget (1973) para 
aquisição da linguagem são caracterizado 
quatro estágios do desenvolvimento, 
sensório motor dos (0 aos 2 anos), pré-
operatório dos (2  aos 7 anos), Operatório 
concreto dos ( 7 aos 12 anos) e estágio de 
operatório formal dos ( 12 anos até a vida 
adulta).

De acordo com Abreu (2010) o nascimento 
até aproximadamente de dois anos de idade, 
a criança se encontra no estágio sensório 
motor, atingindo um nível de equilíbrio 
biológico e cognitivo que permite constituir 
uma estrutura linguística, isto é, propriamente 
conceitual.

O sensório motor é caracterizado por 
sua inteligência individual, não socialização 
neste estágio apresentando os movimentos 
motores na influência dos objetos.

O Desenvolvimento da linguagem 
apresenta fonológico, uma fase de balbucios, 
emitindo sons, por imitações seguidas por 
repetições de sílabas.

Terminado este período, ela adentra 
no estágio pré-operatório, calcado na 
constituição ainda incipiente de uma 
estrutura operatória, e permanece nele até 
completar mais ou menos 7 - 8 anos, sendo 
que o equilíbrio próprio é atingido aqui 
quando a criança está com a idade de 4 - 5 
anos. ABREU (2010, p. 363)

Está fase é a marcada pelo egocentrismo, 
ou seja, a criança ainda não é capaz de se 
colocar no lugar do outro, não tem autonomia.

Dos 7 aos 12 anos, é representado pelo 
estágio Operatório Concreto, aparecendo a 

personalidade e as trocas vivenciadas pela 
sociedade mediante os relacionamentos com 
presença de diálogo. 

Operatório concreto. Com início no final 
do segundo estágio e calcado na capacidade 
de coordenar ações bem ordenadas em 
“sistemas de conjunto ou ‘estruturas’, 
suscetíveis de se fecharem” enquanto tais, 
ele tem duração, em média, até os 11 - 12 
anos. E quanto, especificamente, ao nível de 
equilíbrio próprio, este acontece aqui por 
volta dos 9 - 10 anos. (ABREU 2010, p. 363)

E finalizando os estágios do 
desenvolvimento dos 12 anos até a vida 
adulta o Estágio de Operatório Formal, o 
indivíduo já apresenta uma consolidação da 
personalidade, um aumento da autonomia 
e sendo visível perceber a contribuição da 
escola e da família pela submissão voluntária 
da personalidade.

Abreu (2010, p. 363) destaca que neste 
estágio “se inicia ao final do terceiro e no 
qual o ser humano permanece por toda a vida 
adulta, atingindo um estado de equilíbrio 
próprio por volta dos 14 – 15 anos de idade”. 

VYGOTSKY

Na década de noventa a teoria de Vygotsky 
(1988) passa a se chamar Sócio Histórico 
onde demostra que o sujeito tem uma 
história de vida e uma cultura, pois o mesmo 
precisa aprender todos os signos proposto 
por uma sociedade para se sobreviver.

 O homem vai sendo compreendido 
pelo seu papel social, entre o sujeito, 
mediação e objeto, que vai construindo seus 
signos e o objeto determinado por cada 

cultura. “Vygotsky (1988) explica que essa 
mediação que é feita por um adulto”, como 
cita Lampreia (1999 p. 231).

O adulto desenvolve estímulos poderosos 
para indicar por meio de palavras. Mais tarde, 
a criança começa a participar ativamente 
nesta indicação e a usar, ela própria, a 
palavra ou som como um meio de indicar 
[...] de dirigir a atenção dos adultos para um 
objeto que a interessa. Todo esse estágio de 
desenvolvimento da linguagem da criança... 
É, em nossa opinião, o estágio da fala como 
indicação. LAMPREIA (1999, p. 231)

É importante sintetizar que cada cultura 
tem o seu conjunto de signo que vai facilitar a 
comunicação entre cada indivíduo, ou seja, a 
linguagem da cultura pertence a um sistema 
de código que vai determinar os objetos que 
os unem entre a linguagem e o pensamento 
destacado por Vygotsky (1988).

A linguagem tem a função de associar 
o pensamento, isto é, quando se fala 
automaticamente existem uma ligação entre 
o pensamento. O individuo numa sociedade 
comunicativa tem aquisição desta linguagem 
conforme vai se desenvolvendo, ou seja, uma 
criança vai adquirindo as funções mentais 
superiores que são construídas pela família e 
senso comum. É importante destacar que as 
funções mentais superiores avançadas, são 
adquiridas pela cultura, escola, mediante a 
imaginação, memória, atenção, consciência 
entre outros. 

De acordo com Brites (2012, p. 181) “A 
aquisição da linguagem pela criança modifica 
as suas funções mentais superiores, dá 
forma definida ao pensamento, possibilita 
o aparecimento da imaginação, o uso da 

memória e o planeamento da ação”. 
A interação social são funções primordiais 

de uma comunicação entre o indivíduo e sua 
sociedade, ao interagir ele cria conceitos 
significativos para seu desenvolvimento que 
necessita da linguagem, isto é, de códigos 
de comunicação para que tudo isso venha 
acontecer como instrumento de mediação.

A internalização caracteriza quando a 
criança compreende os significados entre o 
objeto e qual sua função, isto é, o momento 
que o aprendizado acontece e é intendido 
consigo mesmo. 

Para Vygotsky, uns e outros não  
conflituam, ainda que se formem e 
desenvolvam por condições externas, o 
meio, e internas, consigo mesmo, diferentes, 
envolvam experiências e atitudes diferentes 
por parte das crianças, e se desenvolvam 
por caminhos também diferentes que são 
determinados pela cultura. Brites (2012, p. 
183) 

A Zona do Desenvolvimento proximal 
destaca a pessoa experiente que está 
próximo da criança, seja um adulto, um 
professor entre outro, que vai fazer essa 
mediação entre a criança e o mundo que 
o cerca, mostrando o potencial da criança 
quando ela é capaz. 

De acordo com Brites (2012) nas suas 
experiências quotidianas a criança centra-
se nos objetos sem ter consciência dos 
conceitos. São os conceitos que aprende na 
escola, com o adulto, que usa para resolver 
os problemas que implicam os seus usos 
conscientes. 

Vale ressaltar que a linguagem é uso 
que faz mediação entre a criança e o 
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WALLON
“Para Wallon (1998) a linguagem é um 

suporte e instrumento para os progressos 
do pensamento e para a constituição do eu, 
revelando as diferentes fases pelas quais 
passa a criança”. Carrara (2004, p. 60)

Isto é, a aquisição da linguagem se da 
pela dialética com o outro, em todas as 
fases que o indivíduo passa vai adquirindo. 
Na fase inicial, que é caracterizada como 
sensório-motora, o intuito está voltado pelas 
percepções e movimentos. 

De acordo com Carrara (2004, p. 60) 
“nesta fase é essencialmente prática, sem a 
intervenção da linguagem ou do pensamento”.

As primeiras aquisições da fala ainda na fase 
sensório-motora estão voltadas a nomeação 
dos objetos, que vão se caracterizando pela 
diversidade de sentidos atribuídos a elas, 
conhecido como pensamento sincrético, 
quando percebe e representa a realidade 
de forma diferenciada, misturando sujeito e 
objeto.  Carrara (2004, p. 60)

Distinguir-se do outro, diferenciar sujeito 

e objeto é tarefa do desenvolvimento do 
pensamento ideomotor, no qual ação e fala 
– realidade e imagem. “A criança dialogando 
consigo mesma exercita o eu e o outro”. 
Carrara (2004, p. 61)

É importante sintetizar que quando a 
criança passa a generalizar e diferenciar os 
conflitos que apresentavam na fase anterior, 
ela entra no pensamento categorial.

O pensamento categorial, no qual a 
diferenciação será a tônica, é forjado ao 
longo da etapa personalista, a partir da 
distinção estabelecida no plano pessoal. 
A função categorial organiza o mundo 
objetivo em categorias – séries, classes -, 
estruturadas sobre a estabilidade do plano 
simbólico, ou seja, permite a objetivação do 
real. CARRARA (2004, p. 62)

Nesta etapa, a criança apresenta uma 
estrutura de diferenciação cultural,  
que automaticamente realiza suas 
discriminações específicas.

mundo cultural. O papel do professor nesta 
situação é está atento e acompanhando o 
desenvolvimento por meio das trocas que 
são possíveis pela interação na sala de aula, 
levando em consideração que para Vygotsky 
(1988) a zona do desenvolvimento real é 
destacada por tudo aquilo que a criança sabe 
fazer sozinho, ou seja, que tem autonomia 
de fazer sem ajuda do outro.

A Zona do desenvolvimento potencial é 
quando a criança ainda precisa da ajuda do 
outro para se desenvolver. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Psicologia representada por Piaget 
(1973), Vygotsky (1988) e Wallon (1998), 
representa seu foco de atenção nos estudos 
produtivos do pensamento e da linguagem.

Ambos pensadores contribuem nos 
conhecimentos voltados à aquisição da 
linguagem e do pensamento, embora, cada 
um com diferentes visões assumem essas 
explicações do sujeito e da sua realidade.

Jean Piaget (1973), em sua epistemologia 
genética acredita que o sujeito vai adquirindo 
a aquisição da linguagem avançando as 
etapas do desenvolvimento que é marcada 
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por estágios e sua relação com o meio. Isto é, o indivíduo 
precisa do seu amadurecimento e a contribuição do meio 
cultural. Essa construção só é permitida quando o indivíduo 
pelo seu esforço de aprender vivencia a realidade em 
organiza seus conhecimentos sobre a adaptação por meio 
da assimilação e acomodação.

Vygotsky, (1988) com pensamentos diferentes de Piaget 
(1973), destaca que a aquisição da linguagem está na relação 
do ambiente do individuo com seu meio, ou seja, o individuo 
só vai desenvolver se estiver no contato social. Para ter uma 
interação social é preciso de meios de comunicação para 
compreensão do aprendizado, significa que a linguagem faz 
parte dessa mediação para suprir as necessidades humanas.

Wallon (1998) destaca que o individuo adquire a linguagem 
avançando as etapas do desenvolvimento mediante a 
dialética, privilegiando a pessoa em sua totalidade, nas suas 
expressões singulares e na relação como os outros. 

Compreende-se que a criança ao chegar à escola não é 
um espaço vazio em seus conhecimentos, pois já vem com a 
linguagem adquirida do seu fator social.
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PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: O presente estudo configura-se diante da reflexão sobre a importância da 
Psicomotricidade no desenvolvimento infantil, na pré-escola, com crianças na faixa etária 
de 4 a 5 anos. Pretende-se abordar os aspectos teóricos que embasam a relevância dessa 
ciência, por meio da análise de pesquisas bibliográficas sobre o tema. A Psicomotricidade 
fundamenta-se com base no movimento, o corpo como via principal para a origem das 
aquisições afetivas, cognitivas e motoras. Um ambiente lúdico, com jogos e brincadeiras, é 
essencial para a construção de conhecimento e aprendizagens futuras. A Psicomotricidade 
promove o desenvolvimento global, corpo e mente em formação integral. A investigação 
contribui para o fortalecimento de novos estudos e valorização das ações psicomotoras, 
como elementos fundamentais ao desenvolvimento humano.
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A DINÂMICA DO 
MOVIMENTO

Psicomotricidade é a ciência que estuda 
o desenvolvimento, mediante o corpo 
em movimento, os aspectos: emocionais 
cognitivos e motores. Nas diversas etapas 
da vida do ser humano, estuda o homem na 
sua relação do mundo interior, com o mundo 
exterior. As diversas habilidades exploradas 
com a Psicomotricidade de forma lúdica e 
prazerosa favorecem o desenvolvimento 
intelectual, as relações e as habilidades 
motoras. Estudos recentes apontam que ao 
se considerar a criança na sua totalidade, 
onde os aspectos afetivos, cognitivos, físicos 
e sociais estão integrados, por meio de 
atividades motoras lúdicas em um ambiente 
acolhedor, a aprendizagem sobre si e o mundo, 
será significativa. Crianças, na primeira etapa 
da educação básica, em instituições pré-
escolares apresentam movimentação ativa. 
Muitos profissionais da área desconsideram 
a relevância do movimento, para a formação 
das estruturas afetivas, cognitivas e motoras. 
Qual a importância da Psicomotricidade no 
desenvolvimento da criança na Educação 
Infantil, na fase pré-escolar? 

Esta pesquisa tem como objetivos, 
demonstrar a importância da Psicomotricidade 
no desenvolvimento das crianças em idade 
pré-escolar. Definir Psicomotricidade e suas 
principais características e analisar estudos 
realizados da Psicomotricidade na aquisição 
e aperfeiçoamento das habilidades motoras, 
cognitivas e afetivas. 

O presente estudo será abordado por 
meio de análises e interpretações, dos 

resultados de pesquisas bibliográficas 
sobre o tema. As publicações anteriores 
realizadas serão norteadoras para o 
esclarecimento de conceitos e possíveis 
investigações futuras, a respeito do assunto 
abordado. O primeiro título será iniciado 
com a conceituação da Psicomotricidade, 
com a exposição de assuntos recentes e 
informações sobre áreas presentes. No 
título seguinte, Desenvolvimento infantil e 
Educação Psicomotora, onde será explorada 
a importância e necessidade da presença 
da Psicomotricidade na primeira etapa da 
Educação Básica, especificamente na pré-
escola, com crianças na faixa etária de 4 a 
5 anos. No título capítulo, As contribuições 
das Vivências Psicomotoras, onde o estudo 
abordará aspectos necessários que devem 
estar presentes na rotina escolar. A relevância 
do trabalho é um convite à compreensão e 
fortalecimento da importância de se ter um 
corpo em movimento, na Educação Infantil, 
sempre presente, de forma lúdica e interativa.

PSICOMOTRICIDADE

A Psicomotricidade é a ciência que  
estuda o homem de forma integral, por meio 
do corpo em movimento. O movimento é a 
primeira ação de ser humano, desde o ventre 
materno há uma organização biológica, 
completa e muito complexa. 

 Tem como principais eixos de 
conhecimento: o aspecto motor, o aspecto 
do intelecto e o aspecto afetivo, nas diversas 
etapas do desenvolvimento do ser humano, 
com suas respectivas características etárias 
e necessidades.

A DINÂMICA DO 
MOVIMENTO

Psicomotricidade é a ciência que estuda 
o desenvolvimento, mediante o corpo 
em movimento, os aspectos: emocionais 
cognitivos e motores. Nas diversas etapas 
da vida do ser humano, estuda o homem na 
sua relação do mundo interior, com o mundo 
exterior. As diversas habilidades exploradas 
com a Psicomotricidade de forma lúdica e 
prazerosa favorecem o desenvolvimento 
intelectual, as relações e as habilidades 
motoras. Estudos recentes apontam que ao 
se considerar a criança na sua totalidade, 
onde os aspectos afetivos, cognitivos, físicos 
e sociais estão integrados, por meio de 
atividades motoras lúdicas em um ambiente 
acolhedor, a aprendizagem sobre si e o mundo, 
será significativa. Crianças, na primeira etapa 
da educação básica, em instituições pré-
escolares apresentam movimentação ativa. 
Muitos profissionais da área desconsideram 
a relevância do movimento, para a formação 
das estruturas afetivas, cognitivas e motoras. 
Qual a importância da Psicomotricidade no 
desenvolvimento da criança na Educação 
Infantil, na fase pré-escolar? 

Esta pesquisa tem como objetivos, 
demonstrar a importância da Psicomotricidade 
no desenvolvimento das crianças em idade 
pré-escolar. Definir Psicomotricidade e suas 
principais características e analisar estudos 
realizados da Psicomotricidade na aquisição 
e aperfeiçoamento das habilidades motoras, 
cognitivas e afetivas. 

O presente estudo será abordado por 
meio de análises e interpretações, dos 

resultados de pesquisas bibliográficas 
sobre o tema. As publicações anteriores 
realizadas serão norteadoras para o 
esclarecimento de conceitos e possíveis 
investigações futuras, a respeito do assunto 
abordado. O primeiro título será iniciado 
com a conceituação da Psicomotricidade, 
com a exposição de assuntos recentes e 
informações sobre áreas presentes. No 
título seguinte, Desenvolvimento infantil e 
Educação Psicomotora, onde será explorada 
a importância e necessidade da presença 
da Psicomotricidade na primeira etapa da 
Educação Básica, especificamente na pré-
escola, com crianças na faixa etária de 4 a 
5 anos. No título capítulo, As contribuições 
das Vivências Psicomotoras, onde o estudo 
abordará aspectos necessários que devem 
estar presentes na rotina escolar. A relevância 
do trabalho é um convite à compreensão e 
fortalecimento da importância de se ter um 
corpo em movimento, na Educação Infantil, 
sempre presente, de forma lúdica e interativa.

PSICOMOTRICIDADE

A Psicomotricidade é a ciência que  
estuda o homem de forma integral, por meio 
do corpo em movimento. O movimento é a 
primeira ação de ser humano, desde o ventre 
materno há uma organização biológica, 
completa e muito complexa. 

 Tem como principais eixos de 
conhecimento: o aspecto motor, o aspecto 
do intelecto e o aspecto afetivo, nas diversas 
etapas do desenvolvimento do ser humano, 
com suas respectivas características etárias 
e necessidades.

 As intervenções podem ocorrer nas áreas 
educacionais e reabilitadoras. Atividades 
que integram corpo e mente, naturalmente, 
criam campos amplos de possibilidades 
significativas, de conhecimento de si e 
do mundo. O individuo torna - se, sujeito 
protagonista no processo de construção 
e fortalecimento de suas habilidades, 
competências, valores e atitudes. Em um 
Congresso Internacional “EDUCACIÓN 
INFANTIL Y DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS” em Madri.

 A Psicomotricidade pode ser definida, 
como o campo transdisciplinar que 
estuda e investiga as relações e as 
influências, recíprocas e sistêmicas, entre o 
psiquismo e a motricidade. A visão de uma 
educação ou terapia ancorada à noção de 
psicomotricidade toma em consideração, 
não só o indivíduo normal, como o indivíduo 
portador de deficiências, de dificuldades 
e de desvantagens de várias ordens, como 
uma subjetividade transcendente como 
um todo único, original e evolutivo. Deve 
ser trabalhado na criança, não somente 
as áreas cognitivas e psicomotoras, mas 
também afetivas, que muito interfere no 
seu desenvolvimento. Todos os indivíduos, 
em especial à criança, têm direito a serem 
trabalhados fazendo parte e desenvolvendo 
os diversos movimentos corporais 
indissociáveis ao seu pleno desenvolvimento. 
(FONSECA, 2008, p.534)

A Psicomotricidade assume fundamental 
papel para ampliar e expandir a consciência 
corporal e mental. De modo a organizar as 
estruturas mentais e físicas globalmente, em 
sentido de descobertas, aprimoramentos 

e desenvolvimento do indivíduo como 
um todo. Dessa forma o trabalho vai além 
do ato mecânico em si, são processos 
correlacionados.

 Processos que conversam entre si, 
tomando-se por base o corpo em movimento, 
um corpo ativo, que necessita do agir para 
sentir-se completo e vivo.

A atividade motora plena, integrada com 
o ato do pensar e o afeto, são fontes de 
construções significativas, necessárias ao 
desenvolvimento integral do ser humano, 
visto que saberes são elaborados e 
reelaborados em constantes movimentos.

Pessoas protagonistas, articuladoras de 
suas ações de maneira reflexiva e ativa, 
notadamente enfrentam os desafios da vida, 
com uma postura mais segura e expectativas 
positivas. Superar obstáculos, atribuir 
significado, sentir-se presente e valorizado 
na ação, tomando-se por base, o aluno, 
e seu aspecto cognitivo, afetivo e motor, 
implica na construção de conhecimento e 
autoimagem fortalecida. As representações 
de si são construídas ao longo da vida, no 
entanto, é na primeira infância que ocorrem 
as primeiras impressões, que poderão 
influenciar o caminhar da pessoa e sua 
dinâmica de atuação no cotidiano.

A Psicomotricidade norteia o indivíduo 
de maneira global, sua atuação está além 
do físico, há conexões integradas de um 
ponto de vista humano. As atividades são 
elaboradas e trabalhadas por um prisma, 
onde o intelecto, o afeto e o motor, assumem 
atenção fundamental. O lúdico, na primeira 
infância, necessita ter presença constante 
no cotidiano. As atividades psicomotoras 
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colaboram para o desenvolvimento global da 
criança. Há um papel que pode determinar 
elaborações futuras, de oportunidades 
de possibilidades e de crescimento, nas 
diversas áreas de atuação como indivíduo, 
que se reconhece, como um ser capaz para 
enfrentar os desafios que se apresentem.

Na Psicomotricidade, postura e ação 
perante as atividades concretas ou abstratas 
que requerem elaborações físicas, afetivas 
e mentais são influenciadas por aspectos 
emocionais, cognitivos e motores. Atividades 
psicomotoras exigem atenção e envolvimento. 
Nas tarefas mais complexas, o esforço e a 
dedicação irão contribuir positivamente, 
criando significados e valorização do 
processo ensino- aprendizagem.

Mente e corpo unidos, em uma dinâmica 
complexa, que deve ser respeitada e 
valorizada. Jogos e brincadeiras necessitam 
fazer-se presente no cotidiano infantil. Na 
primeira infância, os esquemas corporais são 
construídos. Padronizar movimentos significa 
mecanizar a ação da criança e desvalorizar 
esquemas biológicos e psicológicos.

Na Psicomotricidade não há fragmentação 
entre corpo e mente, o principal instrumento 
é o corpo, é o ponto de partida para 
aprendizagem e desenvolvimento de 
habilidades das mais simples as mais 
complexas. A consciência corporal prepara a 
criança para vida, em trabalho integrado.

DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL E EDUCAÇÃO 
PSICOMOTORA

A Educação Infantil é a primeira etapa da 

Educação Básica, atende crianças de 0 a 5 
anos. Esta etapa apresenta características 
específicas, os trabalhos realizados tem como 
finalidade a formação integral da criança, 
nos aspectos: físicos, afetivos, cognitivos e 
sociais. O desenvolvimento é considerado 
de forma global, socialização e interatividade 
são pontos relevantes e essenciais no 
cotidiano escolar, são esses eixos que criam 
infinitas possibilidades de aprendizagem, em 
um ambiente lúdico, dinâmico, de apoio e 
incentivo. De acordo com Kyrillos e Sanches 
(2004), em três conhecimentos básicos: 

O movimento, que segundo os 
conhecimentos atuais ultrapassa o ato 
mecânico e o próprio indivíduo, sendo à 
base das posturas e posicionamentos diante 
da vida; o intelectivo, que encerra a gênese 
e todas as qualidades da inteligência do 
pensamento humano, seu desenvolvimento 
depende do movimento para estabelecer, 
desenvolver e operar; o afeto, que é a própria 
pulsão interna do indivíduo, que matiza a 
motivação e envolve todas as relações do 
sujeito com os outros, com o meio e consigo 
mesmo (2004, p.167).

A criança é movimento é ação. Quanto 
mais se trabalha o corpo, mais estímulos 
cognitivos são ativados. Suas inquietações 
iniciais buscam por meio do corpo, respostas. 
Esse movimento processa e constrói 
conhecimento a respeito de si e do mundo. As 
elaborações ocorrem em momentos de jogos 
e brincadeiras, de forma lúdica, a experiência, 
representa aprendizagem enriquecedora, 
onde a criança tem participação ativa e 
prazerosa. De acordo com a BNCC - Base 
Nacional Comum Curricular: 

Na primeira etapa da Educação Básica, 
e de acordo com os eixos estruturantes da 
Educação Infantil (interações e brincadeiras), 
devem ser assegurados seis direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento, para que 
as crianças tenham condições de aprender 
e se desenvolver. Conviver- Brincar- 
Participar- Explorar- Expressar Conhecer se. 
(BNCC-BRASIL, 2017, p. 25).

O ato de aprender está ligado às emoções. 
As trocas afetivas são fundamentais para o 
sentimento de segurança e pertencimento. 
A criança inserida em contexto, onde o 
motor, o cognitivo e o afeto estão ligados, 
tem a sua autoestima fortalecida e muitas 
dificuldades podem ser sanadas por meio da 
Psicomotricidade. 

O mundo infantil estrutura-se com base 
no corpo, a criança brincando, interage, cria, 
investiga e encontra respostas de maneira 
integral. A atividade psicomotora, não dissocia 
áreas de saberes, o agir, sorrir e o pular, são 
exemplos de dinâmicas que ocorrem na pré-
escola e oferecem oportunidades para o 
desempenho intelectual, motor e afetivo. A 
BNCC – Base Nacional Comum Curricular 
ainda orienta:

Considerando os direitos de  
aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC 
estabelece cinco campos de experiências, 
nos quais as crianças podem aprender 
e se desenvolver. O eu, o outro e o nós. 
Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, 
cores e formas. Escuta, fala pensamento e 
imaginação. Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações. (BNCC-BRASIL, 
2017, p. 25). 

O corpo como instrumento de 

conhecimento, com respeito à individualidade 
e características de cada ser.

 As condutas psicomotoras funcionais: 
coordenação motora, equilíbrio, tônus, 
lateralidade, esquema corporal e organização 
espacial, como as condutas relacionais: 
comunicação, expressão, afetividade, 
limites e corporeidade. São elementos ricos 
e necessários na primeira infância, para 
criar uma base estrutural, fundamental a 
processos futuros para a aprendizagem e o 
desenvolvimento.

A Psicomotricidade deve ter prioridade 
no cotidiano da Educação Infantil, suas 
contribuições são efetivas, no processo de 
construção do conhecimento, de forma lúdica 
e dinâmica. Os profissionais da educação da 
área precisam garantir nos planejamentos, as 
brincadeiras, os jogos e demais ações. Devem 
ter conhecimento teórico e compromisso para 
o fortalecimento das práticas pedagógicas 
no cotidiano escolar, visando garantir a 
aprendizagem e o desenvolvimento pleno 
e de qualidade. Teoria e prática devem 
estar articuladas, vivenciadas e discutidas, 
entendendo a Psicomotricidade como 
elemento fundamental na primeira etapa da 
Educação Básica.

AS CONTRIBUIÇÕES DAS 
VIVÊNCIAS PSICOMOTORAS

Intelecto, afeto e movimento estão 
intimamente ligados. Estruturas são 
formadas e organizadas via o corpo. As 
crianças exploram, buscam respostas, fazem 
descobertas e expressam alegria em suas 
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brincadeiras, nessa dinâmica constroem 
conhecimento sobre si e o mundo. De acordo 
com o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil:

O movimento é uma importante dimensão 
do desenvolvimento e da cultura

humana. As crianças se movimentam 
desde que nascem adquirindo cada

vez maior controle sobre seu próprio 
corpo e se apropriando cada vez mais

das possibilidades de interação com o 
mundo. Engatinham, caminham,

manuseiam objetos, correm, saltam, 
brincam sozinhas ou em grupo, com

objetos ou brinquedos, experimentando 
sempre novas maneiras de utilizar

seu corpo e seu movimento. Ao 
movimentar-se, as crianças expressam

sentimentos, emoções e pensamentos, 
ampliando as possibilidades do uso

significativo de gestos e posturas 
corporais. O movimento humano,

portanto, é mais do que simples 
deslocamento do corpo no espaço:

constitui-se em uma linguagem que 
permite às crianças agirem sobre o

meio físico e atuarem sobre o ambiente 
humano, mobilizando as pessoas

por meio de seu teor expressivo.( RCNEI- 
Brasília: MEC/SEF, 1998, p :15)

As atividades psicomotoras possibilitam o 
desenvolvimento e a aprendizagem de modo 
contínuo e complexo.

O espaço educacional deve propiciar 
experiências lúdicas e enriquecedoras, 
com propostas de atividades acolhedoras e 
desafiadoras. O ambiente influencia e modela 
habilidades, encorajando a criança alcançar 

e explorar seus potenciais. O pedagógico 
ressignificando o ato de aprender e de 
ensinar. Segundo Mendonça (2004) : 

O desenvolvimento psicomotor quando 
acontece harmoniosamente, prepara a 
criança para uma vida social próspera, 
pois, já domina seu corpo e utiliza-o com 
desenvoltura, o que torna fácil e equilibrado 
seu contato com os outros. As reações 
afetivas e as aprendizagens psicomotoras 
estão interligadas. A psicomotricidade é 
abrangente e pode contribuir de forma plena 
para com os objetivos da educação (2004, 
p.25).

O trabalho com corpo é essencial ao 
desenvolvimento, para aprendizagens 
significativas e globais. O que resulta em 
um ser humano mais feliz e consciente de 
sua identidade, construindo uma imagem 
corporal positiva com respeito ao seu corpo, 
ao corpo do outro, suas potencialidades e 
limites.

As condutoras funcionais: 
 Equilíbrio: postura e deslocamentos 

harmônicos 
Tônus: força, e precisão nos movimentos
Lateralidade: dominância lateral esquerda 

/direita
Esquema corporal: consciência do próprio 

corpo
Organização espacial: localização no 

espaço e situar-se no tempo
Relacionais: comunicação, expressão, 

afetividade, limites e corporeidade
Le Boulch (1982) comenta que “a educação 

psicomotora deve ser considerada como 
uma educação de base na escola elementar, 
sendo vista como um ponto de partida para 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

todas as aprendizagens escolares”.
A psicomotricidade permitirá para que ocorra uma 

organização das estruturas mentais fundamentais para 
aprendizagem, por intermédio de atividades que explorem 
as potencialidades da criança. 

O estudo do presente trabalho teve por objetivo responder 
a problemática da importância da Psicomotricidade no 
desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, na fase 
pré-escolar de 4 a 5 anos.

Com base nas pesquisas bibliográficas, conclui-se que 
a prática efetiva da Psicomotricidade é fundamental para 
o desenvolvimento pleno da criança, na primeira etapa da 
educação infantil, as ações lúdicas devem ser planejadas e 
avaliadas em bases teóricas. Precisam estar presentes no 
cotidiano escolar, de forma reflexiva para garantir o respeito 
ás diferenças e necessidades de cada um.

Movimento, intelecto e afeto estão vinculados, representam 
o todo da pessoa. O corpo quando trabalhado de maneira 
integral, torna se a origem das aquisições afetivas, orgânicas 
e cognitivas. Quanto mais estímulos são provocados entre 
si, mais completa será a aprendizagem e o desenvolvimento.

As atividades psicomotoras na pré-escola, por meio dos 
jogos e brincadeiras, possibilitam a criança fazer descobertas, 
ludicamente, ela descobre o mundo, o seu espaço e do 
outro, fortalecendo a sua autoimagem, respeitando a si e 
o outro. As vivências com o corpo possibilitam à criança 
explorar a realidade com representatividade e imaginação. 
Nestas atividades são construídas estruturas, as conhecidas 
condutas: funcionais e relacionais, via o movimento do agir 
e do pensar.  

Os benefícios e as contribuições justificam a importância 
da Psicomotricidade no desenvolvimento infantil, é um 
trabalho complexo que vai além, para aprendizagens 
posteriores e formação global da pessoa.
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PSICOPEDAGOGIA: A 
POTENCIALIDADE DO JOGO E A 
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo pautado na Psicopedagogia 
com vistas ao processo de ensino e aprendizagem por meio de jogos educativos aos 
alunos portadores de autismo. Diante disso, será possível perceber que a construção do 
conhecimento está diretamente relacionada aos processos de aprendizagem, sendo o papel 
do psicopedagogo institucional o assessoramento imprescindível ao corpo docente e discente. 
A convivência compartilhada do aluno com autismo, na escola, a partir da sua inclusão, 
viabiliza por meio dos contatos sociais a interação, favorecendo o desenvolvimento do aluno 
autista com outros alunos à medida que todos convivam e aprendam com as diferenças.  As 
formas de atuação do Psicopedagogo, com a equipe docente, a fim de oferecer possibilidades 
de ensino e aprendizagem aos alunos autistas. Nesse sentido, o Psicopedagogo Institucional 
irá propor à instituição escolar exercícios que tenham sentido, com o intuito de despertar o 
interesse dos alunos pelo conhecimento.  Os jogos não são trabalhados adequadamente no 
contexto escolar, sendo dados sem compromisso com a aprendizagem, sem regras, apenas 
como um passatempo. Ressaltamos, no entanto que não descartamos sua presença na rotina 
da escola, mas estamos fazendo, no presente trabalho, a defesa da utilização do jogo na 
construção de conhecimento, para alunos portadores de autismo

Palavras-chave: Autismo; Psicopedagogia; Ensino; Aprendizagem; Jogos Educativos.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo 
geral buscar mais conhecimento 
por parte do psicopedagogo, 
descobrindo através da 
Psicopedagogia potencializar e 

socializar através do lúdico, o que garante um 
avanço extraordinário no desenvolvimento 
do aprendizado e, consequentemente, no 
rendimento escolar. Dentro dos objetivos 
específicos estudamos a psicopedagogia 
com a finalidade de observar atividades de 
ensino e aprendizagem por meio de jogos 
ao aluno autista. Para tanto, realizamos uma 
revisão não sistemática da literatura sobre 
psicopedagogia e autismo contemplando 
aspectos históricos.

Cabe observar que, ao longo dos anos 
escolares promovemos, gradativamente, 
uma ruptura entre a ciência e consciência, 
em outras palavras, entre conhecimento 
e identidade. Por mais que as ações se 
concentrem no sentido de promover uma 
aprendizagem significativa, se os alunos 
não conseguem ver o conhecimento como 
algo que carrega a vida de sentido, então os 
esforços dos educadores serão inócuos. 

  Tendo presente o papel do Psicopedagogo 
no assessoramento pedagógico junto a 
equipe docente da instituição, este trabalho 
será encaminhado de forma a conhecer a 
potencialidade do jogo na estimulação da 
aprendizagem dos alunos, pois para isso 
acontecer é preciso ocorrer a “libertação da 
inteligência aprisionada, que somente poderá 
dar-se através do encontro com o perdido 
prazer de aprender” (Fernández 1991, p.18).

Podemos dizer que num jogo “há sempre 
um objeto mágico. Talvez essa magia esteja 
faltando no processo de ensino aprendizagem, 
e sem ela, a construção do conhecimento 
passa a ser um sistema sem conexões com 
as ações do mundo real concordando assim 
com Macedo” (1997, p.18). 

O fato é que muitas tarefas escolares, 
do modo como são propostas, são 
desagradáveis. Algumas razões para isso é 
que o tempo de sua realização é excessivo ou 
insuficiente. Os conteúdos são repetitivos e 
a formulação irregular e sem sentido para o 
aluno. São fáceis ou difíceis demais, ou seja, 
não condizem com o nível de interesse do 
aluno. 

Nesse caso, a utilização do jogo poderá 
estabelecer a conexão com a realidade. A 
hipótese central desse trabalho é que o jogo 
é um recurso potencializado no processo 
de construção do conhecimento de todos 
os alunos, cabendo à escola oportunizar 
um aprendizado mais significativo, onde 
os alunos possam aprender pelas próprias 
experiências, explorar os próprios limites, 
ampliar o domínio corporal e de seus 
conhecimentos desenvolvendo assim a 
cidadania, a compreensão do relacionamento 
e do respeito ao outro, exercitando a 
comunicação e o raciocínio.

Neste contexto, como o psicopedagogo 
deverá incentivar a equipe docente ao uso dos 
jogos no processo de ensino aprendizagem 
para a construção do conhecimento dos 
educandos.

O QUE É AUTISMO?

O termo autismo origina-se da palavra 
grega “autos” que significa “próprio” ou “de 
si mesmo”, portanto, autismo é uma forma 
particular de se situar no mundo e, portanto, 
de construir uma realidade para si mesmo. 

As áreas de investigação científica sobre as 
causas do autismo são fisiológicas. Existem 
várias hipóteses sobre essas investigações. As 
principais são: Afecção em áreas do cérebro, 
disfunções genéticas, consequências dos 
metais pesados no interior do organismo, 
intolerâncias alimentares assintomáticas.

O posicionamento da psicanálise lacaniana 
é claro nesse sentido: a pergunta pela causa 
não explica em quê consiste ser um sujeito 
com autismo. Tampouco consideramos que 
os sintomas do autismo sejam a consequência 
de um déficit que deva ser reeducado, nem a 
expressão de uma doença. Para a psicanálise 
lacaniana, a pergunta fundamental visa saber 
um pouco mais sobre o que implica ser uma 
pessoa com autismo.

Ainda que o Transtorno Autista seja 
considerado uma desordem que pode 
envolver comprometimentos de ordem 
neurológica, não há ainda um único tipo 
de exame ou procedimento médico que 
confirme isoladamente o seu diagnóstico. 
Por isso, é necessário realizar uma série 
de exames, avaliações e análises com fins 
de compilar um número suficiente de 
informações que permita esboçar mais 
seguramente este quadro clínico. Os exames 
mais comuns são os que avaliam a capacidade 
auditiva (audiometria, timpanometria), os 
que indicam a possibilidade da presença 
de tumores, convulsões ou anormalidades 
cerebrais (eletroencefalogramas, imagens 

por tomografias computadorizadas e por 
ressonância magnética).

Cabe salientar que, o Autismo é um 
grave distúrbio do desenvolvimento e do 
comportamento e que apresenta um alto nível 
de complexidade, sendo considerado entre 
os mais severos transtornos manifestados 
na infância. Algumas pesquisas conseguem 
correlacionar fatores genéticos, problemas 
metabólicos e mudanças bioquímicas ao 
desenvolvimento dos períodos pré, peri 
e neonatais, mas nenhuma associação 
aplica-se a todos os casos. Cabe ressaltar 
que foi eliminado o critério da idade da 
manifestação do transtorno, aceitando-
se que uma manifestação possa ocorrer 
depois dos 36 meses. Isso foi proposto 
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alegando-se que os casos mais graves de 
Autismo se manifestariam mais rápido do 
que os casos menos graves. Substitui-se, 
assim, a denominação Autismo Infantil por 
Transtorno Autista.

A pessoa com Transtorno Autista, por 
muitas vezes não responder ao estímulo 
auditivo, pode ser diagnosticada como 
deficiente auditivo. No estímulo audiológico, 
essa pessoa, normalmente, apresenta 
resultados incongruentes ou de grande 
oscilação, diferindo assim do diagnóstico 
da surdez. A probabilidade de surdez para a 
pessoa com Autismo é, deste modo, a mesma 
que para uma criança da população em geral.

Os movimentos repetitivos de braços 
e mãos de uma criança com Autismo, que 
se assemelha a gesticulação da criança 
deficiente visual, podem ser confundidos 
com a cegueira congênita. A diferença é que 
a criança cega mostra interesse e desejo 
de interação com o ambiente e as pessoas, 
o que pode não ocorrer com a criança com 
Autismo.

Não existe medicamento para o tratamento 
do Transtorno Autista. O que se procura é 
controlar os comportamentos exacerbados, 
quando estes não são resolvidos por outros 
procedimentos alternativos.

As crianças com Autismo sempre 
apresentam avanços com ou sem 
tratamentos, mas tratar o Autismo é ter como 
meta principal minimizar sua dependência, 
garantindo assim sua autonomia, e isto a 
criança não consegue sozinha.

Muitas crianças autistas necessitam de 
assistência e supervisão da parte dos adultos 
durante toda a sua infância. Assim, cabe 

ressaltar que, a família da criança autista 
necessita de aconselhamento desde o início 
do distúrbio. Contudo, muitas vezes, a criança 
autista não tem atendimento adequado, 
devido às dificuldades econômicas e a falta 
de apoios psicológicos e sociais. 

A INCLUSÃO DO ALUNO 
AUTISTA 

Refletir sobre as questões de uma 
escola de qualidade para todos, incluindo 
alunos e professores, por intermédio da 
perspectiva sociocultural significa que 
devemos considerar, dentre outros fatores, 
a visão ideológica da realidade construída 
socialmente e culturalmente por aqueles que 
são responsáveis pela educação.

A prática de classificar e categorizar 
crianças baseado no que essas crianças 
não sabem ou não podem fazer somente 
reforça o fracasso e perpetua a visão de 
que o problema está no indivíduo e não 
em fatores de metodologias educacionais, 
currículos, e organização escolar. Aceitar e 
valorizar a diversidade de classes sociais, de 
culturas, de estilos individuais de aprender, 
de habilidades, de línguas, de religiões e etc., 
é o primeiro passo para a criação de uma 
escola de qualidade para todos.

Inclusão, essa é uma palavra que precisa 
ser melhor definida e mais praticada. Não 
há razão para que alguém seja de antemão 
descartado, isolado, oprimido ou negado. 

Inovar não tem necessariamente o sentido 
único. As grandes inovações estão muitas 
vezes na efetivação do óbvio, do que é 
possível fazer, mas que precisa ser desvelado,  

para que possa ser compreendido por todos 
e aceito.

 A inclusão de portadores de autismo é uma 
inovação, cujo movimento tem um aspecto 
muito polêmico nos meios educacionais e 
sociais, contudo, inserir alunos autistas de 
qualquer grau, no ensino, é garantir o direito 
de todos os cidadãos brasileiros à educação.

Atualmente, a presença de alunos 
autistas, em uma sala de aula comum, é 
uma situação rara nas escolas, entretanto, 
as probabilidades de se alcançar progressos 
significativos desses alunos na educação 
por meio da acomodação das práticas 
pedagógicas à diversidade dos alunos é 
muito representativa. 

Nesse sentido, a educação inclusiva 
tem como objetivo garantir uma proposta 
possível para tornar a educação acessível 
à todas as pessoas, ou seja, refere-se à 
aceitação da escola e à participação de todos, 
embora tenha, como prioridade, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades 
especiais no contexto social.

A inclusão como resultado de um ensino 
de qualidade para todos os alunos exige das 
escolas novos posicionamentos por parte 
do corpo docente e técnico-administrativo, 
afim de que seja capaz de receber e integrar 
o aluno autista. A hipótese de se conseguir 
adequar os alunos autistas à variedade de 
conteúdos está relacionada ao fato de a 
escola assumir junto à sociedade sua imagem 
de escola inclusiva e comprometida com o 
ensino e aprendizagem de todos os alunos.

APRENDIZAGEM E 
CONHECIMENTO

Para tratarmos da construção do 
conhecimento é preciso entendemos qual é 
a relação que o indivíduo tem com o saber, 
se está disposto ou não a aprender, o que 
depende muito do seu desejo.

Dentro do processo de construção do 
conhecimento há o aprender, que é uma 
atividade onde o sujeito se apropria de um 
saber que não possui; saber este que tem 
sua existência no mundo externo, ou seja, 
nas pessoas, nas palavras, nas ideias, nos 
objetos, nos locais, etc. desde que, façam 
sentido para esse indivíduo. Desta forma, 
aprender é passar a possuir o saber, que é o 
objeto. A relação com o saber é então com 
objetos do saber, com o mundo existente 
anteriormente a aprendizagem.

Charlot (2001, p.28) considera que 
“aprender é uma relação entre duas 
atividades: a atividade humana que produziu 
aquilo que deve aprender e a atividade na 
qual o sujeito que aprende se engaja sendo 
a mediação entre ambas assegurada pela 
atividade daquele que ensina ou forma.”

Assim, aquele que aprende precisa dominar 
as operações específicas de tal atividade, 
assegurando uma aprendizagem efetiva.

Kant (1978, p.7) afirma que:
Não se pode duvidar de que todo 

conhecimento começa com a experiência, 
porque, com efeito, como haveria de 
exercitar-se a faculdade de conhecer, se 
não fosse pelos objetos que, excitando os 
sentidos, de uma parte, produzem por si 
mesmos representações, e de outra parte, 
impulsionam a inteligência a compará-los 
entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste 
modo à elaboração da matéria informe 
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das impressões sensíveis para formar esse 
conhecimento das coisas que se denomina 
experiência? No tempo, pois, nenhum 
conhecimento precede a experiência, todos 
começam por ela.   

Ao longo de sua reflexão, Kant (1978)  
pondera que se todo conhecimento se inicia 
com a experiência, o que não quer dizer que 
ele todo se derive da experiência. Para ele, o 
conhecimento é categorizado em dois tipos: 
“a priori”, independente da experiência, e “a 
posteriori”, que origina-se da experiência e 
de todas as impressões dos sentidos.

No exato momento em que os sentidos 
experimentam as coisas em seus estados 
manifestos os pensamentos estão 
organizando essa experiência e construindo 
uma realidade percebida.

Como o conhecimento faz parte de uma 
argumentação filosófica na construção do 
saber, é preciso refletir sobre os valores que 
fazem parte do conhecimento estruturado e 
aceito pela sociedade por meio dos tempos. 

Se a vida é um processo e processo é 
mudança, à medida que os seres humanos 
modificam com o avanço das ciências e a 
repercussão no modo de viver coletivamente, 
valores, conhecimentos e preconceitos 
também vão se modificando, acompanhando 
essa evolução.

Valores e conhecimentos dependem de 
pessoas que os elaboram, atribuindo-lhes 
suporte em manifestação por intermédio de 
uma comunicabilidade inteligível.

Acreditamos que todo e qualquer 
conhecimento deve estar a serviço dos 
projetos sociais e da sociedade para que 
não se perca o seu real valor. Sendo assim, 

os projetos educativos precisam promover a 
construção do conhecimento na educação, 
para que as pessoas que estejam a serviço da 
sociedade, possam priorizar a aprendizagem 
de valores éticos e morais, tornando possível 
assim, transformar pessoas e sociedades 
por meio da educação, pois aquilo que se 
aprende na escola permite dar sentido ao 
mundo, a si, às relações com os outros, em 
suma, a vida. 

A realidade é o que podemos conhecer 
por meio das ideias da razão, ela

é um conjunto de significações ou de 
sentidos que são produzidos pela consciência 
ou pela razão. A razão é doadora de sentido, 
e ela constitui a realidade não enquanto 
existência dos seres, mas enquanto sistema 
de significações que dependem da estrutura 
da própria consciência. (Chauí, 2006 p.81).

Como percebemos que é a razão que 
dá sentido à realidade, suas significações 
são pessoais, mas os sentidos, universais. 
Compreendemos assim que, o conhecimento 
resulta da relação onde o sujeito e objeto 
interagem, definindo a educação como inter-
relação constante entre o sujeito e objeto.

A Psicopedagogia, que estuda o ser 
em processo de aprendizagem, quer seja 
no convívio familiar, escolar e social, 
precisa entender como ocorre realmente o 
processo da construção do conhecimento 
para relacionar a aprendizagem e o 
desenvolvimento dos seres humanos no 
contexto ao qual o sujeito está inserido.

Para Wallon (1990), o ritmo das etapas do 
desenvolvimento humano não é linear, pois 
sofre reformulações na passagem de uma 
etapa para outra.

De acordo com Galvão (2000, p.42) os 
“conflitos se instalam nesse processo e são 
de origem exógena quando resultam dos 
desencontros entre as ações da criança e o 
ambiente exterior, estruturado pelos adultos 
e pela cultura. De natureza endógena, 
quando gerados pelos efeitos da maturação 
nervosa.” Esses conflitos são propulsores do 
desenvolvimento.

Os estágios de desenvolvimento 
do ser humano sucedem-se em fases 
predominantemente afetiva e cognitiva e 
conforme Galvão (2000, p.43,44) são:

Impulsivo-emocional: ocorre no primeiro 
ano de vida. A afetividade é predominante 
e orienta as primeiras reações do bebê às 
pessoas. - Sensório-motor e projetivo: vai até 
os três anos. A marcha dá maior autonomia 
à criança para explorar objetos e espaços. 
Inicia-se o desenvolvimento da função 
simbólica e da linguagem. Personalismo: 
dos três aos seis anos. É o processo de 
formação da personalidade. Categorial: 
inicia-se aos seis anos. O avanço intelectual 
da criança direciona seu interesse para as 
coisas, para o conhecimento e conquista do 
mundo exterior. Predominância funcional: 
puberdade. O rompimento da “tranquilidade” 
ocorrido no estágio anterior pede uma nova 
definição da personalidade, desestruturada 
devido às transformações corporais em 
função da ação hormonal. As questões 
pessoais, morais e existenciais são trazidas à 
tona para recuperar essa afetividade.

Na sucessão dos estágios existe uma 
alternância entre as formas de atividade 
e de interesses da criança, denominada de 
princípio da alternância funcional. Cada fase 

predominante (de dominância, afetividade, 
cognição) incorpora as conquistas realizadas 
pela outra, no estágio anterior, construindo-
se reciprocamente num processo permanente 
de integração e diferenciação.

Opondo-se a Wallon (1990) que afirma que 
o ser humano é geneticamente social, para 
Piaget (1994) a criança é um ser pré-social, 
desde o nascimento até o aparecimento 
da fala. Mesmo com o surgimento desta, o 
processo de comunicação é precário servindo 
a princípio para estimular a própria ação, do 
que para realizar um diálogo interpessoal 
efetivo.

Notamos que Piaget (1994) e Wallon 
(1990) concordam sobre o enfoque do 
desenvolvimento mental. Para ambos, esse 
ocorre por meio de estágios sucessivos e sua 
evolução é gradativa. Esses estágios para 
Piaget (1994) iniciam-se no estágio sensório-
motor, passando para o pré-operatório, 
operatório-concreto e atingindo o operatório 
formal. Para ele, o desenvolvimento das 
pessoas tem uma dinâmica interna e a 
construção do conhecimento é determinada 
pela ação individual da criança; é o sujeito que 
age sobre o meio físico e social, dispondo dos 
mecanismos de adaptação e organização, bem 
como do nível de maturação requerida pela 
experiência, a criança interage com o meio, 
construindo estruturas de conhecimento 
mais complexas.

A adaptação ocorre por meio da  
organização, sendo que o organismo 
descrimina estímulos e sensações, 
selecionando aqueles que irá organizar em 
alguma forma de estrutura. A adaptação 
possui dois mecanismos opostos e 
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complementares que garantem o processo 
de desenvolvimento: a assimilação e a 
acomodação. A assimilação é quando o 
sujeito incorpora os dados da realidade nos 
esquemas disponíveis, é o processo pelo qual 
as pessoas, ideias, costumes são absorvidos 
à atividade do sujeito. A acomodação é a 
modificação dos esquemas para assimilar os 
novos elementos. Diante de um desafio, uma 
suposta falta no conhecimento, desequilibra 
o sujeito intelectualmente, procurando 
restabelecer esse equilíbrio por intermédio 
de assimilações e acomodações. 

Segundo Piaget (1994), o conhecimento 
é uma construção que vai sendo elaborada 
desde a infância, e resulta das ações e 
interações do sujeito com o ambiente onde 
vive.

Igualmente ao desenvolvimento, a 
aprendizagem é um processo interno de 
construção individual por meio da qual se 
faz uma interpretação pessoal e única da 
cultura. Ninguém pode aprender por nós. 

Os processos de aprendizagem são 
mudanças nas estruturas e esquemas de 
complexidade existentes. Aprendemos 
graças aos processos e interações sociais 
estabelecidas entre o indivíduo e diferentes 
pessoas que atuam como mediadores dos 
conteúdos da cultura. Meurieu ao citar 
Rogers (1998, p.35) afirma que “a única 
aprendizagem que realmente influencia o 
comportamento de um indivíduo é aquele 
que descobre por ele mesmo e da qual se 
apropria.”

Vygotsky (2000) considera o sujeito não 
apenas ativo, mas interativo, pois constitui 
conhecimento por meio das relações intra 

e interpessoais. É a troca com os sujeitos e 
consigo próprio que permite a internalização 
de conhecimentos, papéis e funções sociais. 
Este autor valoriza o trabalho coletivo, ao 
contrário de Piaget (1994), que considera a 
criança com construtora de seu conhecimento 
de forma individual. A colaboração entre as 
crianças pressupõe um trabalho de parceria 
conjunta para produzir algo que não poderia 
individualmente.

a aprendizagem não é, em si mesma, 
desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança 
conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo 
um grupo de processos de desenvolvimento, 
e esta ativação não poderia produzir-se sem 
a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem 
é um momento intrinsicamente necessário 
e universal, para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não 
naturais mas formadas historicamente. 
Vygotsky, (1987, p.115).

Tanto Vygotsky (2000) como Piaget 
(1994) preocupavam-se com a questão 
do desenvolvimento e cada um buscou 
formas diferentes e complementares 
para elaboração das estruturas mentais e 
formação de esquemas. 

Como vimos anteriormente, para Piaget 
(1994)  o conhecimento é construído 
como forma de constituição individual, de 
dentro para fora, enfocando a dimensão 
maturacional, enquanto que Vygotsky (2000) 
enfatiza a construção do conhecimento como 
uma interação mediada por várias relações 
onde, fatores sociais, históricos e culturais 
são influenciáveis no desenvolvimento do 
indivíduo, tendo a linguagem um papel 

muito importante, pois é por meio dela que 
as relações são estabelecidas com o meio 
social na qual está inserida, que é a família.

Afirma Vygotsky (2000, p.117) que 
a noção de desenvolvimento proximal 

capacita-nos a propor uma nova fórmula, 
a de que o bom aprendizado é somente 
aquele que se adianta ao desenvolvimento. 
[...] o aprendizado desperta vários processos 
internos de desenvolvimento, que são capazes 
de operar somente quando a criança interage 
com pessoas em seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros.

Piaget (1994) considera que o nível 
de desenvolvimento coloca limites sobre 
o que podia ser aprendido e sobre o 
nível de compreensão possível daquela 
aprendizagem, não podendo, a pessoa ir 
além do seu ritmo. Não adiantaria irem além 
do ritmo da criança, de maneira tradicional 
ou simplista, o que resultaria num bloqueio 
na aprendizagem. Se a criança não consegue 
ir além do que lhe é permitido mentalmente, 
cabe observar técnicas para que esse 
desenvolvimento ocorra, com ajuda externa 
e colocações de questões para a própria 
criança perceber onde está, dentro do que 
lhe é cobrado e exigido. Seria uma troca de 
meios para que esse desenvolvimento ocorra, 
fatores internos e externos interligando-se. 
O facilitador deve investigar, reforçando, 
para que não ocorram falhas no processo de 
conhecimento e também não ocorra desgaste 
demasiado, sem mediação. Quando a criança 
estiver “congelada” no desenvolvimento, 
cabe ao facilitador, mostrar o caminho 
da aprendizagem. Muitas vezes, a criança 
sozinha não dá conta de suas próprias 

experimentações.
Haetinger (2005, p.38) observa que “a 

modernização nos últimos 30 anos superou 
as mudanças ocorridas ao longo dos milênios. 
A revolução da informação e o fenômeno 
da globalização tornaram-nos, realmente, 
“índios” da mesma aldeia global”.

Aprender é interagir, individual e 
socialmente. A escola deve proporcionar 
atividades onde haja o prazer de pensar livre 
e criativamente por meio de jogos. O jogo na 
escola deve ser um meio, assim como o lápis, 
o papel, o vídeo e outros. O que pode ser feito 
com o jogo na escola é tão surpreendente 
e envolvente, que tem se tornado cada vez 
mais, um assunto de estudos por parte de 
psicopedagogos, pedagogos, filósofos que 
procuram descobrir melhores maneiras 
de usá-lo dentro e fora da escola a fim de 
promover a aprendizagem.

É extremamente importante a busca 
contínua de um trabalho que possibilite ao 
educando a construção do seu conhecimento. 
O aluno, com o uso dos jogos compromete-
se muito mais com o aprendizado e promove 
uma interação verdadeira, proporcionando 
uma evolução individual a ser compartilhada 
com o grupo.

APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA POR MEIO DO 
JOGO

Kant (1978) considera que o jogo 
contrapõe-se ao trabalho, pois é uma 
atividade por si só agradável e não necessita 
de outro objetivo. Ressalta ainda que sua 
função biológica serve para manter desperta 
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e reforçar a energia vital na competição com 
as demais energias do mundo. Já Froebel, 
Richtes e Hoffmann (2005), ponderam 
o jogo como uma conduta espontânea e 
livre, instrumento da educação do porquê 
informar.

Para ele, o primeiro recurso em busca da 
aprendizagem são as brincadeiras, pois é um 
modo de criar representações do mundo 
concreto com a finalidade de entendê-lo. 
Assim, desenvolveu brinquedos antecipando 
uma educação que ao mesmo tempo permitiu 
o treino de habilidades que as crianças já 
possuem e o surgimento de novas, o que 
facilitaria ao aluno exteriorizar o seu interior 
e interiorizar as novidades vindas de fora, 
que é um dos princípios do seu aprendizado. 
Enfatiza a importância do autoconhecimento 
que não se limitava a esfera individual, mas 
seria um meio de tornar a vida melhor em 
sociedade.

Ao fazermos uso da linguagem, estamos 
agindo num contexto social, e os atos serão 
somente significativos e eficazes porque 
deverão corresponder as determinações 
das práticas sociais, pois atuamos com a 
linguagem ao jogarmos com as palavras.

A comunicação pressupõe que todos 
nós compreendamos as palavras da mesma 
maneira. Ainda que um enunciado revele-
se falso, logo admite-se a compreensão 
na mente do indivíduo, quando se fala aos 
outros, é uma questão que se pode decidir 
pelo uso que fazemos das palavras. Nesse 
sentido, o significado das expressões não 
depende apenas das intenções de quem fala, 
mas, as intenções são formadas por meio 
dos hábitos, práticas e instituições de uma 

comunidade linguística. 
De acordo com Bomtempo (1993, apud 

KISHIMOTO, 2005, p.68) 
O brinquedo aparece como um pedaço 

de cultura colocado ao alcance da criança. É 
seu parceiro na brincadeira. A manipulação 
do brinquedo leva a criança à ação e à 
representação, a agir e a imaginar.

Manipulação, posse, consumo... o 
brinquedo introduz a criança nas operações 
associadas ao objeto. A apropriação se 
inscreve num contexto social: o brinquedo 
pode ser mediador de uma relação com 
outra ou com uma atividade solitária, mas 
sempre sobre o fundo da integração a uma 
cultura específica. Além disso, é suporte 
de representações, introduzindo a criança 
num universo de sentidos e não somente de 
ações. O brinquedo valoriza hoje o imaginário 
em detrimento de um realismo estreito. O 
mundo representado é mais desejável que o 
mundo real.

Segundo Kishimoto (2005, p.18):
o brinquedo supõe uma relação íntima 

com a criança e uma indeterminação quanto 
ao uso, ou seja, a ausência de um sistema 
de regras que organizam sua utilização. Ele 
coloca a criança na presença de reproduções: 
tudo que existe no cotidiano, a natureza e as 
construções humanas.  

O brinquedo propõe, por sua vez, a ação 
que a criança desempenha ao concretizar as 
regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. 
É o lúdico em ação. Assim, “brinquedo e 
brincadeira se relacionam com a criança e 
não se confundem com o jogo.” (Kishimoto, 
2005 p.21)

Sabemos que os jogos não possuem um 

Robson Batista Rosseto

Professor de Ciências da 
Prefeitura de São Paulo na 
EMEF Eliana Benute Lessa Ayres 
Gonçalves.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário mundial tem apresentado grandes mudanças, 
transformações, avanços tecnológicos, crises de valores, de 
identidades, da sociedade e como não poderia deixar de ser, 
da Educação, que por sua vez, não vem acompanhando as 
evoluções no mesmo ritmo deste contexto.

Diante disso, podemos afirmar o transtorno do autismo 
é por excelência de contato e comunicação. Portanto, para 
ajudar essas pessoas a funcionar adaptativamente em nossa 
cultura, é necessário conceber programas tendo como base 
atividades voltadas para o ensino e aprendizagem do autista.

O fato do jogo, estar muito próximo da vida real dos alunos 
faz que ele possa ser usado para ensinar conceitos e teorias, 
no contexto educacional, permitindo observar e desenvolver 
a aprendizagem dos alunos.

No jogo e na formação do conhecimento acontece 
igualmente, pois é necessário realizar repetições, melhorando 
e aprimorando-as cada vez que forem realizadas. Nesse voltar 
a repetir é preciso ter paciência, sabedoria e qualidade em 
cada tomada de atitude, pois nesse momento, com atitudes 
do aluno, é que vão se configurando como conhecimento. 
Conhecimento este, que vai se desenvolvendo por meio 
da experimentação, da descoberta, do relacionamento 
interpessoal e do brincar.

Sendo assim se faz necessária mais ações  educativas, por 
meio do governo,  com vistas à cidadania e para a formação 
de uma sociedade mais democrática e menos excludente. Há 
a necessidade de conscientização da sociedade em relação 
aos direitos destes portadores da síndrome de autismo, para 
que a sociedade exerça o processo de inclusão.

caráter apenas baseado na liberdade e espontaneidade 
porque de fato, todos os jogos têm restrições ou regras que 
delimitam suas possibilidades. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO PELA DEFICIÊNCIA DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE PÚBLICA

Este artigo tem por escopo a análise do direito à saúde, bem como um breve histórico 
das implicações do direito fundamental à saúde como previsto na Constituição Federal de 
1988, seus desafios e limitações. Por meio da metodologia bibliográfica, abarcará o debate 
sobre a responsabilidade civil do Estado na deficiência da prestação dos serviços de saúde, 
analisando diversas hipóteses para a possível solução ou amenização do problema. Por 
fim, durante a análise, ressaltamos uma reflexão quanto à necessidade de Desjudicializar a 
saúde pública pelos métodos alternativos de solução de conflito, como, por exemplo, pela 
Mediação extrajudicial, uma das hipóteses de solução para a resolução deste conflito de 
forma célere e justa.
Palavras-Chave: Direito à saúde; Responsabilidade civil do Estado; Serviços de saúde; 
Métodos alternativos de solução de conflito.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a 
importância do diálogo da 
responsabilidade civil do 
Estado, diante de danos e 
prejuízos causados a terceiros, 

no tocante à saúde pública. 
Abordaremos a responsabilidade civil 

do Estado de forma objetiva, conforme os 
ditames da Constituição Federal de 1988 
(artigo 37, §6º). Com isso, trataremos dos 
requisitos, fundamentos e princípios da 
responsabilidade objetiva. 

Também será objeto de análise, a 
Constituição sob o aspecto da saúde pública, 
bem como seus desafios na atualidade. 
Vivenciamos um amplo acesso à Justiça, 
culminando ao problema da judicialização da 
saúde, gerada pela grande procura ao Poder 
Judiciário, em busca da solução dos litígios 
envolvendo a saúde pública de forma geral. 

Tratando-se inicialmente, dos diversos 
desafios trazidos atualmente, com a 
Constituição Federal de 1988, a partir 
dos direitos e garantias em matéria de 
saúde pública. Assim, poderemos traçar 
maiores diálogos, defendendo de forma 
interinstitucional os meios alternativos 
de solução de conflito, como um caminho 
possível para obtenção do diálogo entre os 
atores públicos.

Por fim, trataremos da responsabilidade 
civil do Estado na deficiência da prestação 
dos serviços públicos de saúde. Abordando 
posicionamento dos Tribunais Superiores 
sobre o tema, assim como possíveis hipóteses 
para a solução do mesmo.

O DIREITO FUNDAMENTAL À 
SAÚDE PELA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988 E SEUS DESAFIOS 
NA CONTEMPORANEIDADE

Com o advento da Constituição Federal de 
1988, a saúde pública ganhou uma grande 
regulamentação, como nos artigo 196 e 
seguintes. Mais tarde, com a regulamentação 
específica promovida pela Lei orgânica do 
Sistema Único de Saúde. Assim, o direito à 
saúde obedece aos princípios da dignidade 
da pessoa humana, com o status de direito 
fundamental pelo Constituição Federal. 

Os direitos fundamentais se formaram a 
partir de grandes lutas e embates ao longo 
do tempo, segundo Fachin (2012, p.234), 
“os direitos fundamentais são produto da 
história. Se, por lado, é possível admitir o 
caráter transcendental de alguns direitos 
fundamentais (vida), por outro, não se pode 
ignorar que tais direitos vão se afirmando na 
realidade histórico-social”.

Com isso, passamos à aplicação dos 
direitos fundamentais pela Constituição 
Federal de 1988, proclamando em seu artigo 
5º, §1, a aplicabilidade imediata dos direitos 
fundamentais. Apesar desta aplicabilidade 
imediata, vivenciamos nos últimos anos, 
uma ascensão do Poder Judiciário quanto 
à efetivação dos direitos. Segundo Fachin 
(2012, p.240-241), “os direitos fundamentais 
vinculam o Poder Judiciário (...), na efetivação 
de uma pluralidade de direitos fundamentais, 
nomeadamente aos direitos de acesso à saúde 
e de acesso à educação”. Fachin (2012, p.242) 
também dispõe sobre “a função prestacional 
social dos direitos fundamentais tem grande 

relevância em sociedades, como é o caso do 
Brasil (...). Essa realidade impõe que milhões 
de pessoas fiquem à margem dos benefícios 
econômicos e sociais (...)”. 

Neste cenário, a partir da ampla 
constitucionalização e estreita materialização 
constitucional dos direitos, vivenciamos a 
ascensão do Poder Judiciário, principalmente 
com o advento da Constituição Federal de 
1988, pois tivemos uma abertura no acesso 
à Justiça, conforme preleciona o artigo 
5.º, XXXV, da Constituição Federal. Neste 
ínterim, Mauro Cappelletti (2014, p.2) expõe 
de forma brilhante sobre o tema, eis que, “O 
movimento de acesso à Justiça trata então de 
analisar e procurar os caminhos para superar 
as dificuldades ou obstáculos que fazem 
inacessíveis para tanta gente as liberdades 
civis e políticas”. Com isso, tivemos uma 
grande abertura do acesso à Justiça, com a 
população conhecendo melhor seus direitos 
e garantias. 

Com a abertura das portas do Poder 
Judiciário à população, em virtude das diversas 
garantias constitucionais, principalmente 
por se tratar de uma Democracia, em 
que firmamos a necessidade da aplicação 
imediata do princípio da igualdade, pois 
“todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza”, (artigo 5º, caput da 
CF de 1988), pois temos direitos à ordem 
jurídica justa e célere, logo, “se o Estado se 
comprometeu a dar a resposta, deverá dá-la 
efetivamente”, visto que, “o acesso à justiça 
tem que ser efetivo” (VARGAS, 2000, p. 46). 

Como consequência da abertura às 
portas do Poder Judiciário, “são duas as 
causas que mais afastam as pessoas do 

Judiciário: o custo do processo e a demora” 
(VARGAS, 2000, p. 64). Apesar disso, diante 
da necessidade de efetividade, no que 
concerne, especificamente ao direito à saúde, 
tivemos nos últimos anos um alto índice da 
chamada “Judicialização da saúde”, que se 
caracteriza pela procura ao Poder Judiciário 
para a resolução de lides envolvendo a 
saúde, de forma geral, seja para a obtenção 
de medicamentos, ou, para a obtenção de 
próteses, órteses ou afins. 

O Conselho Nacional de Justiça, por meio 
da pesquisa “Judicialização da saúde no Brasil: 
dados e experiência”, (Asensi e Pinheiro, 
2015, p.22) monitorou o aumento da procura 
do acesso à saúde pela efetivação via Poder 
Judiciário, encontrou na segunda instância, 
o número de 588 (quinhentos e oitenta e 
oito) Acórdãos e Decisões Monocráticas. 
Dessa forma, Asensi e Pinheiro (2012, p.9), 
assim dispõem que “a judicialização do 
direito à saúde, mais especificamente, tem 
se direcionado a diversos serviços públicos 
e privados, tais como o fornecimento de 
medicamentos, a disponibilização de exames 
e a cobertura de tratamentos para doenças. 
Não é difícil observar em qualquer governo 
no Brasil a existência de ações judiciais que 
buscam o deferimento de pedidos sobre 
estes e outros assuntos. O resultado deste 
processo é a intensificação do protagonismo 
do Judiciário na efetivação da saúde e uma 
presença cada vez mais constante deste 
Poder no cotidiano da gestão em saúde”.

Não podemos desconsiderar o direito 
dos sujeitos de buscar, no âmbito da saúde, 
efetividade pelo Poder Judiciário, pois 
consigna um direito que assume a condição 
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de status fundamental, não pode ser 
negado. Nesta esteira, o autor Sarlet (2011, 
p.10), ainda dispõe que, “da mesma forma, 
se as objeções em relação à tutela judicial 
individual não podem ter o condão de afastar 
tal via de efetivação dos direitos sociais (cujo 
sujeito, ainda mais no caso do direito à saúde, 
segue sendo, em primeira linha, o indivíduo 
concreto, com sua dignidade) também é 
certo que é preciso empreender ajustes e 
minimizar os efeitos negativos da litigância 
individual, seja mediante um controle mais 
rigoroso no que diz com a necessidade da 
prestação pleiteada, seja no respeitante a 
outros aspectos, parte dos quais referidos 
como possibilidades aptas a propiciar uma 
maior racionalidade e eficácia no plano das 
estratégias de efetivação dos direitos sociais 
em geral e do direito à saúde em particular”.

A questão da saúde pública se torna 
emblemática, quando estamos diante das 
teses e alegações de recursos escassos, tendo 
como contrapartida, o mínimo existência, 
que torna o direito fundamental, como um 
direito de maior valor quando colocado em 
comparação aos outros direitos existentes 
no ordenamento jurídico.

Com a maior abertura do acesso à Justiça, 
tivemos um grande incentivo pela adoção 
dos métodos alternativos de solução de 
conflito, entre eles, a mediação, conciliação, 
arbitragem e a negociação. Dessa forma, 
segundo Cappelletti (2014, p.4), “É 
importante acentuar que essas novas razões 
incluem a própria essência do movimento 
de acesso à Justiça, a saber, o fato de que 
o processo judicial agora é, ou deveria ser, 
acessível a segmentos cada vez maiores da 

população, aliás, ao menos teoricamente, 
a toda a população. Esse é sem dúvida o 
preço do acesso à Justiça, o qual é o preço 
da própria democracia: um preço que as 
sociedades avançadas devem sentir-se 
dispostas a (e felizes em) pagar”.

Diante disso, temos um grande desafio 
quando tratamos de saúde pública, ainda 
mais, quando falamos em responsabilidade 
civil do Estado pela má prestação dos serviços 
de saúde. Desse modo, hodiernamente, 
temos um grande incentivo a prática dos 
métodos alternativos para a solução dos 
litígios, especificamente, neste trabalho, 
trabalhando com a hipótese de desjudicializar 
os litígios envolvendo a saúde pública, como 
por exemplo, por meio da Mediação, com 
diálogos interinstitucionais entre os diversos 
entes públicos.

Contudo, diante dos desafios para uma 
saúde pública de qualidade, firmamos mais 
uma possível hipótese para a solução dos 
litígios envolvendo o direito à saúde, que 
consiste na adoção de políticas públicas 
de saúde, que não precisam ser realizadas 
exclusivamente pelo Estado, pois, segundo 
Oliveira (2011), dadas as deficiência na 
prestação dos serviços públicos de saúde, 
poderíamos conduzir as políticas públicas por 
meio do “governo, como agente coordenador 
e supervisor; o setor empresarial privado, por 
meio de suas iniciativas de responsabilidade 
social; e o terceiro setor, na forma de 
organizações distintas das governamentais 
ou empresariais privadas” (OLIVEIRA, 2011, 
p.22).

RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO

A ideia de responsabilidade é mais antiga 
que a sua própria normatização. Nas nações 
mais antigas, suas normais sociais dispunham 
sobre as consequências de atos danosos 
contra outrem, pois “toda manifestação 
traz em si o problema da responsabilidade” 
(CASTRO, 2006, p.159). Sendo assim, 
temos as legislações mais antigas a que se 
tem notícia, como o Código de Hamurabi, 
temos uma normatização de responder por 
seus próprios atos, com o histórico bordão 
“olho por olho, dente por dente”, temos um 
possível início do significado de responder 
pelos seus próprios atos. 

Segundo Stolze, “a palavra 
“responsabilidade” tem sua origem no 
verbo latino respondere, significando a 
obrigação que alguém tem de assumir com 
as consequências jurídicas de sua atividade” 
(STOLZE, 2012, p.46).

Como consequência, a legislação pátria, 
em seu artigo 186 do Código Civil, dispõe: 
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
Para tanto, cometendo ato ilícito, o autor da 
ação ou omissão, terá, consequentemente 
que indenizar a vítima.

Ocorre que, no presente estudo, 
delineamos o alcance da responsabilidade 
civil. Para Stolze (2012, p.56), o conceito 
de responsabilidade civil “pressupõe a 
atividade danosa de alguém que, atuando 

a priori ilicitamente, viola uma norma 
jurídica preexistente (legal ou contratual), 
subordinando-se, dessa forma, às 
consequências do seu ato (obrigação de 
reparar)”.

Vale ressaltar, que, “a natureza jurídica da 
responsabilidade será sempre sancionadora, 
independentemente de se materializar 
como pena, indenização ou compensação 
pecuniária” (STOLZE, 2012, p.66).

Até agora, tratamos, em linhas gerais, 
sobre o conceito de responsabilidade e 
a responsabilidade civil no ordenamento 
jurídico brasileiro. Partiremos, para a 
responsabilidade civil do Estado, na execução 
da política pública de saúde. 

Para tanto, alguns autores expõem os 
principais fundamentos da responsabilidade 
civil do Estado, de for majoritária pela 
doutrina e jurisprudência, são eles: “a) uma 
ação, através do impulso do agente; b) um 
dano anormal especial, como resultado 
lesivo; c) a vinculação existente entre ambos, 
chamado nexo causal” (BORGES, 2006, 
p.22).

O Estado responde objetivamente pelos 
seus danos, conforme artigo 37, §6º da 
Constituição Federal, “quer-se significar-
se que o Estado responde civilmente 
pelos prejuízos causados a terceiros 
independentemente de culpa ou dolo, 
bastando (...) demonstrar que houve nexo 
de causalidade entre a conduta do agente 
público e o dano sofrido” (DI PIETRO, 2006, 
p. 254). Para tanto, segundo Oliveira (2001, 
p.83), na responsabilidade civil objetiva do 
Estado existem algumas teorias que explicam 
o seu surgimento, são elas “a teoria do risco 
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administrativo e a teoria do risco integral”.
Assim, “para o reconhecimento da 

responsabilidade civil da entidade prestadora 
do serviço médico e assistencial parte-se do 
pressuposto da precariedade ou deficiência 
do serviço prestado, mesmo que presumida 
(responsabilidade objetiva por presunção de 
culpa)” (CAHALI, 1995, p. 328). 

Contudo, tendo o Estado responsabilidade 
objetiva por seus atos, diante de prejuízos 
causados a terceiros, passamos ao estudo 
da responsabilidade civil do Estado quanto 
à ineficiência dos serviços de saúde pública.

RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO NA 
DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
PÚBLICA

‘Como contemplado no item anterior, 
a responsabilidade do Estado é objetiva, 
conforme adoção do artigo 37, §6º da 
Constituição Federal. Assim, ao tratar-se de 
responsabilidade civil médica, nos ditames 
do artigo 945 do Código Civil, aplicar-se-á 
indenização por “negligência, imprudência 
ou imperícia, causar a morte do paciente, 
agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou 
inabilitá-lo para o trabalho”.

Constitui-se um dever da Administração 
pública a prestação do serviço público 
de saúde, mas, diante da lesão ou dano 
causado por seus agentes no exercício da 
função médico-hospitalar, serão os entes 
federativos, responsáveis pela indenização 

e responsabilidade pelos danos causados. 
A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça, no Informativo nº 0543 de 
2014: “A União - e não só Estados, Distrito 
Federal e Municípios - tem legitimidade 
passiva em ação de indenização por erro 
médico ocorrido em hospital da rede privada 
durante atendimento custeado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS)”. “Assim, a União, bem 
como os demais entes federativos, possuem 
legitimidade para figurar no polo passivo de 
quaisquer demandas que envolvam o SUS, 
inclusive as relacionadas à indenizatória por 
erro médico ocorrido em hospitais privados 
conveniados”.

Deste modo, cabe destacar a 
regulamentação da Lei 8.080/90, artigo 2º, 
em que a saúde “é um direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício”. Consequentemente, diante da 
ineficácia da prestação da saúde pública, tem 
o Estado o dever de garantia e formulação 
de políticas sociais e econômicas, visando à 
reparação e indenização dos danos e riscos.

Passamos a um possível exemplo, no qual 
é possível falar-se na responsabilidade civil 
do Estado, no âmbito hospitalar, no caso da 
AIDS, quando transmitida por equipamentos 
hospitalares mal conduzidos pelos 
funcionários, como “contaminação culposa 
de pessoas em decorrência de negligência 
de enfermeiros e outros funcionários no uso 
de seringas não descartáveis ou por ferirem, 
com a agulha ou com sangue ou algum outro 
instrumento, descuidadamente, alguma 
outra pessoa”, bem como “os cirurgiões-
dentistas podem ser responsabilizados por 

negligência, se não tiverem o necessário 
cuidado na assepsia de seus instrumentos, 
especialmente os utilizados para anestesia, 
vindo a atuar como intermediários na 
transmissão da doença, de um para outro 
cliente” (GONÇALVES, 2014, p.123). Nestas 
hipóteses, para o mesmo autor, “responde o 
hospital pela negligência de seus prepostos” 
(GONÇALVES, 2014, p.123).

Nesta esteira, na defesa da 
responsabilidade civil do Estado por 
danos gerados pela má prestação dos 
serviços, “somente deve ser afirmada a 
responsabilidade se configurada a falha ou 
deficiência na prestação do serviço médico-
hospitalar, posto como dever jurídico estatal 
e identificado como causa do evento danoso 
(...)” (Cahali, 1995, p.332).

Assim, diante da má prestação dos 
serviços e tratamentos de saúde, “quando 
uma pessoa sofre um ônus maior do que 
o suportado pelas demais, rompe-se o 
equilíbrio (...), para reestabelecer esse 
equilíbrio, o Estado deve indenizar o 
prejudicado, utilizando recursos do erário 
público” (DI PIETRO, 2006, p. 255).

Diante da ineficácia dos direito à saúde, 
o Estado necessita transformar políticas 
públicas de saúde, a fim de efetivar-se este 
direito fundamental. Com isso, “a ideia 
de dignidade humana, portanto, impõe 
deveres ao Estado, (...) pode lhe ser exigida 
judicialmente, incluindo-se, nesse âmbito, 
as ações judiciais relativas a medicamentos 
e tratamentos médicos” (SERAU, 2010, p.2). 

Com isso, “a responsabilidade do Estado 
continua a ser tema de relevância no plano 
jurídico e do Estado de direito; a ciência 

administrativa por sua vez, no cuidar-
se das políticas públicas, abriga-se nos 
planos do Estado social, da cidadania e da 
responsabilidade social” (CASTRO, 2006, 
p.169).

Diante de todo debate ao longo do 
trabalho, observamos a necessidade da 
efetivação do direito à saúde, como uma 
garantia do Estado Democrático de Direito, 
pois, em uma democracia, temos um 
governo do povo, que está demonstrando, 
aos poucos, seu poder, em que sua única 
alternativa, baseia-se na busca proativa 
ao Poder Judiciário, buscando seu direito 
à saúde. Assim, “O povo passa a adquirir 
uma virtuosa função da democratização do 
direito à saúde, mudando radicalmente seu 
conceito, não mais apegado ao simplista 
conceito de indivíduos que se encontram 
sob o pálio de determinada tutela jurídica 
estatalmente positivada” (SERAU, 2010, p.4).

Por todo o exposto, ressalta-se a 
importância do instituto da responsabilidade 
civil do Estado no ordenamento jurídico 
brasileiro, pois, todos os cidadãos possuem 
normas garantistas que discriminam a defesa 
da sua igualdade e dignidade humana, 
no entanto, hodiernamente vivenciamos 
uma posição de hipossuficiência, quando 
colocado ao patamar do Estado e seus atores 
públicos. Faz-se necessário, políticas públicas 
de saúde e diálogos interinstitucionais, 
pois, diante da ineficiência de um ato por 
um profissional da saúde, o Estado deverá 
ser responsabilizado por seus atos, em que 
inúmeras vezes estaremos diante de casos 
irreversíveis. A saúde é um direito de todos, 
é preciso cautela e responsabilidade ao lidar 
com um bem tão precioso quanto à vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de toda a explanação, defendemos a 
responsabilidade civil do Estado, de forma objetiva, ou seja, 
independentemente de culpa, quanto à má prestação dos 
serviços de saúde pública no país. 

A par disso, além da conscientização dos entes estatais 
sobre a solidariedade quanto aos custos da indenização por 
danos médico-hospitalares, é preciso uma reflexão quanto a 
questão emblemática da judicialização da saúde, tornando-
se ímpar a necessidade de desjudicializar a saúde pública 
pelos métodos alternativos de solução de conflito, como 
por meio da Mediação extrajudicial. Constituiria como uma 
das hipóteses de solução para a resolução deste conflito de 
forma célere e justa, pois, em se tratando de saúde, o tempo 
é precioso.

Além disso, defendemos maiores políticas públicas na 
área da saúde, bem como uma melhora nos processos de 
gestão administrativa e financeira do sistema único de 
saúde. É preciso conscientizar-se, com a empatia, podermos 
abrir as portas para uma sociedade com mais diálogos 
e compreensões com o próximo. A saúde é um direito de 
todos, sendo o Estado, responsável por danos aos pacientes.
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SÍNDROME DE RETT E O AMBIENTE 
ESCOLAR
RESUMO: A Síndrome de Rett é uma doença neurológica provocada por uma mutação 
genética ligada ao cromossomo X, relacionado aos embriões femininos,  
mais especificamente no gene MECP2. Essa mutação acontece durante a gametogênese 
paterna, o processo de produção dos gametas masculinos, os espermatozoides. Casos 
masculinos são extremamente raros, e dificilmente serão diagnosticados como portadores 
da Síndrome de Rett, pois são associados com diversos outros problemas genéticos, sendo 
mais grave e com a sobrevida memor. Também há uma variante rara da síndrome, que ocorre 
com a mutação do gene CDKL5, apresentando sintomas precoces e com crises epilépticas 
frequentes e de difícil controle, conforme pesquisa realizada pelo Centro De Pesquisa Sobre 
O Genoma Humano E Células-Tronco da Universidade de São Paulo. Escolhemos essa 
temática porque é pouco conhecida em nossa sociedade. Acreditamos que é de extrema 
importância a compreensão para profissionais da educação, pois devem saber como  
estimular a construção do conhecimento, melhorando o modo de vida das crianças com  
esta síndrome. Atingiremos o nosso objetivo se pudermos transformar a prática pedagógica 
de ao menos um educador, instigando nele o desejo da inclusão.

Palavras- chave: Síndrome de Rett; Educação Inclusiva; Genética; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

Depois de estudos realizados pelo Dr. Rett 
e Dr. Hagberg, foi criada a primeira associação 
de pais e interessados na condição, a IRSA 
– International Rett Syndrome Association, 
cujos esforços imensuráveis possibilitaram 
pesquisas de todas as ordens sobre a 
síndrome, no sentido de se entenderem 
suas características clínicas e suas possíveis 
causas. No Brasil, os primeiros casos de 
Síndrome de Rett foram publicados pelo Dr. 
Sérgio Rosenberg e sua equipe da Santa Casa 
de São Paulo, em 1986. Em 1990 foi fundada 
a Associação Brasileira de Síndrome de Rett 
no Rio de Janeiro. 

Desde então, as bases genéticas da 
Síndrome de Rett vêm sendo exaustivamente 
estudadas tanto para a compreensão 
das manifestações clínicas quanto para 
a busca de meios medicamentosos que 
possam amenizar sinais e sintomas. Bird e 
outros pesquisadores, em 2007 na Escócia, 
descobriram uma possibilidade de reversão 
de sinais e sintomas da síndrome em animais. 
Esse avanço reafirmou a necessidade de 
continuarem as pesquisas.

SÍNDROME DE RETT

Os primeiros registros dessa síndrome 
foram feitos no final da década de 1950, 
quando o Dr. Andréas Rett, médico 
pediatra austríaco, compartilhou suas 
observações sobre algumas crianças 
do sexo feminino que apresentavam 
um padrão peculiar de expressão do 
desenvolvimento neurológico após um 

período de desenvolvimento aparentemente 
comum durante a primeira infância. Todas 
elas desenvolviam movimentos manuais 
estereotipados incomuns (como bater ou 
esfregar as mãos, ou levá-las e batê-las na 
boca). Após 20 anos, Dr. Rett se encontrou 
com o Dr. Bengt Hagberg, médico pediatra 
sueco, que já estudava esses casos, mas não 
havia registrado. Esse encontro resultou no 
primeiro relato em língua inglesa, em 1983, 
e foi divulgado para a comunidade científica. 
A Síndrome de Rett passou, então, a ser 
identificada em todo o território dos Estados 
Unidos, e o Instituto Nacional de Saúde 
apoiou pesquisa envolvendo essa síndrome. 
(ABRETE, 2010)

A síndrome de Rett caracteriza-se pela 
perda das funções motoras e neurológicas 
depois de alguns meses de desenvolvimento, 
aparentemente normal. Porém, logo após 
esse período, as habilidades de fala e 
capacidades motoras começam a regredir, 
sendo substituídos por movimentos 
involuntários ou repetitivos. 

Segundo Paula Nadal (2011), é comum 
observar uma desaceleração do crescimento 
do portador da síndrome. Entre 2 e 4 anos 
de idade também pode apresentar distúrbios 
respiratórios e do sono e a partir dos 10 anos 
há casos de rigidez muscular, prejudicando 
ainda mais a mobilidade.

Além dos fatores básicos, que todos 
nós precisamos nos atentar para o 
desenvolvimento de qualquer indivíduo, 
Lewis e Wilson (1999) dizem que a criança 
portadora de Síndrome de Rett tem 
necessidades especiais relacionadas a outros 
fatores. Esses fatores serão detalhados a 

seguir:
A. Os fatores sociais das meninas com 

Síndrome de Rett são descritas como sendo 
muito prazerosa a companhia dos outros, 
embora a menina demonstre este desejo, 
suas deficiências a impedem de estabelecer 
relacionamentos sozinha, por isso, o professor 
deverá criar relações sociais para ela, com 
paciência e carinho, por que é preciso tempo 
para que ela possa conhecer e reconhecer as 
pessoas para seu bem estar social. 

B. Os fatores físicos das alunas com 
Síndrome de Rett apresentam deficiências 
físicas severas. Algumas aprendem a andar 
– algumas vezes em idade muito mais 
avançada do que seria a típica. Daquelas 
que aprendem a andar, muitas o fazem com 
marcha característica: rígida e com base 
alargada, uma condição bastante comum para 
algumas meninas, à medida que crescem, é a 
escoliose (uma inclinação lateral da coluna) 
o agravante na locomoção. Fisioterapia, 
hidroterapia e acompanhamento clínico 
periódico são, portanto, imprescindíveis 
para prevenir, postergar ou monitorar esta 
possível alteração que repercute na saúde 
física da menina. 

C. Os fatores emocionais são os primeiros 
sinais que os pais, professores e profissionais, 
podem perceber de que alguma coisa está 
errada, como choro de longo períodos, 
tristeza e raiva inexplicáveis.

D. Os fatores intelectuais, como conceito 
de inteligência, eram diagnosticados com 
a realização de testes psicométricos, como 
uma extensão dos testes diagnósticos e 
do Quociente de Inteligência com crianças 
com distúrbios severos e profundos de 

aprendizagem, a maioria desses testes não 
funciona nas crianças com Síndrome de 
Rett porque a grande parte destas etapas 
requer destreza no desenvolvimento além 
de crescente exploração de objetos e do 
ambiente: pegar objetos, transferir objetos 
de uma mão para a outra, girar o objeto 
para explorá-lo, encaixar objetos, imitar 
ações. Algumas crianças serão capazes de 
demonstrar algumas dessas habilidades, 
entretanto, devido às suas dificuldades 
específicas, estas aquisições serão 
impossíveis para muitas delas, não podendo, 
portanto, constituir indicadores reais do 
potencial intelectual.

A Síndrome de Rett é um Transtorno Global 
do Desenvolvimento (TGD), sendo assim, 
deve ser abordada nos diferentes ambientes 
de convívio. Estabeleceram-se, em 1970 
no Reino Unido, os direitos dos alunos com 
dificuldade de aprendizagem ter acesso ao 
sistema educacional, quando determinaram 
que a educação deveria ser a mesmo para 
todos. O processo de ensino-aprendizagem 
da criança portadora da Síndrome de Rett, no 
ambiente educacional, é tratada em conjunto 
pelos profissionais, professores e família 
com o objetivo de satisfazer as necessidades 
educacionais e assegurar os fatores sociais, 
físico, emocionais, intelectual das crianças 
portadoras desta síndrome. 

RELAÇÃO ESCOLAR 
INCLUSIVA

Os professores devem se concentrar 
e considerar os fatores já citados. Estas 
barreiras estão presentes no dia a dia, e são 
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elas: a) disfunção manual; b) resposta atípica 
ou atrasada e c) apraxia (Lewis e Wilson, 
1991). 

1. O movimento constante das mãos é 
imediatamente evidente quando deparamos 
com alguém afetado pela Síndrome de Rett: 
“O principal sintoma da estereotipia capacita 
um reconhecimento relativamente rápido 
das crianças que passam virtualmente todo 
o seu tempo acordadas de uma maneira 
espantosa esfregando, lavando ou batendo 
as suas mãos” (Rett, 1968). 

2. Os portadores de Síndrome de Rett 
mostram uma resposta atrasada a quaisquer 
estímulos. Isto representa uma grande 
barreira para a sua aprendizagem, e deve 
ser considerada por todos os que trabalham 
com eles. Interpretar mal este atraso, pode 
ser prejudicial para a autoestima da criança 
levando a perda da sua motivação.

3. A apraxia é uma das deficiências 
associadas com a Síndrome de Rett. Afeta 
tudo o que a pessoa tenta fazer em todos 
os aspectos de sua vida – como uma nuvem, 
encobrindo todas as suas intenções. A 
apraxia também constitui uma dificuldade 
vivenciada por muitas outras crianças com 
dificuldades de aprendizagem múltiplas e 
profundas. Foi descrita por Sacks (1985) 
como “confusão motora”, e por Williams 
(1988) como “uma incapacidade de realizar 
movimentos funcionais voluntários quando 
não há presença de paralisia ou defeito da 
coordenação muscular”. 

Segundo Lewis e Wilson, as dificuldades 
presentes podem variar de indivíduo para 
indivíduo, dependendo do quanto esta 
criança está comprometida pela síndrome. 

É importante, por isso, que estas três 
barreiras sejam reconhecidas por todos 
os que trabalham com estes portadores, 
e que o planejamento de trabalho enfatize 
ultrapassar essas dificuldades. 

Os efeitos decorrentes destas barreiras 
podem variar de um dia para o outro, devido 
à influência e às inter-relações dos fatores 
físicos, sociais, emocionais e intelectuais. 
No texto Caminhos da aprendizagem na 
Síndrome de Rett, os autores citam um 
exemplo:

Por exemplo, se uma menina está 
se sentindo infeliz, desconfortável ou 
insegura, num determinado momento, 
torna-se muito mais difícil para ela receber 
e aceitar a motivação necessária para 
superar a sua apraxia, e os seus movimentos 
estereotipados de mão certamente se 
intensificarão neste momento. Portanto, as 
barreiras se intensificam, alimentando-se 
umas das outras e da combinação dos fatores 
físicos, sociais, emocionais e intelectuais que 
a estão afetando naquele momento. ( Lewis 
e Wilson, 1999, p.22)

A criança com Síndrome de Rett na escola 
comum tem um estímulo maior para o seu 
desenvolvimento, além das interações com 
outros alunos, seu desenvolvimento se 
constrói por atividades   lúdicas e planejadas 
sendo assim ela está utilizando ferramentas 
sociais que podem facilitar a sua vida, a criança 
com síndrome necessita ter um número 
muito grande de recursos auditivos, visuais, 
táteis, olfativos e gustativos ao seu alcance. 
Como apresentam comprometimento físico, 
sensorial e mental pode leva-las a um melhor 
desenvolvimento de suas capacidades 

e, consequentemente, a uma ampliação 
positiva de suas funções. 

Ao observarmos as peculiaridades e 
características físicas e mentais das crianças 
com síndrome de Rett, temos percebido 
que o desenvolvimento de atividades 
lúdicas pode representar um bom caminho 
para o trabalho com essas crianças numa 
perspectiva inclusiva. (Drago, 2012, p.157)

Deve ser enfatizado o papel dos 
profissionais que dão atendimento 
educacional especializado a esse sujeito. 
Professores, médicos e outros profissionais 
discutem que mediante a particularidade da 
Síndrome, somente o professor na sala regular 
não é capaz de realizar um trabalho que possa 
surtir efeito diante da diversidade na sala de 
aula. Esse professor necessitara de outros 
apoios para observar o desenvolvimento da 
criança com Síndrome. Diante disso nada 
adianta uma sala de aula cheia de materiais, 
com o corpo docente completo, se a crença 
no sujeito não existir.

De acordo com a Declaração de 
Salamanca, os Estados devem assegurar que 
a educação de pessoas com deficiências seja 
parte integrante do sistema educacional. O 
envolvimento de governos, comunidades e 
pais, é essencial para a busca da melhoria 
do acesso à educação, para aqueles cujas 
necessidades especiais ainda se encontram 
desprovidas. Acreditam que:

• Toda criança possui características, 
interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas;

• Aqueles com necessidades 
educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular;

• Facilitar a participação de pais, 
comunidades e organizações de pessoas 
portadoras de deficiências nos processos de 
planejamento; 

• Mobilizar o apoio de organizações 
dos profissionais de ensino em questões 
relativas ao aprimoramento do treinamento 
de professores no que diz respeito a 
necessidade educacionais especiais; 

• Princípio fundamental da escola 
inclusiva é o de que todas as crianças 
devem aprender juntas, sempre que 
possível, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que elas possam 
ter.

Administradores da escola no processo de 
inclusão podem ter um papel significativo meio 
às crianças com necessidades educacionais 
especiais, desde que a eles sejam fornecidos 
a devida autonomia e adequado treinamento 
para que o possam fazê-lo. Diretores de 
escola têm a responsabilidade especial de 
promover atitudes positivas através da 
comunidade. 

Segundo Morin (1998), as reformas 
das mentes e das instituições acontecem 
concomitantemente de acordo com o 
processo recursivo, em que o efeito alimenta 
a causa, e a causa alimenta o efeito. Assim, 
incluir é olhar para o outro como membro 
de um todo e reformar mentes. Ir além 
das contradições é perceber que estamos 
incluídos no outro, e o outro está também 
em nós, apesar da singularidade de cada 
indivíduo, formamos um todo, a sociedade. 

INTERVENÇÕES 
PEDAGÓGICAS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que de fato a Educação Inclusiva seja uma realidade, 
é preciso uma transformação nas mentes e nos sistemas 
educacionais, onde é necessário rever uma série de barreiras, 
além das políticas e práticas pedagógicas. 

Compartilhando informações organizadas para auxiliar 
docentes e a equipe gestora das escolas, notamos diversas 
possibilidades para melhorar o convívio de portadores 
de Síndrome de Rett.  A declaração de Salamanca nos faz 
compreender que é de extrema importância que o aluno 
interaja com a aula, que esteja sempre integrado ao assunto 

Com maior divulgação dos sintomas específicos para 
realização do exame clínico e com avanços nos estudos para 
a realização de exames laboratoriais, mais pessoas estão 
sendo diagnosticadas como portadoras da Síndrome de 
Rett. Quando esse diagnóstico aparece durante a infância, 
são incluídas na Educação Infantil. Os pais a matriculam na 
escola, que por sua vez não sabe como agir com essa criança. 
Segundo Marisa Uezato, coordenadora da Associação 
Brasileira de Síndrome de Rett de São Paulo, diariamente 
escolas entram em contato com a Associação para pedir 
esclarecimentos sobre a síndrome e dicas norteadoras para 
suas ações.

Considerando a Declaração de Salamanca, essa criança 
deve estar envolvida com os assuntos pertinentes à aula e 
que esta possa aprender com a interação com os demais 
alunos e que juntos possam construir a aprendizagem para 
ambos. 

Com o comprometimento cognitivo e motor muito 
afetado, a escola deve assumir o papel de ambiente propício 
para a aprendizagem e a equipe docente deve conscientizar-
se de que os objetivos e expectativas de aprendizagem para 
essa criança deverá ser mais específica. Os fatores sociais 
e emocionais são fundamentais para tal desenvolvimento, 
deve-se mantê-la constantemente motivada e confortável 
num ambiente comum aos demais colegas.

e com os demais alunos da turma para que a 
aprendizagem ocorra.

Com a elaboração deste artigo, pudemos 
perceber a singularidade de cada indivíduo, 
deixando de lado nossas “diferenças” e 
agrupando nossas “semelhanças”. Portanto, 

as mudanças são fundamentais para a 
efetivação da Educação Inclusiva, exigindo 
esforço de todos, visto que a escola é um 
ambiente de construção de conhecimento e 
preparação para o exercício da cidadania. 
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SÍNDROME DE WILLIAMS E A 
APRENDIZAGEM 
RESUMO:  Este artigo apresenta uma síntese sobre a Síndrome de Williams, quais as 
dificuldades que esta apresenta aos portadores e como pode interferir com as atividades 
diárias das pessoas. Além disto, este artigo apresenta possibilidades de aprendizagem para 
os alunos, numa proposta centrada no desenvolvimento individual e nas características 
positivas que esta síndrome traz aos indivíduos, tal como a sensibilidade musical e memória 
auditiva. Acredita-se que é por meio da educação que os indivíduos com esta síndrome 
terão suas potencialidades desenvolvidas, preparando-os para uma futura inserção social e 
produtiva, mas para isso ocorrer, é necessário que haja interação entre familiares, médicos 
e profissionais escolares. Também é necessária adequação dos currículos e acreditar que 
todos têm suas capacidades. 

Palavras-chave: Inclusão; Síndrome de Williams; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Em um crescimento exponencial, a 
sociedade tem percebido o aumento das 
discussões sobre a inclusão e as práticas 
pedagógicas com pessoas portadoras de 
necessidades especiais no contexto escolar. 
Pois apesar das leis, avanços e discussões, 
há muito ainda o que se fazer para que a 
inclusão efetiva aconteça, garantindo a estas 
pessoas, seus direitos básicos à vida. 

Percebe-se que há variados estudos sobre 
as deficiências mais comuns, tais como: 
surdez, cegueira, síndromes que afetam o 
desenvolvimento intelectual, mas pouco 
se sabe sobre síndromes raras, tal como a 
síndrome de Williams. E sabendo-se mais 
sobre esta doença, compreender como a 
aprendizagem destes sujeitos se dá. Quais as 
características desta síndrome nos indivíduos 
e como utilizá-las para a construção do 
conhecimento destes alunos.

SÍNDROME DE WILIIAMS - 
BEUREN (SWB)

A Síndrome de Williams é uma desordem 
genética do cromossomo 7 que atinge 
crianças de ambos os sexos e que pode 
levar a problemas de desenvolvimento. Essa 
doença, que também é conhecida como 
síndrome de Williams-Beuren, ganhou esse 
nome graças aos médicos que primeiro a 
descreveram: o neozelandês J.C.P. Williams 
(1961) e o alemão A. J. Beuren (1962). Sua 
taxa de incidência é de aproximadamente 
uma a cada 10 mil pessoas em todo o mundo.

Embora os seres humanos possuam 

aproximadamente 25.000 genes, basta 
a ausência de cerca de 25 genes do 
cromossomo 7 para que a pessoa apresente 
a desordem, imperceptível em exames de 
pré-natal.

A Síndrome de Williams atinge menos de 5 
em cada 10.000 pessoas, sendo considerada 
um transtorno raro.

CAUSAS 
A síndrome de Williams é causada 

pela ausência de cerca de 21 genes 
do cromossomo 7, incluindo os genes 
responsáveis pela produção de elastina, 
uma proteína que forma as fibras elásticas – 
muito comuns em regiões como o pavilhão 
auditivo, a trompa de Eustáquio, a epiglote, 
a cartilagem da laringe e as artérias elásticas. 
Essa ausência não tem causas genéticas, de 
modo que os pesquisadores supõem que 
ocorra aleatoriamente.

A falta desses genes leva a problemas 
cardiovasculares e renais, podendo causar 
também o desenvolvimento irregular do 
cérebro.

SINTOMAS DA SWB

Os principais sinais e sintomas da síndrome 
de Williams incluem:

• Baixo peso ao nascer
• Dificuldade na alimentação durante a 

infância
• Irritabilidade
• Hipotonia (pouco tônus muscular)
• Problemas cardiovasculares (vasos 

sanguíneos estreitos)

• Cólicas, refluxo e vômitos nos 
primeiros meses de vida

• Atrasos leves ou moderados no 
desenvolvimento cognitivo

• Personalidade extremamente sociável 
e dócil

• Menor estatura do que o esperado 
para a idade

• Baixo timbre de voz
• Hipercalcemia (excesso de cálcio no 

sangue)
• Hipersensibilidade auditiva e 

hiperacúsia (sensibilidade a sons)
• Problemas dentários (como dentes 

espaçados)
• Tendência a problemas renais
• Déficit de atenção
• Clinodactilia (curvatura para dentro do 

dedo mindinho)
• Distúrbios e dificuldade de 

aprendizagem
• Deficiência intelectual leve ou 

moderada
• Peito escavado
• Presença de sulcos longos na pele que 

vão do nariz ao lábio superior
• Pragas epicânticas
• Traços faciais característicos (ponte 

nasal achatada, estrabismo etc.)

FATORES DE RISCO

A síndrome de Williams afeta igualmente 
tanto pessoas do sexo masculino quanto 
do sexo feminino e, apesar de nem sempre 
ocorrer originalmente por uma transmissão 
hereditária, uma pessoa diagnosticada com 
a doença tem 50% de chance de transmiti-la 
para seus filhos.

DIAGNÓSTICO DA 
SÍNDROME DE WILLIAMS

O diagnóstico positivo de síndrome de 
Williams em recém-nascidos geralmente é 
muito difícil - a não ser quando se verificam 
elevados níveis de cálcio no sangue 
(hipercalcemia). As manifestações faciais 
características da doença, como aspecto 
da íris, estrabismo, lábios grossos e o sulco 
naso-labial, só se tornam mais evidentes em 
idades mais avançadas.

Os médicos iniciam o diagnóstico de 
síndrome de Williams com um exame físico, 
em que ele realiza o reconhecimento de 
sintomas físicos característicos da doença. 
Em seguida, é realizado um teste genético 
para confirmar o diagnóstico. 

BUSCANDO AJUDA MÉDICA

Muitos dos sintomas característicos 
da síndrome de Williams não podem ser 
percebidos na infância. No entanto, o 
diagnóstico precoce, especialmente nos 
primeiros anos de vida, é essencial para evitar 
possíveis complicações no desenvolvimento 
cognitivo, comportamental e motor. 

As especialidades que podem diagnosticar 
a síndrome de Williams são:

• Clínica médica
• Genética médica
• Neurologia
• Otorrinolaringologia
• Angiologia
• Cardiologia
• Nefrologia
• Psiquiatria
• Psicologia
• Pediatria
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TRATAMENTO PARA A 
SÍNDROME

Como não existe cura para síndrome de 
Williams nem um tratamento específico 
para esta doença, os métodos terapêuticos 
existentes visam o controle dos sinais e 
sintomas vinculados à síndrome, como 
hipertensão arterial, otite, além de outros 
problemas cardiovasculares e renais.

Terapias de desenvolvimento da fala 
e fisioterapia também podem ajudar aos 
pacientes a lidar com os sintomas que são 
deficiência cognitiva e rigidez muscular.

A sociabilidade não é um problema 
para crianças com Síndrome de Williams, 
mas a ansiedade é. Experimentar algumas 
atividades com músicas para atrair a atenção 
dessas crianças é uma ótima ideia.

Também é comum que crianças com 
síndrome de Williams procurem fazer 
amizades com adultos e não se aproximem 
tanto das crianças da mesma idade. 
Estimular o contato do aluno com os 
colegas, no entanto, é fundamental para o 
desenvolvimento escolar.

A síndrome de Williams, se não for 
devidamente tratada, pode levar a problemas 
graves de saúde, como insuficiência cardíaca 
e insuficiência renal crônica. Além disso, 
pode haver depósitos de cálcio no rim e 
outros problemas renais também.

Em casos ainda mais graves, a síndrome 
pode resultar na morte do paciente, 
principalmente em decorrência de 
complicações de saúde.

Cerca de 75% das crianças com 
síndrome de Williams têm algum tipo de 

deficiência intelectual. Geralmente, uma 
criança diagnosticada com este problema 
de saúde necessita de cuidados em tempo 
integral, além de acompanhamento médico 
especializado para monitorar possíveis 
complicações graves de saúde.

PREVENÇÃO

Não há nenhuma forma conhecida capaz 
de prevenir a síndrome de Williams.

A APRENDIZAGEM DE 
PESSOAS PORTADORAS DE 
SWB

A inclusão tem sido implementada de 
forma gradativa, muito já foi conquistado, 
mas há ainda um longo caminho a se percorrer 
para alcançar o direito de todo cidadão, que 
é o diretito a se desenvolver plenamente. 
A história da educação das pessoas com 
necessidades especiais desenvolveu-se 
por meio de tentativas práticas, sendo 
grande parte delas iniciativas dos próprios 
deficientes como “criações para vencer os 
desafios com que se defrontam nos diversos 
tempos e lugares” e também pelo intermédio 
de pessoas empenhadas em ajudar-lhes e a 
aplicar seus conhecimentos adquiridos em 
estudos.

No Brasil, o atendimento às pessoas com 
necessidades especiais desde o início esteve 
ligado aos hospitais e asilos, estando quase 
sempre ligados à filantropia. Muito tempo 
depois e com leis embasando, a aprendizagem 
das pessoas com "deficiências" foi passada às  

escolas. É então o momento de repensar os 
rumos da educação e pensar como um desafio 
a modificação da organização social para que 
assim, todos tenham iguais oportunidades. 

Assim sendo, pessoas com síndrome de 
Williams, apresentam sim muitas dificuldades, 
mas como qualquer pessoa, também tem 
suas especificidades e capacidades para 
desenvolver aprendizagem. Claro que em 
tempos e formas diferentes das pessoas 
ditas “normais”. A escola deve se desligar 
da sistematização de conteúdos e se propor 
a atender a estes alunos com propostas 
inovadoras que visem a contribuir para seu 
desenvolvimento.

Apesar das características como o atraso 
mental, as dificuldades motoras e da pouca 
noção visual-espacial os indivíduos com 
SW podem apresentar uma facilidade na 
aprendizagem de música, exercida por meio 
da memória musical, apreciação e execução 
tão boa quanto à de qualquer ser humano. 
Devido a tal habilidade, é comum que 
pessoas com essa síndrome tenham como 
hábito passar mais tempo ouvindo música, 
reconhecer timbres, e associar emoções 
às músicas que ouvem. E é neste viés que 
a escola pode se agarrar como método 
para desenvolver a aprendizagem destes 
indivíduos. 

Neste contexto, lidar com uma criança 
com SW em sala de aula, exige maior 
conhecimento do professor a fim de que este 
possa receber maior atenção e atendimento 
adequados. Como alternativas de trabalho 
são sugeridas as atividades em duplas, visto 
que as crianças com essa síndrome possuem 
como característica, além da musicalidade, 

grande sociabilidade. A Associação Brasileira 
de Síndrome de Williams ressalta, no entanto, 
que por serem as crianças com SW mais 
amigas dos adultos e preferirem se relacionar 
com estes, elas podem ter dificuldades em 
fazer amizades com seus pares.

Além disso, diante das características até 
aqui relatadas, a utilização da sensibilidade 
e memória auditiva a favor do aprendizado 
dessas crianças é uma das mais importantes 
alternativas. Uma sugestão para se trabalhar 
com os alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, por exemplo, é estimulá-los a 
fazer leituras em voz alta e com os de anos 
mais avançados, tem-se como sugestão a 
apresentação trabalhos com a criação de 
paródias e músicas. Outro método é utilizar 
em aula músicas cujas letras se relacionem 
com o conteúdo que será estudado.

Vale destacar que o uso de materiais 
gráficos, como fotografias, vídeos e 
ilustrações, é excelente como metodologia 
em sala de aula, já que as crianças com 
Síndrome de Williams se sentem mais 
motivados a trabalhar com estes materiais, 
devido também a sua sensibilidade e 
memória auditiva. Tais recursos podem 
revelar resultados excelentes no que diz 
respeito ao ensino da Matemática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que a Síndrome de Williams além de ser rara, 
apresenta sintomas diferenciados e que mesmo com todas 
as características aqui relatadas, trata-se de pessoas e casos 
diferentes. Sendo assim, nem sempre esses indivíduos 
apresentarão todas ou as mesmas características que foram 
mencionadas. Portanto, é extremamente importante e 
recomendável que seja feito um acompanhamento médico 
e pedagógico, visto que, assim, o indivíduo com SW poderá 
obter melhoras significativas em seu desenvolvimento em 
todas as fases de sua vida escolar.

A substituição de alguns objetos por outros e adoção de 
estratégias diferenciadas podem fazer muita diferença no 
resultado final do processo de aprendizagem da criança com 
Síndrome de Williams. Além disso, as formas de trabalho 
sugeridas demonstram como as crianças com esta síndrome, 
mesmo possuindo algumas dificuldades em determinadas 
áreas, podem, em várias outras, desenvolver atividades como 
demais crianças de mesma faixa etária.

A partir do conhecimento de como é esta doença e o 
que ela afeta, a escola pode traçar métodos diferenciados 
que atendam a estes indivíduos de forma que consigam 
progredir na construção do conhecimento. A escola não 
pode simplesmente ignorar os alunos com necessidades 
educacionais especiais, também não pode limitar estes 
alunos apenas ao convívio social. Estas pessoas tem o direito 
ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades. E como 
qualquer aluno, deve-se partir do que ele gosta ou conhece 
para estruturar a própria aprendizagem.
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TRANSTORNO DE OPOSIÇÃO 
DESAFIANTE:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE 
O TEMA
RESUMO: O presente artigo visa colaborar com aqueles que convivem com este tipo 
de transtorno (sejam pacientes, parentes, professores, entre outros.), auxiliando-os no 
esclarecimento dos sintomas e características, bem como no diagnóstico e possíveis 
tratamentos. Este estudo ainda é recente, porém já nasce com o objetivo claro que é propor 
uma discussão mais aprofundada sobre o problema. Muitos ainda confundem esse mal com 
birra infantil, má educação ou criação, etc.; no entanto, se faz necessários testes, exames 
bastante específicos, realizados por especialistas no ramo da neuropsicologia a fim de se 
estabelecer um diagnóstico eficaz sobre o problema e assim trazer uma esperança de que os 
afetados possam viver normalmente.

Palavras-chave: Transtorno; Opositivo; Desafiador.

INTRODUÇÃO

Observamos crianças que desafiam; e 
o fazem de maneira frequente e bastante 
agressiva.

Quando esse comportamento é constante 
e exagerado em comparação a outros 
pequenos com a mesma faixa etária pode 
ser um sinal de Transtorno de Oposição 
Desafiante (T.O.D) ou Transtorno Desafiador 
Opositivo (T.D.O). É um dos transtornos 
mais comuns em crianças e adolescentes. 
Esse transtorno faz parte do grupo de 
transtornos chamados disruptivos. Eles são 
assim nomeados devido à perturbação que 
as crianças acometidas por ele podem causar 
para aqueles ao seu redor, colocando-se 
em conflito com normas sociais ou figuras 
de autoridades. São caracterizados por 
atitudes e comportamentos negativistas, 
opositivos, desafiadores e hostis contra 
figuras de autoridade como pais, familiares 
e professores. Os sintomas principais são: 
perde a paciência frequentemente, discute 
com adultos, desafia e recusa-se a obedecer às 
solicitações ou regras dos adultos, incomoda 
deliberadamente os outros, responsabiliza-
os por seus erros, parece enraivecido, 
ressentido, rancoroso e vingativo.

Não existe uma causa específica para 
este transtorno, mas acredita-se que fatores 
genéticos associados a desencadeadores 
domésticos podem estar associados. O 
TOD é mais comum em filhos de pais que 
apresentam transtornos de conduta, humor, 
personalidade antissocial ou uso abusivo de 
drogas, e também nos casos de separação 
dos pais e alienação parental, quando a 

criança vivencia situações e experiências 
negativas.

O INÍCIO DE TUDO

“Davi mexe com todo mundo, arruma 
briga com os colegas, cospe nas pessoas e 
quando chamo a atenção, começa a chorar 
e a gritar, como se tivesse sido atacado... 
Já passou por vários professores, ninguém 
aguenta! Encaminhei para a psicóloga da 
escola e ela disse que eu tenho que ser 
menos autoritária, pois o menino não tem 
nada...” (Professora de 5º Estágio de Escola 
Municipal de Educação Infantil – E.M.E.I)

Constantemente nos deparamos com 
relatos como esse, feitos por professores, 
pais e outras pessoas que convivem com 
as “crianças-problema”, que normalmente 
são vistos como causadores do caos e 
de um incômodo geral. Essas crianças se 
comportam de maneira negativa, sempre se 
opondo às regras, desobedecendo adultos, 
causando grande angustia e aflição aos que 
estão inseridos em seu cotidiano. Esses 
comportamentos podem estar ligados a 
transtornos externalizantes, no qual são 
apresentadas condutas que desencadeiam 
consequências negativas no ambiente e que 
são, normalmente, de difícil tratamento. Os 
transtornos são considerados externalizantes 
porque são encontrados comportamentos 
expressos no ambiente, e não somente 
eventos privados, podendo, inclusive, causar 
prejuízos ao meio. (CAMARGO, DINIZ, 
FUENTES & CONSENZA, 2008)
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É comum entre os 2 e 3 anos de idade 
a criança apresentar um comportamento 
desafiador e opositor, principalmente 
quando está com fome, cansada, estressada 
ou chateada. Estes sintomas tendem a 
diminuir e desaparecer com o passar do 
tempo, o que não acontece nas crianças 
que apresentam o transtorno. Por isso, 
o diagnóstico de TOD deve ser bastante 
criterioso, uma vez há um padrão recorrente 
de comportamento opositor, desafiador, 
negativista, desobediente e extremamente 
hostil, que é caracterizado por teimosia 
exagerada, resistência a cumprir com as 
regras e combinados, além de incomodar 
e perturbar as pessoas deliberadamente. 
Para uma hipótese de TOD, os sintomas 
citados acima devem persistir por pelo 
menos 6 meses, e causar prejuízo social e 
acadêmico significativo, além de destoar 
do comportamento observado em outras 
crianças da mesma idade e nível de 
desenvolvimento.

DEFININDO TRANSTORNO 
DESAFIADOR OPOSITIVO

O Transtorno Desafiador Opositivo pode 
ser definido com um padrão persistente 
de comportamentos negativistas, hostis, 
desafiadores e desobedientes observados 
nas interações sociais da criança com adultos 
e figuras de autoridade de uma forma geral, 
como: pais, tios, avós e professores.

Os primeiros sintomas desse transtorno 
são: perda frequente de paciência, discussões 
com adultos, desafio e recusa a obedecer 

às solicitações ou regras, perturbação 
e implicância com as pessoas, podendo 
responsabilizá-las por seus erros ou mau 
comportamento; se aborrece com facilidade 
e comumente apresenta-se enraivecido, 
irritado, ressentido, mostrando-se com 
rancor e com ideias de vingança. 

Os sintomas aparecem em vários  
ambientes, entretanto é na sala de aula e 
em casa na qual estes podem ser melhor 
observados, e para o diagnóstico tais sintomas 
devem causar prejuízo significativo na vida 
social, acadêmica e ocupacional da criança ou 
adolescente, também é importante observar 
que nesse transtorno não há sérias violações 
de normas sociais ou direitos alheiros, como 
ocorre no transtorno de conduta.

O desempenho escolar poder estar 
comprometido e reprovações escolares 
são frequentes, pois não participam de 
atividades em grupo, recusam-se a pedir ou 
a aceitar ajuda dos professores e querem 
sempre solucionar seus problemas sozinhos.

“Quando não tratado o transtorno 
desafiador opositivo pode evoluir para o 
transtorno de conduta na adolescência, fato 
que ocorre em até 75% dos casos de crianças 
com o diagnóstico inicial. Diante desse fato, 
diversos autores consideram o transtorno 
desafiador opositivo como um antecedente 
evolutivo do transtorno de conduta. Logo, 
o diagnóstico e tratamento precoce podem 
exercer um importante papel preventivo 
com o manejo dos sintomas opositivos e 
desafiadores” (TEIXEIRA, 2006, p.19)

Apesar de todas as pessoas apresentarem 
algum (uns) desses comportamentos em 
situações pontuais ao longo da vida, no caso 

dos indivíduos que apresentam qualquer 
transtorno externalizante essas condutas 
indesejáveis são persistentes e fazem parte 
do sujeito, caracterizando um sintoma 
de transtorno. Esses transtornos são 
classificados como exclusivamente próprio 
de crianças e adolescentes, e capazes de 
afetar seu desenvolvimento, estruturando um 
indivíduo com dificuldades de socialização 
e outros problemas (BORDIN & OFFORD, 
2000) 

Ainda que, normalmente, sejam vistos 
pelos familiares e professores como um 
conjunto de comportamentos isolados e 
passageiros, os transtornos externalizantes 
podem resultar em um adulto antissocial, 
com problemas emocionais, aumentando a 
probabilidade de envolvimento com drogas, 
abuso de álcool e outras substâncias, por 
exemplo. (CAMARGO, et al, 2008). Um dos 
transtornos externalizantes que afetam 
milhares de crianças e adolescentes e que tem 
grande influência em seu desenvolvimento 
é o Transtorno Desafiador de Oposição, 
também conhecido como Transtorno de 
Oposição Desafiante ou T.D.O. 

Segundo o DSM-V, o transtorno de 
oposição desafiante se trata de uma 
conduta persistente e negativa, na qual 
o indivíduo apresenta humor raivoso e 
irritável, é desobediente e questionador 
às regras que são impostas, desafiador em 
relação às exigências e eventos que lhe são 
colocados, hostil com figuras de autoridade 
e de natureza vingativa. Normalmente, esses 
comportamentos são notados logo no início 
da vida social, na infância, antes dos 8 anos 
de idade, porém podem desencadear efeitos 

duradouros no comportamento do sujeito.
Para um indivíduo ser considerado 

com transtorno de oposição desafiante, 
é necessário que os comportamentos 
indesejáveis socialmente ocorram 
com frequência recorrente, que sejam 
persistentes e que haja impacto sobre 
terceiros desconsiderando irmãos. Além 
disso, é necessário que pelo menos quatro 
desses oitos tipos de comportamentos sejam 
apresentados:

1. Se descontrola com facilidade;
2. Frequentemente entra em confronto e 

briga com adultos;
3. Constantemente desafia ou recusa 

a obedecer a solicitações ou regras dos 
adultos;

4. Frequentemente se comporta com 
intenção de chatear ou incomodar outras 
pessoas;

5. Não admite seu erro ou 
comportamentos indesejáveis e coloca a 
culpa em outras pessoas;

6. Facilmente fica aborrecido;
7. Frequentemente mostra-se 

enraivecido ou ressentido;
8. É malvado ou vingativo;
Os comportamentos acima citados devem 

ocorrer com frequência maior do que 
comparado a outros indivíduos de mesma 
idade, gênero e cultura para se considerar o 
diagnóstico de T.D.O. 

Esses comportamentos são considerados 
como parte do transtorno quando são 
constantes ao longo do tempo e quando 
são excessivos quando comparados a outras 
crianças. Pode ser limitado a um único 
ambiente ou se manifestar em diferentes 
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espaços (na própria casa, na casa de parentes 
e colegas, na escola). 

Geralmente, as primeiras características 
do transtorno se manifestam durante os 
anos de pré-escola. Também podem aparecer 
pela primeira vez, embora seja mais raro, na 
adolescência. 

É importante ressaltar que, comumente, a 
frequência de comportamentos de oposição 
é maior em crianças da pré-escola ou 
mesmo em adolescentes. Portanto, para o 
diagnóstico, deve ser levada em consideração 
a avaliação da frequência e da intensidade 
desses comportamentos em relação ao nível 
considerado normal nesses períodos.

Psiquiatras definem o Transtorno de 
Oposição Desafiante (TOD) como um 
padrão persistente de comportamento 
desobediente, hostil e desafiador contra 
figuras de autoridade (como pais e 
professores). Crianças e adolescentes 
com TOD são rebeldes, teimosos, se 
opõem a adultos e se recusam a obedecer. 
Frequentemente têm explosões de raiva e 
dificuldade em controlar suas emoções. 

Obviamente, qualquer criança ou 
adolescente, até os mais bem-comportados, 
podem ocasionalmente serem hostis 
ou recusarem a cooperar. Entretanto, 
naqueles diagnosticados com TOD, os 
comportamentos de raiva, oposição e 
agressão são constantes. Crianças com esse 
transtorno tendem frequente e ativamente a 
desafiar os pedidos ou normas dos adultos e 
deliberadamente aborrecer outras pessoas.

Usualmente, elas tendem a serem coléricas, 
ressentidas e facilmente se aborrecerem 
com outras pessoas, a quem culpam por seus 

próprios erros e dificuldades. Elas geralmente 
têm uma baixa tolerância à frustação e 
rapidamente perdem a paciência.

Indivíduos com TOD podem resistir 
a executar tarefas escolares que exijam 
autodeterminação porque recusam a se 
conformar às exigências dos outros. Tal 
comportamento deve ser diferenciado 
da aversão à escola ou às tarefas de alta 
exigência mental causadas por dificuldade 
em manter um esforço mental prolongado, 
esquecimento de orientações e impulsividade 
como acontece com os indivíduos com 
dificuldade de aprendizagem. 

As crianças que apresentam TODO, 
normalmente exibe os sintomas e 
comportamentos desafiadores/opositores 
em casa, podendo não demonstrar os 
mesmos comportamentos na escola ou na 
comunidade. Porém, quando é estendido a 
outros ambientes, é apresentado um caso 
mais grave do transtorno. Essa discrepância 
também acontece com o alvo ao qual as 
crianças direcionam o comportamento, 
preferindo sempre pessoas próximas ou 
adultos com os quais tenham um contato 
maior e certa familiaridade (Amercian 
Psychiatric Association, 2014).

Em indivíduos com TDO, a percepção 
de seu próprio comportamento em geral é 
contraditória com a realidade, e normalmente 
afirmam que os comportamentos 
desafiadores opositores são resultado de 
exigências e eventos absurdos colocados 
para ele (CAMARGO, et al, 2008). 

O transtorno desafiador de oposição 
pode ser influenciado por fatores genéticos 
e ambientais como a reatividade do cortisol 

basal reduzida, anormalidade no córtex 
pré-frontal e na amígdala. Entretanto, 
grande parte das pesquisas que encontraram 
marcadores neurobiológicos que poderiam 
explicar o transtorno foram feitas em 
amostrar que não diferenciaram transtorno de 
oposição desafiante, tirando a especificidade 
desses fatores estudados (APA, 2014). 

Nota-se que a maior parte dos indivíduos 
com transtorno desafiador de oposição  
são do sexo masculino. Nas meninas, 
na maior parte das vezes as causas para 
esse transtorno são de natureza genética 
(Camargo, et al, 2008). 

Fatores emocionais, como níveis elevados 
de reatividade emocional e baixa tolerância 
a frustações, podem estar relacionados 
à predisposição do desenvolvimento do 
transtorno. Crianças que se encontram na 
situação na qual os pais estão em discórdia 
conjugal têm maior chance de desenvolver 
TDO. Além disso, problemas domésticos em 
geral podem induzir e agravar os casos (APA, 
2014).  

Segundo Camargo et al, os indivíduos 
com TDO têm dificuldades na inibição de 
respostas motoras em tarefas que exijam 
parada abrupta da execução da atividade 
e apresentam déficits cognitivos quentes, 
que estão relacionados a dificuldades no 
controle de emoções e autoregulação. 
Além disso, crianças diagnosticadas com 
TDO têm mais dificuldades de lidar com 
situações de punição/reforço, prejudicando 
a aprendizagem de comportamentos 
socialmente aceitáveis, se submetendo a 
situações arriscadas com maior frequência e 
menor receio.

Apesar de ser considerado um transtorno 
de difícil tratamento, as dificuldades 
enfrentadas por pais e professores frente 
ao comportamento expresso por crianças 
diagnosticadas com TDO podem ser 
amenizadas ou até revertidas completamente 
por meio de psicoterapias, fármacos, 
programas desenvolvidos pela escola e 
comunidade, tratamentos hospitalares e 
serviços sociais (PESCE, et al, 2008).

Considerando as peculiaridades agravantes 
em cada caso, como comportamentos 
persistentes ou de intensidade maior, 
interferência no desempenho acadêmico, 
de relações pessoais e desenvolvimento 
causadas pelo transtorno, as intervenções 
mais aconselháveis são de treinamento 
de pais e intervenção medicamentosa 
(PINHEIRO, SCHMITZ, MATTOS & SOUZA, 
2004)

É necessário, em todos os casos, não 
concentrar a intervenção somente na 
criança, mas também em todo o contexto 
no qual ela está inserida e que interfere na 
maneira como ela responde ao tratamento. 
É necessário a compreensão e engajamento 
dos pais e professores, auxiliando a criança 
a se engajar em sua melhora e alterando o 
ambiente, propiciando seu desenvolvimento 
bem-sucedido e um futuro favorável às 
expectativas da família, criança e sociedade.

O QUE PODE CAUSAR O 
TRANSTORNO DE OPOSIÇÃO 
DESAFIANTE? 

Não há um fator específico que causa o 
TOD; porém a maioria dos especialistas 
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consideram que o TOD é consequência 
de uma combinação de predisposição 
neurobiológica e principalmente, fatores 
de risco psicológico e do ambiente social. 
Como já apresentado, a maioria das teorias 
nos mostram alguns aspectos sociais e 
psicológicos, que ocorrem principalmente no 
ambiente familiar, exporemos alguns deles:

- Relacionamento negativo com os pais
- Pais negligentes ou ausentes 
- Comportamento agressivo dos pais 
- Vivências de vulnerabilidade sociais
- Ambiente social desregrado
- Instabilidade familiar
- Abuso físico, sexual e/ou psicológico
- Disciplina inconsistente 
- Dificuldade ou inabilidade em construir 

relações sociais
- Vivência em comunidades com alto índice 

de criminalidade e/ou situações de miséria 
É comum o TOD estar associado a outros 

transtornos como o TDAH (Transtorno do 
déficit de atenção com hiperatividade), o 
que dificulta o manejo do comportamento 
da criança. 

Crianças com transtorno de oposição 
desafiante podem ter vivenciado um 
histórico de cuidados parentais hostis, e, com 
frequência, é impossível determinar se seu 
comportamento fez os pais agirem de uma 
maneira mais hostil em relação a elas, se a 
hostilidade dos pais levou ao comportamento 
problemático da criança, ou se houve uma 
combinação de ambas as situações. 

TRATAMENTO PARA 
TRANSTORNO DE OPOSIÇÃO 
DESAFIANTE

Procurar tratamentos para crianças e 
adolescentes com suspeita de Transtorno 
Opositivo Desafiante é muito importante. 
Quando não tratado, o TOD pode se 
desenvolver para outros transtornos 
de comportamento mais graves, como 
transtorno de conduta ou da personalidade 
antissocial. Além disso, adolescentes com 
TOD têm risco aumentado para transtornos 
de ansiedade, uso de drogas e delinquência. 

Evidências sugerem que quanto mais 
cedo for a intervenção, mais provável será a 
recuperação. A intervenção precoce também 
previne a progressão do transtorno para 
quadros mais graves.

O tratamento consiste de uma combinação 
está relacionado a fatores de riscos sociais 
(sobretudo do ambiente familiar), além 
da terapia psicológica com a criança ou 
adolescente, deve-se incluir orientação e 
treino dos pais e terapia familiar. Além da 
intervenção em psicologia, algumas crianças 
também podem se beneficiar do uso de 
medicamentos, principalmente quando o 
TOD está associado a outros transtornos 
como ansiedade ou depressão.

Com o tratamento, crianças e adolescentes 
podem superar os sintomas do TOD. Com as 
intervenções da psicologia, eles aprendem 
novas habilidades sociais e técnicas para 
controlar sua raiva, e desenvolvem recursos 
para lidar com situações de frustação. 
A intervenção também ajuda os pais a 
aprenderem melhores estratégias para 
disciplinar os filhos. O tratamento também 
pode envolver orientações para profissionais 
da escola, como professores e orientadores 
educacionais. 

Geralmente alia medicação psiquiátrica 
com psicoterapia: “De maneira geral, quando 
falamos de transtornos, não falamos em 
cura, mas em manejo de comportamentos 
ou sintomas. Com o tratamento, a incidência 
de comportamentos inadequados diminui 
bastante”, explica a neuropsicóloga.

Uma série de estratégias de manejo de 
comportamentos pode ser ensinada para 
aqueles que convivem diretamente com 
a criança ou adolescente. “O terapeuta 
trabalha a percepção de situações que levam 
à ativação emocional e que conduzem ao 
comportamento de oposição e desafio”, 
destaca.

Também pode ser aplicado o chamado 
reforçamento positivo – que são elogios, 
aproximação física, carinho e atenção sempre 
que a criança apresentar um comportamento 
adequado. Para completar, os pais precisam 
ficar atentos à disciplina. “A falta de limites e 
de disciplina pioram os sintomas de crianças 
com o transtorno desafiador”, lembra Teixeira.

Devido à complexidade do plano 
de tratamento, que envolve mudanças 
estruturais no ambiente social, o tratamento 
pode chegar a durar alguns anos.

O TRANSTORNO DE 
OPOSIÇÃO DESAFIANTE 
PODE OCORRER JUNTO DE 
OUTROS TRANSTORNOS?

Muitas crianças ou adolescentes 
diagnosticados com TOD apresentam 
também outras condições ou sintomas. 
Chamamos essa ocorrência conjunta de mais 

de um transtorno de comorbidade. Algumas 
condições que coexistem com o TOD:

- TDAH (Transtorno do déficit de atenção 
com hiperatividade)

- Transtorno de ansiedade
- Transtorno de humor (como depressão 

ou bipolaridade)
- Transtornos de aprendizagem
- Transtornos da linguagem 
Dentre todos esses transtornos que 

coexistem com o TOD, o mais comum 
é o Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH). Crianças e 
adolescentes diagnosticados com ambos, 
TDAH E TOD, tendem a serem mais agressivas 
e apresentar mais comportamentos negativos 
de desobediência e oposição, do que aquelas 
diagnosticadas apenas com TDAH. 

Em crianças autistas é comum a 
ocorrência de comportamentos de oposição, 
entretanto, esses comportamentos nem 
sempre são manifestados propositadamente 
como ocorre nas crianças diagnosticadas 
com TOD. O mesmo ocorre em crianças com 
deficiência intelectual, na qual comumente 
não há uma ação intencional de se vingar, 
perturbar ou hostilizar o outro. O diagnóstico 
de comorbidade para esses casos deve ser 
realizado com maior cautela. 

Na hora de procurar ajuda, o psiquiatra, 
o neuropediatra ou o neuropsicólogo 
especializados em tratamento infanto juvenil 
podem ajudar no diagnóstico, que será clínico. 
Em algumas situações, é comum o TDO ser 
confundido com o transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH). Os dois 
transtornos, aliás, não raro, aparecerem 
juntos. A semelhança é que ambos podem 
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A partir do estudo desenvolvido, conhecemos sobre 
o Transtorno Opositor Desafiante, suas possibilidades e 
desafios na atuação pedagógica, evidenciando sobre a 
cooperação entre escola e família, tal como a importância 
do profissional pedagogo e familiares buscarem por esse 
conhecimento que se faz importante na convivência e 
atuação de ambos. É preciso que os pais e professores 
fiquem atentos aos critérios e sintomas para diagnóstico do 
TDO, pois, como discutido, há comportamentos associados 
que podem dificultar o diagnóstico. Segundo os indicadores 
da literatura, ambientes desestruturados, desprovidos 
de regras, são propícios a desencadear o transtorno. A 
criança aprende por meio de modelos familiares expostos 
em seu meio social; salienta-se a relevância de ambientes 
organizados e harmoniosos e métodos que possam contribuir 
para a mudança do comportamento. Cumpre ressaltar que 

ter como característica a impulsividade, tendem a agir sem 
pensar. Porém, quando é realizada a avaliação adequada, 
percebe-se claramente a diferença entre ambos.

Cerca de 65% das crianças com o diagnóstico de TDO 
deixarão de apresentar os sintomas nos anos seguintes, 
desde que acompanhados terapeuticamente. O restante 
pode permanecer ou intensificar os sintomas, evoluindo 
para o chamado transtorno de conduta (em que os jovens 
apresentam agressividade, comportamento antissocial e 
constantemente violam as regras de convívio). “Quando o 
TDO não é tratado, a evolução para o transtorno de conduta 
pode ocorrerem até 75% dos casos. Naquelas em que 
o início dos sintomas se iniciaram antes dos oito anos de 
idade, o risco de evolução será maior. Ou seja, o diagnóstico 
e o tratamento precoces exercem um papel preventivo 
importante”, pontua Teixeira. Além disso, quando adultos, há 
maior risco de desenvolvimento de problemas de controle de 
impulsos, abuso de álcool e drogas, ansiedade e depressão.

a família deve aceitar mudanças, sendo ela 
o primeiro exemplo para a construção da 
identidade da criança, e ambos têm o seu 
papel que deve ser cumprido, a família deve 
estabelecer regras, sabendo ponderar e não 
se deixar coagir pela criança, pois, argumenta 
Teixeira (2014), pode acontecer da criança 
não aceitar algumas correções com relação 
a não cumprimento de regras estabelecidas, 
sendo um processo constante e direcionado 
positivamente. Destaca-se a importância da 
família e da equipe pedagógica empenharem-
se em buscar conhecimentos sobre o TDO 
e aplicá-lo, pois, muitos professores, não 
tendo entendimento, contribuem para o 
desencadeamento do transtorno e, com isso, 
o aluno, com seus maus comportamentos, 
acaba sendo excluído pela professora e seus 
coleguinhas. Então, cabe aos professores 
buscar sempre novos conhecimentos; 
além disso, a família e a escola devem ser 
indissociáveis, para trocarem informações 
a respeito do desenvolvimento e 
comportamento da criança.

É muito importante para o tratamento a 

participação de toda a família, uma vez que a 
orientação deve servir para todos e para que 
assim a família se sinta integrada e unida. É 
preciso reestabelecer o carinho, o amor e o 
diálogo entre pais e filhos. Para tal, a terapia 
familiar vai proporcionar um trabalho em 
grupo, reorganizando a unidade familiar, 
afinando a comunicação e os elos afetivos 
dos integrantes desta família. A terapia 
individual se faz necessária no sentido de 
acolher as questões pessoais da criança 
ou do adolescente, dificuldades, anseios e 
conflitos oriundos do TDO, tendo em vista 
o resgate iminente dos próprios limites, o 
reconhecimento dos excessos e exageros, 
canalizando esta energia demasiada em 
atitudes positivas e construtivas. 

Este estudo contribui para nossa relevância 
intelectual, nos proporciona novas maneiras 
de pensar, atuar e agir com essas crianças. 
Esperamos que contribua para a comunidade 
acadêmica, pais e professores, conhecendo o 
transtorno, como também as técnicas para 
ajudarem nos comportamentos de seus filhos 
e alunos.
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TRIBUNAL DO JÚRI – POSIÇÕES E 
DISPOSIÇÕES
RESUMO: Desde os primórdios, o tribunal do júri foi tido como o gladium de liberdade, 
salvando os necessitados da tirania e do despotismo dos magistrados. Nos dias atuais, o júri 
é a forma de proteção dos réus às iniquidades dos magistrados cada vez mais elitistas, de 
forma que a sua existência é imprescindível, sob pena da sociedade transformar-se ainda 
mais injusta e opressiva. Diante disto, vê-se que o posicionamento de cada parte no júri 
é utilizado como arma para cada vez mais desestabilizar esta instituição que é o ultimo 
bastião dos pequenos contra as perseguições dos poderosos. Não há também na legislação 
pátria, qualquer referência a este tema. Por estes motivos, era chegada a hora de propor 
uma discussão acerca deste assunto, para, talvez, fomentar um estudo sobre isso. Trabalha-
se, basicamente, no modelo de tribunal americano, que sempre pareceu o mais acertado 
para que fosse proporcionado um debate justo e igual, o qual seria benéfico, acima de tudo, 
para a sociedade. Ao longo deste trabalho, discute-se, não apenas o posicionamento físico 
das partes do júri, mas também alguns dos aspectos gerais do júri e do judiciário brasileiro.
Palavras-chave: Júri. Posicionamento. Legislação. Sociedade. Judiciário.
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INTRODUÇÃO

Quando da primeira vez que 
pudemos presenciar um julgamento por 
júri, descobrimo-nos surpreendidos. 
Acreditávamos que iríamos ver algo parecido 
com o que se vê nos filmes americanos: 
a acusação e a defesa lado a lado, o réu 
junto ao seu defensor e um juiz soberano e 
imponente.

O que encontramos deixou-nos deveras 
perturbados: um promotor sentado ao lado 
do juiz, como se fossem uma mesma coisa, 
o advogado de defesa afastado num canto 
quase obscuro do plenário e o Conselho 
de Sentença com o promotor nos seus 
calcanhares. Desde então, resolvemos que 
nos dedicaríamos a sanar este assinte.

É claro e patente que num julgamento 
pelo Tribunal do Júri, a decisão do Conselho 
de Sentença é extremamente influenciada 
pela forma como se apresentam a acusação 
e a Defesa. Sendo assim, quando um jurado 
vê um promotor de justiça junto ao juiz, num 
mesmo patamar, ele os considerará iguais. 
Não obstante, quando vê o advogado de 
defesa afastado para o fundo do plenário ele 
o considerará inferior aos primeiros. 

Isto posto, percebe-se claramente que 
há uma discrepância monstruosa entre a 
posição da defesa e da acusação, causando 
um prejuízo enorme ao processo de 
julgamento imparcial e, sobremaneira, ao 
réu, que será prejudicado com um juízo ainda 
mais carregado de preconceitos.

Dentro das atuais regras do Direito 
Processual Penal pátrio não há qualquer tipo 
de regulamentação acerca da forma como 

é disposto fisicamente o plenário de um 
Tribunal do Júri. Contudo, há certas regras 
provenientes daquilo que é conhecido como 
Princípios Gerais do Direito que valiam para 
tais situações.

Não obstante, estas regras não escritas 
são encaradas como não válidas e, portanto, 
não vem sendo seguidas. Diante disto, 
quais possibilidades se apresentam para 
transformar um julgamento por júri em um 
julgamento justo.

Além disto, é assombrosa a falta de 
literatura nesta área. Muitos autores já 
escreveram sobre o que é o júri, sobre como 
se comportar num júri, até mesmo o que falar 
e o que não falar num julgamento por júri. 

Entretanto, nenhum até agora se dignou 
a tratar na questão da organização física 
do júri. Creio então que nosso trabalho 
deverá contribuir muito para a comunidade 
acadêmica já que é um pioneiro neste 
assunto.

Portanto, a mais premente forma de 
solucionar os problemas gerados pelo 
teatrismo do Tribunal do Júri existente hoje 
no Brasil é formalizar todos os plenários de 
júri reorganizando-os de forma mais justa, 
que acreditamos ser a apresentada nesta 
pesquisa.

 DO JÚRI

Não se sabe realmente a origem do 
julgamento por júri. Isso porque a reunião 
de pessoas para julgar um par remonta 
aos princípios das relações humanas. É tão 
complicado estabelecer um ponto de origem 
para o júri que Maximilliano (Apud Rezende, 

2005), não podendo afirmar com precisão 
a origem do julgamento por júri, disse que 
“as origens do instituto, são tão vagas e 
indefinidas, que se perdem na noite dos 
tempos”.

Entretanto, é consenso que julgamento 
por júri teve sua origem “oficial” na antiga 
Inglaterra, após a abolição das Ordálias. As 
Ordálias, ou juízos de Deus, eram julgamentos 
onde o réu era submetido à provas, tais como 
atravessar um caminho de brasas ou segurar 
uma barra de ferro incandescente nas mãos, 
e, se saísse incólume, seria considerado 
inocente.

O fim das Ordálias deu-se com o Concílio de 
Latrão, em 1215, que instituiu o julgamento 
por seus pares, fundamentando-se na ideia 
de que onde doze pessoas se reunissem – 
número baseado nos apóstolos de Cristo – 
e invocassem a ajuda divina, a justiça seria 
feita.

Contudo, mesmo antes do Concílio de 
Latrão, já havia menção de outras formas de 
julgamento por júri, tais como as healistas – 
tribunais gregos constituídos por cidadãos 
livres, reunidos ao nascer do Sol –, e os Judices 
Jurati – tribunais populares Romanos –,o 
tribunal citado na Carta Magna do Rei João 
Sem Terra, em 1215 (mesmo ano do Concílio, 
mas um pouco antes), o instituído pela 
Gloriosa Revolução, em 1688, pela guerra 
de Independência dos EUA, na Revolução 
Francesa e nas Revoluções Liberais.

A ideologia do júri é que, para que seja feita 
justiça, nada melhor que julgar o réu pelos 
seus próprios pares. Assim, eram convocados 
doze populares, tais como eram doze os 
apóstolos, e, sob a benção divina, se fazia a 

justiça. A invocação à Deus até hoje existe 
nos julgamentos ingleses e americanos.

No Brasil, como foi dito, o júri chegou 
ainda no Império, pela Lei de 18/06/1822, 
com competência pra julgar os crimes de 
imprensa. Com o passar dos anos, teve sua 
competência alterada, ampliada, restringida, 
teve a soberania dos seus veredictos 
retirada, devolvida, teve o número de 
jurados aumentado, diminuído, etc. Com 
a Constituição de 1988 teve definida sua 
estrutura, que até hoje se mantém.

Na atualidade, o Tribunal do Júri, no regime 
pátrio, tem competência para julgar os crimes 
dolosos contra a vida, vale dizer, aqueles 
contidos nos arts. 121 a 127 do Código Penal 
Brasileiro. O Júri é composto de 21 jurados, 
dos quais deverão ser sorteados sete no 
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momento da audiência os quais comporão 
o chamado Conselho de Sentença, podendo 
ser recusados, sem justificativa, pela defesa 
ou pela acusação, até o máximo de quatro. 
Poderão também ser dispensados pelo juiz 
ou por solicitação das partes ou do próprio 
jurado, desde que sob válida justificativa.

Os jurados deverão ser escolhidos pelo 
juiz entre os cidadãos de notória idoneidade, 
todos maiores de 18 anos (mesmo os 
menores emancipados não podem participar), 
brasileiros natos (a naturalização não confere 
o direito de compor o júri) e moradores da 
comarca. Conforme informação do Conselho 
Nacional de Justiça (2016):

São considerados impedimentos para 
ser jurado o cidadão surdo e mudo, cego, 
doente mental, que residir em comarca 
diversa daquela em que vai ser realizado 
o julgamento e não estar em gozo de seus 
direitos políticos. Nenhum cidadão poderá 
ser excluído dos trabalhos do Júri ou deixar 
de ser alistado em razão de cor ou etnia, 
raça, credo, sexo, profissão, classe social ou 
grau de instrução.

Será publicada uma lista de noventa nomes 
escolhidos pelo juiz, preferencialmente no 
mês de novembro, dos possíveis jurados. 
Destes, vinte e um serão sorteados para 
cada sessão a ser realizada.

A escolha feita por sorteio é uma das 
maiores fontes de criticas ao sistema de 
júri pátrio. Alguns doutrinadores acreditam 
que onde a escolha se dá por sorteio, não 
há uma escolha embasada na capacidade de 
discernimento dos jurados.

Contudo, acreditamos que a escolha por 
sorteio é deveras acertada, vez que obsta 

qualquer possibilidade de parcialidade 
quanto à composição do júri. Se há falhas 
no tocante ao conhecimento técnico dos 
jurados, seria facilmente resolvido se fossem 
ministrados cursos para a melhor formação 
dos jurados.

O Tribunal do Júri tem como principal 
característica a Soberania de Veredictos, ou 
seja, sua decisão é incontestável por qualquer 
juiz togado ou leigo. Não há possibilidade 
de que o réu seja julgado numa instancia 
superior quanto à sua culpabilidade. Só se 
contesta em sede de instancia superior a 
dosimetria da pena, que cumpre ao juiz e 
não ao conselho, que é quem decide se o réu 
é culpado ou inocente.

O Tribunal do Júri também tem como 
característica intrínseca a Plenitude 
de Defesa, vale dizer, é dado ao réu a 
possibilidade de se defender de todas as 
formas que achar interessante, desde que 
licitas. Não há restrições quanto as formas 
de defesa, desde que respeitados os direitos 
individuais de cada um e a licitude das provas.

Outra característica do Tribunal do Júri é 
o Sigilo das Votações, vale dizer, os jurados 
votam os quesitos que lhes são apresentados 
pelo juiz e votam sem ter que se manifestar 
abertamente ou expor suas opiniões. Aos 
quesitos apresentados, os jurados respondem 
Sim ou Não em papeis que são entregues ao 
juiz e contados. Não há possibilidade de o 
réu, a vitima, seus defensores ou parentes 
saberem quem votou o que.

Apesar de todo o aparato e de todas as 
regras criadas para assegurar a imparcialidade 
e lisura do julgamento por júri, os críticos 
ainda persistem, sobremaneira em dizer 

que ele não se adéqua ao sistema jurídico 
brasileiro. Um ledo engano, em nossa opinião. 
O Tribunal do Júri tem falhas sim, não se pode 
negar, entretanto também não se pode negar 
que sua validade tem se mostrado cada vez 
mais evidente para julgamentos baseados no 
conceito de justiça social.

Segundo Frederico Marques (1997):
(...) o júri, levado ao continente europeu 

como reação às magistraturas absolutistas, 
perdeu seu aspecto político depois que o 
judiciário adquiriu independência em fase do 
executivo; e despida daquela aureola quase 
mística de gladium da liberdade (...) a sua 
inferioridade se tornou patente. 

Apesar de respeitar o ilustre doutrinador, 
não há falácia maior que sua opinião. O júri 
não perdeu seu aspecto político de forma 
alguma, posto que na sociedade cada vez 
mais elitista, os juízes vivem encastelados 
em seus próprios gabinetes, sem tomar 
conhecimento do que passa na sociedade 
que o cerca. Ninguém melhor que o próprio 
povo para definir aquilo que considera 
justiça. 

Nelson Hungria preconiza que “os juízes 
togados passaram a vir do seio do próprio 
povo de que emana, conceitualmente, sua 
autoridade” (apud Marques, 1997). Nada 
tão díspar da realidade social experimentada 
atualmente. É patente que o judiciário se 
tornou uma instituição quase familiar, quase 
impenetrável àqueles que do povo advém, 
das classes mais baixas da sociedade.

Os juízes vêm quase sempre das classes 
abastadas, das famílias ricas e poderosas, 
que tem recursos para pagar os melhores 
colégios e cursos pós-graduação aos 

seus filhos. O “seio do próprio povo” não 
tem a menor chance de alcançar os altos 
degraus das magistraturas. Nesta condição 
social, nada melhor que os réus dos crimes 
considerados mais violentos, aqueles contra 
a vida, sejam julgadas pela sociedade que 
gerou esse “criminoso”.

Cumpre salientar apenas que se faz 
necessário uma nova conscientização 
dos jurados para a realidade social que se 
apresenta. É imperativo que os jurados 
tomem conhecimento de que a principal 
responsável pela realidade social é a própria 
sociedade, que exclui de todas as formas 
possíveis os indivíduos que considera 
indesejados.

A sociedade, cada vez mais consumista 
oprime o cidadão e o induz a cada vez mais 
precisar melhorar sua “condição de vida”, o 
que infere em ter mais bens e mais dinheiro. A 
questão resultante desta batalha por dinheiro 
é que quem não o consegue, e estes são a 
maioria, acaba marginalizado, inferiorizado 
e humilhado por aqueles que “vencem na 
vida”. Esse estudo criminológico do porque 
da origem do crime e de suas consequências 
imediatas deve ser apresentado à todos 
aqueles que forem escolhidos para jurados. 
Com isso diminuir-se-ia o abismo social 
constante entre os jurados e os réus.

Outra critica que muito se faz ao julgamento 
por júri é a sua teatralidade, ou seja, aquele 
com melhor postura de palco “ganha” o júri. 
Isso, não podemos negar, é uma realidade, 
um problema sanado com a instrução dos 
jurados em temas como processo penal e 
criminologia. Se o jurado puder compreender 
toda a complexa linguagem forense, souber, 
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de antemão, o papel de cada parte no júri, 
souber como o processo se desenrola e 
quais suas verdadeiras atribuições, ele, 
certamente, saberá decidir com muito mais 
equidade.

Mesmo assim, a teatralidade estará sempre 
presente nos julgamentos por júri. Esta será 
uma característica onipresente deste tipo de 
julgamento. E algo que contribui muito para 
essa teatralidade é o lugar que ocupam cada 
parte componente do júri.

Nunca houve uma determinação 
específica de quem fica onde no tribunal do 
júri. A disposição física do Tribunal do Júri é 
determinada a bel-prazer pelo juiz diretor do 
fórum. Entretanto é considerada regra dos 
Princípios Gerais de Direito que o juiz deverá 
estar numa condição superior que as outras 
partes do julgamento e que o Conselho de 
Sentença deveria ficar afastado tanto da 
defesa quanto da acusação. No Brasil, o 
único estado que prevê, em legislação, a 
disposição física do júri é o Paraná. 

Sendo assim, o posicionamento de cada 
plenário de júri sofre influência da convicção 
do juiz diretor do fórum, dos políticos que 
conseguiram a instalação do fórum e a 
criação da comarca e dos engenheiros que 
o projete.

No estado de Mato Grosso a disposição 
das partes no plenário de júri não obedece 
às mínimas regras não imperativas de P.D. A 
disposição é quase aleatória, sem qualquer 
fundamentação lógica para explicá-la. A 
nosso ver, a disposição de um plenário de júri 
deve obedecer àquelas regras de conduta 
não escritas que permeiam todas as fases 
de um julgamento justo, sobremaneira a 

igualdade das partes e a isonomia.
Entretanto, na comarca de Cáceres, essas 

regras são completamente ignoradas, devido 
principalmente à concepção da infabilidade 
do juiz e da perfeita equidade do promotor. 
Não poderia haver maior engano do que este. 
Primeiro que o juiz é, acima e antes de tudo, 
um homem, falível como qualquer outro. Em 
segundo, e principalmente, os promotores 
de (in)justiça que hoje se apresentam se 
mostram cada vez mais interessados em 
punir e prender do que realmente buscar a 
verdade e a justiça.

Cada vez mais, pelo menos na nossa 
concepção, os promotores se mostram 
inflexíveis, arrogantes e autoritários. As 
lutas pela investigação policial por parte 
do ministério público só demonstram isso. 
Em sua arrogância, os promotores estão 
começando a invadir as atribuições da polícia, 
tomando-lhes seu próprio serviço. E, se lhes 
for permitido, em breve estarão julgando os 
casos também.

Talvez fiando-se na experiência italiana, em 
que os promotores ganharam status de juiz, 
inclusive com o poder de expedir mandados 
de prisão e julgar sozinhos (?) alguns casos, 
os promotores brasileiros, cada vez mais 
exercem sua influência nas decisões do juiz. 
Cada vez mais os promotores de (in)justiça 
tem tentado prender e prender e não visam 
mais a real verdade.

Outra mostra de sua arrogância é a 
necessidade que eles estão impondo – 
mesmo sem ter poder para tanto – de que os 
pedidos de progressão de regime e liberdade 
condicional sejam avaliados pelo ministério 
público também. Afinal, quem decide é o juiz 

ou o promotor? Essa duvida tem pairado nas 
esferas dos operadores de direito há muito 
tempo. A distinção tem se tornado cada 
vez mais obscura. Os juízes tem se deixado 
levar, cada vez mais, pela força política do 
ministério público, sob o risco de acabar 
tornando-se meros fantoches de um teatro 
de marionetes.

No caso específico do julgamento por júri, 
mais do que em outras formas de julgamento, 
a influência do promotor de (in)justiça é 
patente. E uma das causas dessa influência 
é sua colocação no plenário, em Cáceres, 
ao lado direito do juiz, como seu convidado 
de honra, aquele a quem recorreria em 
caso de necessidade. Ao ver este desenho, 
o jurado tem essa impressão, de que o juiz 
e o promotor tem uma mesma atribuição e 
de que tudo, enquanto bastiões da verdade, 
tudo o que disserem será verdadeiro.

Além do desrespeito patente ao 
advogado de defesa que, enquanto faz tão 
eloquentemente a defesa de seu defendido, 
vê juiz e promotor em animada conversação, 
quase como se tudo o que o advogado tivesse 
para dizer não passasse de algo deveras 
enfastiante e sem a menor importância.

Deveremos, então traçar um desenho do 
modelo de um plenário de júri, baseado nas 
concepções dos Princípios Gerais de Direito, 
sobremaneira nos princípios da equidade das 
partes e da isonomia. A partir do próximo 
capitulo será explanado, parte por parte, o 
modelo por nos defendido.

DO JUÍZO

O Código de Processo Penal deu ao juiz 
presidente do Júri várias atribuições, todas 
elencadas no artigo 497. Contudo, o que 
ocorre é que a única destas atribuições na 
qual realmente há um julgamento de valor é 
no caso do inciso IX, que trata da preliminar 
de extinção de punibilidade. Note-se, 
portanto que as funções do juiz togado 
no julgamento por Júri é deveras limitado, 
fortalecendo ainda mais a importância do 
conselho de sentença.

Definitivamente, consideramos que essa 
seja a mais acertada forma de julgamento, 
posto que, como já preconizava Carnelutti 
(2001), “cada homem, (...) é uma parte. 
Precisamente por isso nenhum homem chega 
a alcançar a verdade.” Por esse princípio, 
deduzimos que qualquer homem é falível, 
sobremaneira um juiz, que como dissemos 
anteriormente, vive encastelado em seu 
próprio gabinete, cercado por todos os lados 
de secretários e estagiários, sem qualquer 
contato com o “mundo real”, e que por vezes 
trata seus casos de forma leviana e sem o 
devido respeito.

A própria condução do processo, que é 
direcionada pelo juiz, mostra tal dedução. 
Não raro, nos deparamos com casos de 
réus presos por mais de anos, sem qualquer 
instrução em seu processo, sem que haja 
sequer a presunção de que seja culpado pelo 
crime que dizem ter cometido. Se um juiz 
não é capaz de conduzir um processo, cujas 
determinações estão todas dispostas em lei, 
como poderá ele julgar com a imparcialidade  
necessária, um homem, fazendo juízo de 
valores e determinando a vida de um cidadão?

Ainda segundo Carnelutti (2001), o juiz é 
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antes de tudo um historiador, cuja função é 
reconstruir ou fazer com se possa reconstruir 
a “pequena história”, vale dizer, os fatos 
ocorridos num determinado local e num 
determinado momento. Contudo, verifica-
se que as pessoas confundem o dever do 
juiz com o dever do historiador, ou seja, da 
reconstrução da pequena história com a 
reconstrução da grande história. Talvez por 
que as pessoas não vejam a pequena história 
com história, deduz-se que esta seja uma 
modalidade mais fácil e sem complexidade. 
Mais uma falácia que acompanha o já mítico 
processo judicial.Carnelutti (2001) diz ainda 
que: 

É um aspecto da nossa cegueira aquele 
de dar muita importância à distinção entre 
as grandes e as pequenas coisas; depois de 
tudo a experiência do valor do átomo deveria 
fazer-nos desenganados.

O que quer dizer que o trabalho 
de historiador do juiz é deveras mais 
complexo, posto que suas deduções afetam 
diretamente a vida de varias outras pessoas, 
contemporâneas do próprio juiz.

No tribunal do Júri então, essa 
responsabilidade aumenta de forma 
gigantesca. Reconstruir e recontar uma 
historia para si mesmo já uma dificuldade 
grande, agora reconstruir a historia para 
outras pessoas, pessoas essas que têm o 
dever de determinar o futuro de outras 
pessoas. 

Sendo assim, como deixar à cargo de 
um homem, falível, corruptível e cheio de 
preconceitos e pré-disposições a difícil 
tarefa de dar elementos consistentes para 
que os jurados possam deliberar sobre a 

culpa ou inocência de um réu? Como confiar 
no julgamento de um homem só a decisão 
das coisas que seriam importantes para 
determinar o destino de outro homem? 
Poder-se-ia argumentar que as partes podem 
opinar e que fazem sua parte em instruir eles 
mesmos o jurados, contudo, quem determina 
o que pode ou deve ser transmitido para os 
jurados, vale dizer, aquilo que o juiz define 
como irrelevante ou desnecessário pode ser 
retirado dos autos.

Neste momento, aquele que lê este 
trabalho pode perguntar-se o que tudo isto 
tem a ver com a disposição física do Tribunal 
do Júri. Bem, a determinação da disposição 
dos lugares no Tribunal do Júri também é 
uma das decisões do juiz. Não que cada juiz 
possa mudar, ou que a cada sessão o plenário 
possa ser modificado. Contudo, a disposição 
obedece ao disposto por um juiz, mais um 
daqueles homens falíveis e alienados do que 
ocorre no mundo que os cerca.

E, na comarca de Cáceres, um desses 
homens que se dizem juízes determinou que 
o juiz se sentasse ao centro, numa cátedra, 
acima das partes e à frente do réu, de forma a 
amedrontá-lo ainda mais, e de forma a deixar 
claro sua superioridade a todos os outros 
membros que compõe o Tribunal do Júri.

Segundo Carnelutti (2001): 
No topo da escada está o juiz. Não há 

um mister mais alto que o seu nem uma 
mais imponente dignidade. Ele é colocado, 
numa Corte, sobre a cátedra; e merece esta 
superioridade.

Talvez concordaríamos com esta definição, 
se e somente se, pudéssemos confiar num 
julgamento imparcial e sem os preconceitos 

tão já arraigados no coração da magistratura.
Não obstante, a magistratura brasileira, 

sobretudo a mato-grossense, mostra-se 
cada vez mais parcial e sem a isenção tão 
alardeada por todos os seus arautos.

Depois de todo o exposto, é necessário 
esclarecer que não somos contra a colocação 
do juiz numa posição de superioridade em 
relação às outras partes do Júri, mas sim 
contra a atual situação da magistratura 
nacional, que parece seguir ao máximo o dito 
popular: “Aos amigos do rei, os favores da lei, 
aos inimigos do rei, os rigores da lei.”

DA ACUSAÇÃO

Primeiramente devemos explicar o 
motivo de nomearmos este capítulo como 
“Da Acusação”, enquanto o senso comum 
o chamaria de Ministério Público ou 
Promotoria. Chamamo-lo assim visto que 
este ente nada mais tem feito que acusar, 
seja lá quem está no banco dos réus. 

O Ministério Público, enquanto 
Promotoria de Justiça, tem como ideologia 
fundamental a busca incessante da justiça. 
Não obstante, os atuais promotores não têm 
se preocupado tanto assim com essa busca 
pela justiça material, buscando tão somente 
a condenação. Temos visto promotores 
pedindo a condenação de réus baseados em 
meras evidencias, sem sustentação jurídica.

Estes homens, que representam o 
Ministério Público, têm se tornado, nas 
palavras de nosso colega Edno Damascena, 
verdadeiros promotores de (in)justiça, e, 
além, têm usado o vulgo provérbio do “in 
dubio, pau no reu”. E é esse homem que 

o juiz coloca à sua direita, na posição de 
maior importância; à direita, onde o anfitrião 
coloca seu convidado de honra, o lado onde 
se colocam aqueles em que se confia mais 
cegamente, o lado onde Jesus se senta no céu, 
junto ao Pai, se me permitem a comparação 
religiosa.

A função primeva dos verdadeiros 
promotores de justiça é a busca pela verdade 
real e material da causa. Essa busca deve fiar-
se mormente pelos princípios norteadores 
do Direito, sobremaneira os do Direito Penal. 
Princípios como o da presunção de inocência 
e do in dubio, pro reu devem ser buscados 
a todo custo sem que seja tomado qualquer 
partido.

Como então pode o promotor acusar e 
buscar a justiça? Dir-se-ia que o promotor 
nada mais faz que apresentar os fatos e 
deixar que o Conselho de Sentença conclua 
pela culpa ou não do réu. Contudo, o mero 
fato de o promotor postar-se em frente ao 
Conselho de Sentença (não ao juiz, pois 
como é dito, o promotor senta ao seu lado) e 
pedir que se condene uma pessoa configura 
a acusação.

Além do mais, se seguirmos a teoria de 
Émile Durkheim, e avaliarmos que a verdade 
é tão somente a visão de uma pessoa sobre 
um acontecimento, o advogado, que tem 
como função clara a defesa do réu, seria 
também um promotor de justiça, já que 
estaria buscando a verdade do mesmo 
acontecimento, uma verdade diversa da 
entendida pelo ministério público, mas uma 
verdade sociologicamente correta.

Afinal, na verdade, não existe um 
verdadeiro promotor de justiça que não o 
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Conselho de Sentença.
A realidade é que, como conceitua 

Carnelutti (2001) “(...) a lógica das coisas 
leva o ministério público a ser aquilo que 
deve ser: o antagonista do defensor.” Ou 
seja, o ministério público é e deve ser o 
órgão acusador. Não por qualquer defeito 
do sistema, mas por exigência do próprio 
processo penal, que faz com que o promotor 
faça a acusação, sem levar realmente em 
conta a culpa ou não do réu, deixando este 
papel para o juiz, ou no caso do júri, para o 
Conselho de Sentença.

Não considero esse um sistema ruim. Em 
sua essência, o promotor deve mesmo atuar 
como acusador, para contrapor a defesa, 
que tudo fará para conseguir uma melhor 
situação para o réu.

A questão se resume ao fato de que os 
promotores não assumem esta condição de 
acusadores sistemáticos daqueles por eles 
considerados “escória da sociedade”, pairando 
acima das outras partes do processo como 
se fossem seres míticos, dotados de infalível 
capacidade de julgamento e discernimento, 
se comportando como os próprios juízes. 
Estes, por sua vez, compartilham essa visão, 
fazendo com que cada vez mais os promotores 
acreditem em sua invulnerabilidade ao erro.

Com toda esta situação, a posição do 
promotor no plenário do júri, faz com que 
este tenha ainda mais “presença de palco”. 
O fato de estar ao lado do juiz, dividindo 
aquele lugar superior com ele, e ocupando 
uma cátedra semelhante à do juiz, dá, ao 
jurado, a nítida impressão de que o promotor 
realmente esta envolto numa áurea de 
verdade e correção.

Outro problema que se apresenta com a 
atual colocação do promotor, é que durante 
sua exposição, este exige a atenção de 
todos, mesmo da defesa. Contudo, durante a 
exposição da defesa, sua colocação bem ao 
lado do juiz proporciona a possibilidade de que 
haja uma conversação entre juiz e promotor. 
E estes se aproveitam desta possibilidade 
com vigor, fazendo com que o próprio juiz 
não preste real atenção à exposição do 
advogado de defesa e demonstrando total 
desrespeito ao colega jurista.

Como, com todo este desrespeito, com 
toda esta desatenção do juiz à exposição da 
defesa, pode ele aquilatar a real extensão do 
crime do réu, se realmente for ele o culpado? 
Não adianta alegar que não é o juiz que decide 
sobre a culpa ou não do réu, já que mesmo 
não faz o juízo de valores que conduzirão 
ou não à condenação, posto que no caso de 
o Conselho de Sentença considerar o réu 
culpado, quem fará a dosimetria da pena e 
quem vai aquilatar as formas de punição será 
o juiz.

Considerando então as palavras do ilustre 
doutrinador Carnelutti (2001), considerando 
os Princípios Gerais de Direito, sobremaneira 
o da igualdade de partes, consideramos que 
a mais acertada localização do promotor, 
enquanto órgão acusador do Estado, seria 
num mesmo plano que o defensor, de forma 
que ficasse patente a sua condição de 
igualdade quanto ao defensor, e também, 
a superioridade clara e indiscutível do 
juiz presidente. Esta colocação, em nosso 
entendimento, traria mais justiça ao plenário 
do júri.

Numa concepção um pouco mais 

abstrativa, achamos que deveria haver uma 
conscientização maior dos promotores 
de (in)justiça acerca de sua condição de 
acusadores, e que houvesse uma dissipação 

de sua arrogância e que parassem de se 
acharem superiores aos outros homens 
que não ocupam uma cadeira em uma sala 
confortável do ministério público.

DA DEFESA

A defesa talvez seja a mais importante 
peça de um julgamento, seja de qual tipo. 
Segundo Carnelutti (2001), o réu está no 
ultimo degrau da escada. É aquele que mais 
necessita de apoio e amizade. “O encarcerado 
é, essencialmente, um necessitado”, um 
necessitado, principalmente, de amor e 
amizade.

Talvez porque tenham tudo e todos contra 
ele que seja tão necessitado assim. Num 
momento em que toda uma sociedade se 
volta contra uma só pessoa, como deixá-la 
sozinha e sem auxílio?

É neste momento que ela mais necessita 
de apoio. E é neste momento em que a justiça 

o deixa mais desprotegido. Sozinho, sentado 
ao lado da polícia que o encarcerou, tendo 
como única visão o homem que o acusa e 
o homem que pretende mandá-lo para a 
cadeia. Mesmo que se diga que não é assim 
que acontece, coisa da qual discordamos, 
essa é a visão daquele que está sentado à 
cadeira dos réus. 

Seu advogado, seu patrono e companheiro, 
é alijado de maneira atroz, deixado de lado, 
afastado daquele a quem defende. O réu, 
então, fica indefeso às acusações e aos 
ataques de seus adversários, ou pelo menos  
aqueles que o veem como adversário: o juiz 
e o promotor.
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Completamente sozinho, o réu é visto pelo 
Conselho de Sentença ainda mais vulnerável 
que já está. Sua patente inferioridade, 
exponenciada pela sua posição física no 
plenário, se torna uma arma psicológica 
incrivelmente poderosa nas mãos hábeis e 
ardilosas dos promotores de (in)justiça.

O Conselho de Sentença, que como já 
foi explanado anteriormente, é altamente 
influenciável por estas armas psicológicas, de 
forma que qualquer vantagem, por mínima 
que se pareça, se torna gigantescamente 
poderosa quando tratamos do Tribunal do 
Júri.

Isto posto, como não crer que o réu, 
desprezado e acuado por todos, se sinta 
ainda mais inferiorizado, mais animalizado, 
transformado num monstro, temido e 
temeroso, a escória da sociedade?

A única forma de equilibrar, ou menos, 
diminuir esta discrepância e este preconceito 
é igualar defesa e acusação e colocar o réu 
junto ao seu defensor.

Segundo Carnelutti (2001), o nome 
de advogado é um “grito de ajuda”: em 
latim, advocatus, ou vocatus ad, chamado 
à socorrer. É aquele que dá apoio, não só 
material, mas emocional, que dá apoio moral. 
Mesmo sem saber, o advogado é a luz no fim 
do longo túnel do processo penal, é a corda 
de salvação que pode tirar o réu do poço de 
amarguras que permeiam um julgamento.

Nesta posição, como tirá-lo do lado 
daquele que mais necessitam? O apoio que 
o advogado pode dar ao réu, tem boa parte 
de sua eficácia jogada por terra quando ele 
se senta longe de seu protegido, sem poder 
prestar-lhe a devida assistência, sem poder 

dizer-lhe ao pé da orelha que não se preocupe 
com o que disse o promotor, porque é apenas 
para ganhar tempo, todo esse apoio que só o 
advogado pode prestar.

Dentro de todo esse conceito, poderia 
questionar-se qual a relevância disto para 
o resultado da sentença proferida pelo 
Conselho de Sentença?

Foi dito, no começo deste trabalho, que 
um dos maiores males do julgamento por 
júri é a sua teatralidade. E foi dito também 
que os jurados não tem instruções e nem 
embasamento jurídico-teórico.  Pois bem, 
os jurados também não te, em sua maioria 
qualquer formação de psicologia. 

Partindo dessas premissas, constata-se 
claramente, para cada um que já assistiu 
um julgamento por júri, que todo esse 
medo, essa hesitação, essa insegurança 
demonstrada pelo réu, resultado do seu 
injustificado distanciamento de seu patrono, 
é interpretado, muitas vezes, como culpa, 
ou constatação de responsabilidade sobre 
o crime cometido. E essa interpretação é 
altamente prejudicial à resposta do jurado às 
questões propostas pelo juiz, favorecendo 
mormente a acusação.

DO CONSELHO DE 
SENTENÇA

O Conselho de Sentença, é no julgamento 
por júri, a peça fundamental. Segundo 
Carnelutti (2001), “um homem, para ser juiz, 
deveria ser mais que um homem”. Partindo 
dessa premissa, podemos deduzir que todos 
os homens são, antes de tudo, parciais, 
vez que vêm impregnados de preceitos e 

preconceitos, cheios de crenças que lhe 
foram ensinados desde os primórdios de sua 
infância, por pais, professores e ministros da 
religião.

Não que condenemos tudo isso. É 
impossível para qualquer pessoa se tornar 
absolutamente imparcial e cética quando 
participa de uma sociedade. Não há como 
não sofrer influências de todos os lados 
quando se convive com a mais variada gama 
de pessoas.

O que se põe em cheque é a eficácia de 
um julgamento, que deve ser totalmente 
desprovido de emoções e convicções 
pessoais, se feito por uma pessoa tão exposta 
à estas condições.

A resposta para esse problema se 
apresenta com a criação do Tribunal do Júri. 
Um conselho de pessoas reunidas com o 
propósito de decidirem sobre a culpa ou não 
de uma pessoa.

Dir-se-á que essas pessoas também estão 
impregnadas pelas mesmas convicções e 
preconceitos que o juiz singular. Contudo, não 
há como negar que as impressões que cada 
pessoa recebe são distintas daquelas que as 
outras recebem. Portanto, o que acontece é 
a reunião de todas estas impressões.

Não somos pretensiosos em afirmar que 
a reunião de vários preceitos e preconceitos 
anulariam uns aos outros tornando o 
julgamento e o juízo de valores isento. 
Estaríamos sendo extremamente utópicos 
e fantasiosos, fugindo da realidade e a 
principal temática utilizada neste trabalho 
é o estudo do que acontece realmente, sem 
preocupação excessiva com as teorias.

Não obstante, não podemos negar que, 

se podemos extirpar de todo as impressões 
sociais num julgamento, fornecer várias 
formas diferentes de preconceitos torne-a 
mais próxima da justiça, posto que a 
influência que cada jurado sofreu completa 
ou contradiz a que outro recebeu.

Outra forma de resolver a questão da 
parcialidade do juiz, proposta por Carnelutti 
(2001), é a do colegiado de juízes. Segundo 
ele:

O princípio do colégio judiciário é 
verdadeiramente um remédio contra a 
insuficiência do juiz, no sentido que, se 
não a elimina, ao menos a reduz. Em outras 
palavras, o juiz colegiado esta menos longe 
do que o juiz singular daquilo que o juiz 
deveria ser (...).

A solução pode parecer acertada numa 
conceituação mais ampla do sistema 
judiciário. Contudo, a atual realidade 
brasileira, sobretudo a mato-grossense, 
quanto à formação e origem dos magistrados 
faz-nos bastante descrentes desta solução.

Como já foi dito anteriormente, os 
juízes da atual magistratura brasileira tem 
como origem as classes mais abastadas da 
sociedade. Todos eles muito assemelhados 
quanto às aspirações e ideologias. Dissemos 
anteriormente também que os juízes vivem 
encastelados em seus próprios gabinetes, 
sem conhecer a fundo a realidade que os 
cerca, e que têm, por dever fundamental, 
proteger.

Dentro desta realidade, como entregar à 
três ou quatro juízes, todos com conformação 
moral e social semelhantes, a árdua tarefa de  
julgar seus semelhantes, não tão semelhantes 
assim?
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Por estas características da atual 
magistratura brasileira é que o júri vem 
sim representando o gladium da liberdade. 
Novamente perguntamos: quem melhor para 
julgar o povo que o próprio povo?

Não vislumbramos ainda uma resposta 
mais satisfatória que o júri. Suas falhas 
existem e algumas são patentes, contudo 
são menores e mãos injustas que as falhas 
das outras formas de julgamento.

Quanto à essas falhas, algumas são 
facilmente corrigíveis, tais como o 
posicionamento das partes no plenário do júri. 
Apenas, que no caso especifico do Conselho 
de Sentença, sua atual posição talvez seja a 
mais acertada dentro das atuais condições: 
afastada, com privilegiada visão para todas 
as outras partes. Salvo pela sua proximidade 
com o promotor de (in)justiça, sanável pela 
mudança deste e não do Conselho, não há 
qualquer óbice no posicionamento atual do 
júri.

Devemos, contudo, fazer algumas críticas 
ao atual modelo do júri ora apresentado 
no Brasil. Mesmo correndo o risco de estar 
extrapolando os limites do tema delimitado, 
cumpre-nos salientar algumas falhas 
patentes do julgamento por júri, sobretudo 
as diretamente relacionadas com o Conselho 
de Sentença.

Primeiramente, a forma como são 
expostas ao Conselho todas as informações 
é deveras errônea. Como esperar de pessoas 
comuns, sem qualquer formação jurídica, 
a exata compreensão do juridiquês e da 
complexa verborragia empregada pelas 
partes, sobremaneira do promotor? Duas 
são as formas mais simples e seguras de 

resolver este problema: a primeira é ministrar 
aos jurados escolhidos a cada sessão de júri 
cursos de noções de direitos e linguagem 
forense. A segunda é limitar a fala técnica 
à parte escrita do processo, usando de fala 
simples, ou mesmo coloquial, durante os 
debates orais.

Num segundo momento, e talvez esta seja 
a maior falha do Tribunal do Júri no Brasil, 
a forma como decido o veredicto. No atual 
sistema brasileiro, os jurados votam em 
quesitos, elaborados pelo juiz presidente, 
individualmente, respondendo Sim ou Não. 
Não há realmente uma discussão entre os 
jurados sobre a culpa ou não do réu. Os 
quesitos são elaborados pelo juiz, de acordo 
com as impressões deste acerca do processo.

Consideramos que a essência do 
julgamento do júri seja a mesma da que 
Carnelutti (2001) sobre o colégio de juízes: 

Não se trata de juntar um juiz ao outro 
como adendos de uma adição, mas de 
vertere plures in unum, dir-se-ia em latim, 
isto é, fazê-los tornarem-se um só.

A essência do júri não é juntar varias 
pessoas, mas sim fazê-los tornarem-se uma 
só entidade, com o fim de julgar um seu 
semelhante. Por isso concordamos com o 
modelo americano, no qual o veredicto só é 
definido quando todos os jurados, após um 
debate entre eles, votarem de forma unânime 
se o réu é ou não culpado pelo crime que lhe 
imputam.

Nesse sistema, os jurados permanecem 
separados das demais partes do processo 
até que tomem uma decisão como um só 
ente, sem mais dúvidas ou questionamentos. 
Somente assim é que o júri atinge sua 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todas as teorias e argumentos expostos, podemos 
divisar um raio de esperança no processo penal brasileiro. 
A atual magistratura brasileira parece estar com os dias 
contados. As novas diretrizes dizem que um homem, para 
ser juiz, deve antes, advogar por um período de tempo. Logo, 
depois de ter sentado ao lado do réu no mais baixo degrau da 
escada, de ter visto com seus próprios olhos a dura condição 
do encarcerado, um homem pode se dizer, se não pronto, no 
mínimo, menos despreparado para julgá-lo.

Também os promotores, para se tornarem promotores, 
deverão advogar antes, fazendo-os assim mais conhecedores 
da miséria humana e mais sensíveis à realidade social que os 
cerca.

Além disto, vê-se uma clara revolta contra os morosos 
processos, que consomem o dinheiro, o tempo e a vida das 
partes. O próprio judiciário parece atinar mais para o fato de 
que é melhor fazer com o que o réu, depois de determinado 
culpado, trabalhe em prol da sociedade do que trancafiá-lo 
numa cela insalubre e treiná-lo para se tornar um criminoso 
ainda mais perigoso.

Num outro plano, percebemos um inicio de mudança 
de pensamento nos advogados, que começam a voltar a 
enxergar o réu não como uma fonte de renda, mas como um 
companheiro necessitado, e assim fazer ainda mais do que já 
tem feito por ele.

Mesmo a sociedade parece estar tomando conhecimento 
de que o atual judiciário não tem a funcionalidade tão 
apregoada, mas ao invés de acomodar-se e esperar que 
alguém mude isso, está tomando iniciativa e partindo para 
soluções cada vez mais conciliatórias, de forma a tirar dos 
ombros da justiça um fardo que pode ser reduzido com um 
pouco de boa vontade e um toque de bom senso.

plenitude enquanto julgamento de um homem por seus 
pares.
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UM DOS DESAFIOS E OBSTÁCULOS 
ESCOLARES: A INDISCIPLINA 
RESUMO: O objetivo deste texto é realizar um estudo sobre a indisciplina escolar por meio de 
uma base bibliográfica sobre a temática. A indisciplina em sala de aula é, hoje, um fenômeno 
que vem sendo discutido em nossa sociedade de forma cotidiana. A indisciplina ocupa lugar 
de destaque entre os profissionais da educação, passando a ser um dos principais problemas 
pedagógicos em nível de sala de aula.  Impulsionando assim, a compreender este fenômeno a 
partir da análise de noções trabalhadas por diferentes autores.  O estudo realizado analisou 
bastante o que leva à indisciplina escolar e das dificuldades que a escola vem enfrentando 
para buscar uma solução, ou, ao menos, um caminho para amenizar.

Palavras-chave: Indisciplina; Fenômeno; Sala de aula; Dificuldades; Solução.
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INTRODUÇÃO

Certos atos de indisciplina podem ser 
morais: como por exemplo, quando um 
aluno é humilhado, e se revolta contra as 
autoridades que o vitimizam. Contudo, 
tenham cuidado em condenar a indisciplina 
e dos comportamentos esperados.  

É claro que tem um vinculo entre disciplina 
em sala de aula e moral. Primeiramente, 
pois tanto a disciplina como moral coloca o 
problema da relação de individuo com um 
conjunto de normas. 

E outro lado, pois diversos atos de 
indisciplina traduzem-se pelo desrespeito, 
seja do colega, seja do professor, seja ainda 
da própria instituição escolar (depredação 
das instalações). É certamente este aspecto 
desrespeitoso de certos comportamentos 
discentes que preocupa mais no alto grau os 
educadores.

OBJETIVOS

-Analisar a indisciplina no contexto escolar.
-Analisar os fatores que acabem com a 

indisciplina dentro da escola.
É isso que se pode dizer de modo extremo 

ou global. Uma sala de aula pode assemelhar-
se ao caos do trânsito nas ruas e estradas. 
Cada motorista deseja que os outros admirem 
seu carro, mas não aceita que julguem seu 
modo de guiar, desregrado. 

Cada aluno quer ser admirado 
pessoalmente, mas não concebe que alguém 
possa condenar seus comportamentos 
associais. Quem o fizer não passará de um 

moralista.
Evidentemente, a escola padece 

diretamente desta situação. Ou, o professor 
impõe pessoalmente, uma vez que os 
alunos desprezam sua função (pública por 
definição). Entretanto, algumas escolas 
particulares tendem a jogar este jogo com 
“cliente” a quem a escola vende um produto. 
E, como se sabe, o cliente é rei, é ele quem 
manda. Inverte-se a legitimidade dos olhares 
é o aluno quem olha e julga. 

A vergonha possível fica por conta da 
escola e de seus professores. “Quem é a 
senhora para me dar ordem e me responder? 
Eu estou pagando a escola, e destituídos de 
autoridade e cujo olhar não tem o poder de 
censurar, abandonam a tarefa disciplinar. A 
tarefa torna-se outra, trata-se de segurar o 
aluno, vale dizer, de estimulá-lo. 

Uma das belas descobertas de psicologia 
foi o papel das motivações nas condutas 
humanas. Infelizmente, diversas vezes tal 
descoberta acabou por legitimar um novo 
despotismo que é o despotismo de desejo. 
Alunos acham perfeitamente normal 
desertar aulas por ele maçantes, e cita a 
despeito da qualidade intelectual, da miséria 
dada e do professor. Contudo, não é mais 
em nome de uma norma que se pode exigir 
comportamentos dos alunos, mas sim pela 
procura de contemplar suas motivações mais 
recônditas.

Eis sua sensata opinião sobre os efeitos 
da humilhação: longe de prevenir delitos, 
os promove. Temer decair perante os olhos 
alheios e ser humilhado não é a mesma 
coisa. No primeiro caso, age-se de forma a 
manter a dignidade; no segundo, ela já esta 

perdida, e tem-se ou pessoas acanhadas ou 
que rompem com o olhar alheio, passando 
a serem “desavergonhadas”. A solução é 
exatamente contrária: reforçar no aluno, o 
sentimento de sua dignidade como ser moral.

E para isto, somente resta à escola uma 
solução: lembrar e fazer lembrar em alto e 
bom tom, a seus alunos e à sociedade como 
um todo, que sua finalidade principal é a 
preparação para o exercício da cidadania. 
E, para ser cidadão, são necessários sólidos 
conhecimentos, memória, respeito pelo 
espaço público, um conjunto mínimo 
de normas de relações interpessoais, e 
dialogo franco entre olhares éticos. Não há 
democracia se houver completo desprezo 
pela opinião publica.

Vergonha de ser velho, o orgulho de ser ou 
parecer jovem, tal é o espírito atual. Nessa 
época prefere as crianças aos sábios, escreve 
Comte Sponville. Novamente, um avanço 
ético da sociedade, tende a se transformar 
numa cilada a qual são pegos os próprios 
jovens. A família, antes organizada em função 
das crianças. Ontem, sair de casa era ganhar 
a liberdade, hoje significa perdê-la. 

Daí a atual queixa da falta de limites nas 
crianças. Os pais e professores têm medo de 
impô-los porque significaria impor o registro 
adulto, no qual não acreditem mais. A criança 
é adulada porque é criança, sua autoestima 
já está dada pela própria idade que tem. 
A força do estuário dobra-se perante a 
fragilidade da nascente.  E a nascente acaba 
por não ganhar a força do rio, pela razão de 
que nunca encontra um rio.  

Nossa época cessou de reverenciar o 
estudo e a instrução. Seus ídolos estão em 

outros lugares e não existe quase mais nada 
da vergonha que assolou o mau aluno, o 
ignorante. Pelo contrário, eis que reinam a 
mídia, novos reis preguiçosos, que longe de se 
enrubescerem de não saber nada. Orgulham-
se disto. Não satisfeitos em ridicularizar 
a escola e a universidade, pretendem 
suplantá-las e provar que o sucesso e 
dinheiro não passam mais por esses templos 
de conhecimento (BRUCKNER, 1995, p.90). 

A indisciplina em sala de aula não se deve 
essencialmente a “falhas psicopedagógicas, 
pois está em jogo o lugar que a escola ocupa 
hoje a sociedade, o lugar que a criança e o 
jovem ocupam o lugar que a moral ocupa”.

Para alguns, a tentação talvez seja grande 
de pensar que a decorrência pedagogia e 
vidente seja a humilhação, fazer o aluno 
passar a vergonha. A eles deixo uma criança 
de 12 anos responderem; “Se eu fosse eu 
pensava assim, estou danado mesmo, posso 
fazer o que eu quero” (De La Taille, 1992).

DEFINIÇÃO DE INDISCIPLINA 

Contudo, se tomar certa distância da 
historia oficial que o discurso pedagógico 
hegemônico parece estar escrevendo e nos 
detemos nas conversas com nossos colegas, 
é possível concluir que o mal da educação 
atual não seria apenas um, mas dois, pois 
teria de se acrescentar a chamada indisciplina 
escolar. Sob essa ruptura em particular lista-
se como acontece também se tratando dos 
problemas de aprendizagem, uma série de 
produtos bastante dispares. 

Assim, tem-se que a indisciplina escolar 



Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018 Revista Educar FCE - FEVEREIRO 2018

1122 1123

se expande num intervalo de variabilidade 
que bem pode ir de não querer emprestar 
a borracha ao colega até o extremo de 
falar quando não foi solicitado, passando 
pela conhecida resistência a sentir-se 
adequadamente na carteira.

Para além de suas singularidades, esses 
acontecimentos cotidianos parecem 
constituir um conjunto na medida em que, 
por um lado, opõem-se àqueles considerados 
de natureza violenta, como, por exemplo, 
agredir fisicamente um colega ou furar os 
pneus do carro do professor, e, por outro 
convergem em maior ou menor grau para o 
ponto de fuga que a imagem de um aluno 
ideal recorta no horizonte do imaginário 
escolar.

 Se continuassem mais um pouco o diálogo 
iniciado com esses colegas educadores, 
verão logo que o limite entre os problemas 
de aprendizagem e os de indisciplina torna-
se um difuso, alguns comportamentos 
infantis ora são tidos sob uma rubrica ora 
sob a outra. 

Já quando perguntam sobre as causas da 
indisciplina escolar, obtém como resposta 
enunciação da clássica série de fatores 
biológicos, familiares e sociais que, embora 
minutos antes tenham sido apresentados 
como responsáveis pelos problemas de 
aprendizagem, são também consideradas, 
direta ou indiretamente, determinantes 
do grau de maturação das capacidades 
psicológicas do individuo. Por último, não é 
impossível escutar que a indisciplina pode 
ser a causa dos problemas de aprendizagem.

Alguns leitores pensam que essas 
argumentações são absurdas, devidamente 

e por último que apenas se constituem 
opiniões profissionais isoladas. Contudo, 
afirma-se que esses leitores se enganam em 
parte. Não há dúvida de que esses raciocínios 
são viciosos, porém isso ao os impede de 
operar de fato no cotidiano escolar. 

Assim, se nos considerasse uma das 
tantas criações equívocas do cientifico 
discurso pedagógico hegemônico. Caso 
contrário, como se justifica atitudes como, 
por exemplo, investir certo tempo em que 
as crianças sentem em suas carteiras antes 
de tentar ensinar-lhes alguma coisa ou 
encaminhar ao psicopedagogo uma criança 
que, embora tida inteligente, conversa na sala 
de aula; temendo que essa conduta seja o 
indicio de algum problema de aprendizagem 
porvindoura?

RELAÇÃO ENTRE A CRIANÇA 
E INDISCIPLINA

É provável que, as últimas décadas 
deste século fiquem gravadas na memória 
pedagógica como a época dos “problemas 
de aprendizagem”. Consultando os 
lançamentos editoriais, checando títulos 
das comunicações em congressos, ou 
dialogando com os educadores decididos a 
“fazer psicopedagogia”, chega-se à conclusão 
de que os ditos problemas ou distúrbios 
obcecam de fato os espíritos pedagógicos. 

No que diz respeito às causas alegadas, 
pode-se concluir que há, em ultima instancia, 
certo consenso. Como sabe, a insuficiência 
do método de ensino utilizado, bem como o 
estado imaturo das capacidades psicológicas 

das crianças, alternam-se em ocupar o banco 
dos réus.

Contudo, se tomarmos certa distância da 
historia oficial que o discurso pedagógico 
hegemônico parece estar escrevendo e nos 
detemos nas conversas com nossos colegas, 
que é possível concluir que o mal da educação 
atual não seria apenas um, mas dois, pois 
teria de se acrescentar a chamada indisciplina 
escolar. Sob essa ruptura em particular lista-
se como acontece também se tratando dos 
problemas de aprendizagem, uma série de 
produtos bastante dispares. Assim, tem-se 
que a indisciplina escolar se expande num 
intervalo de variabilidade que bem pode 
ir de não querer emprestar a borracha ao 
colega até o extremo de falar quando não 
foi solicitado, passando pela conhecida 
resistência a sentir-se adequadamente na 
carteira.

Para além de suas singularidades, esses 
acontecimentos cotidianos parecem 
constituir um conjunto na medida em que, 
por um lado, opõem-se àqueles considerados 
de natureza violenta, como, por exemplo, 
agredir fisicamente um colega ou furar os 
pneus do carro do professor, e por outro 
convergem em maior ou menor grau para o 
ponto de fuga que a imagem de um aluno 
ideal recorta no horizonte do imaginário 
escolar.

Se continuassem mais um pouco o diálogo 
iniciado com esses colegas educadores, 
veremos logo que o limite entre os problemas 
de aprendizagem e os de indisciplina trona-
se um tanto difuso, alguns comportamentos 
infantis ora são tidos sob uma rubrica ora 
sob a outra. Já quando perguntassem sobre 

as causas da indisciplina escolar, obtém 
como resposta enunciação da clássica serie 
de fatores biológicos, familiares e sociais 
que, embora minutos antes tenham sido 
apresentados como responsáveis pelos 
problemas de aprendizagem, são também 
consideradas, direta ou indiretamente, 
determinantes do grau de maturação das 
capacidades psicológicas do individuo. Por 
ultimo, não e impossível escutar também que 
a indisciplina pode ser a causa dos problemas 
de aprendizagem.

Alguns leitores pensam que essas 
argumentações são absurdas, devidamente 
e por último que apenas se constituem 
opiniões profissionais isoladas. Contudo, 
afirma-se que esse leitor se engana em parte. 
Não há dúvida de que esses raciocínios são 
viciosos, porém isso ao os impede de operar 
de fato no cotidiano escolar. 

Assim se nos considerasse uma das 
tantas criações equívocas do cientifico 
discurso pedagógico hegemônico. Caso 
contrário, como se justifica atitudes como, 
por exemplo, investir certo tempo em que 
as crianças sentem em suas carteiras antes 
de tentar ensinar-lhes alguma coisa ou 
encaminhar ao psicopedagogo uma criança 
que, embora tida inteligente, conversa na sala 
de aula; temendo que essa conduta seja o 
indicio de algum problema de aprendizagem 
porvindoura? 

Todo ato de “indisciplina escolar”, uma 
vez é considerado um epifenômeno de uma 
realidade individual, acaba motivando as 
interrogações seguintes:

• Deve-se encaminhar o aluno para uma 
avaliação clínica com vistas a descoberta das 
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causas desse acontecimento?
• Deve-se aplicar uma sanção ou “chamar 

a atenção”, na expectativa de contribuir 
para a correção do desenvolvimento das 
capacidades psicológicas?

Como se sabe, assistem-se no dia a dia 
um leque amplo de respostas, também 
mais ou menos cruzadas entre si. Deixando 
de lado toda a discussão sobre o grau de 
pertinência de hipotéticas resoluções de 
episódios singulares, analisa-se a lógica 
que anima essas interrogações, bem como 
a consequência embutida nessa forma 
hegemônica de se colocar o problema da 
dita indisciplina – a crescente psicologização 
do cotidiano escolar. 

Quando, numa escola, encaminha-se um 
aluno para avaliação psicologia em razão 
da sua indisciplina, espera-se de boa fé que 
assim se possa obter alguma informação útil 
sobre as causas do episódio. Isso parece tão 
possível como pertinente. Contudo, o com 
sabido desenrolar da história, ao qual esse 
gesto dá início, já deveria ser suficiente para 
que alguns profissionais tivessem começado 
a desconfiar de empresa semelhante. 

De fato, a informação recebida revela-se 
sempre insuficiente, pois vir, a saber, que 
há supostamente em causa uma falta de 
“maturação cognitiva”, ou um leque variado 
de situações mais ou menos “traumáticas”, 
não diz muito sobre o caráter singular do 
curioso acontecimento. A impossibilidade 
de não se obter o que se pretende e, ao 
contrário, apenas ganhar uma série de 
justificativas psicológicas que não explicam 
de fato o porquê de Pedro e não de Maria, 
não dependem da (im) potência profissional 

do “avaliador”. Ao ver, o problema está na 
natureza do pedido, ou seja, na pretensão de 
obter um saber sobre a singularidade de um 
episodio subjetivo. 

PSICANÁLISE

Para a psicanálise, o sujeito está implicado 
em todo ato. Por sinal, como todo aquele 
que consulta desconhece essa implicação, 
visa-se no início criar as condições para 
que o sujeito se interrogue sobre as causas 
daqueles episódios que tanto o incomodam. 
Assim, entregando-se a elaboração de 
uma teoria sobre seus sintomas, o sujeito 
reconstrói o processo de determinação 
singular dos acontecimentos “pessoais”. 

Conforme a psicanálise, a capacidade de 
produzir efeitos subjetivos não deriva da 
possibilidade de utilização do saber em si, 
mas, ao contrário, do funcionamento do 
próprio processo de produção desse saber 
sobre. Por outro lado, considerando o caráter 
irredutivelmente contingencial de todo 
acontecimento, o saber produzido é inútil 
per se. Nesse sentido, pode-se afirmar que 
o saber sobre as causas, enquanto está nas 
mãos do produtor, na modalidade saber de, 
guarda todo o poder; contudo, quando cai nas 
mãos de terceiros, revela-se sua ineficácia, 
deriva do singular caratê contingencial.

Entretanto, aquilo que se pode ser feito no 
contexto dessa conexão é o assinalamento do 
caráter radicalmente impossível do pedido e, 
como isso, levar a pedagogia a se interrogar 
sobre o fato de reiterá-lo com insistência.  
Mas ainda, cabe dizer, fazendo uso de uma 

sabedoria foucaltiana, que a psicanálise 
também aponta o fato de ser na história que 
se descobre o “a priori concreto”, em que 
todo acontecimento subjetivo toma, com 
“abertura vazia de suas possibilidades, suas 
figuras necessárias” (FOUCALT, 1991, p. 96). 

Essa afirmação é válida tanto na dimensão 
da clinica stricto sensu quanto na análise 
do insistente pedido de saberes a priori 
formulado pela pedagogia. Nesse sentido, 
assim como na análise o sujeito “recupera-
se na história, a psicanálise pode, perante o 
pedido escolar, endereçar-vos ao passado 
educacional.

CRISE DA AFEIÇÃO
Visão idílica do “amado mestre” está 

distante nos dias atuais, inclusive nos anos 
mais avançado de escolarização, quando 
por acaso, as queixas sobre os problemas 
de disciplina costumam ser bem maiores 
(VASCONCELLOS, 2009, p. 67).

Encontra-se por parte dos pais, com 
frequência, a desvalorização do estudo e 
dos seus profissionais. De uma relação com 
a escola no passado quase de convivência, 
distanciam-se e assumem postura agressiva; 
criticam a escola e o professor na frente dos 
filhos.

De um lado a invasão midiática garante 
o acesso das crianças (jovens e adultos), a 
mais informações, a veiculação de novas 
visões psicológicas e pedagógicas, por outro 
traz consigo uma imbecilização pautado no 
consumismo, no costume de receber tudo 
pronto, na acomodação, no desvio da atenção 
das questões essenciais da existência. 

Nesse contexto, a figura do professor não 
é respeitada, seja nas propagandas (professor 

representado por figuras grotescas) nos 
programas (salário do professor tornou-se 
motivo de piada) ou nos noticiários (sendo 
comuns críticas à escola pública, enquanto a 
particular é poupada). Isso tudo influencia a 
visão que os alunos têm de sua escola e de 
seus mestres.

Os professores sobrecarregados e 
estressados também encontram dificuldade 
para estabelecer um vinculo de maior 
proximidade com os alunos, seja em razão 
do grande número de alunos que tem em 
sala ou no ano (pelo fato de trabalharem 
em diversas escolas), seja pela rotatividade 
na instituição, seja pelas faltas, seja mesmo 
pela pouca paciência com os alunos depois 
de uma jornada cansativa, o que acaba 
confirmando uma postura de distanciamento 
(VASCONCELLOS, 2009, p. 67).

CRISE DO VINCULO
Muitas vezes, na abordagem do vínculo 

do aluno com a escola, tomam-se como 
referência seus vínculos com a família. 
Entretanto, família e escola são instituições 
com papéis sociais e dinâmicas de 
funcionamento diferentes. O vínculo familiar 
se desenvolve inicialmente no plano aético e 
depois caminha para o simbólico. 

Na escola, por sua característica de 
instituição pública (ou semipública) o 
caminho é inverso: as pessoas vão para 
a escola não porque tenham um vínculo 
afetivo com o professor, porém porque 
“é uma necessidade”, qual seja atender as 
demandas essenciais da formação humana. 
Depois é que - espera-se - se desenvolvem 
os laços afetivos com o professor e com os 
colegas (VASCONCELLOS, 2009 p. 63). 
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PRESSÃO  
Profissionais de saúde e educação dão 

atenção aos fatores que contrafazem a 
saúde psicológica do professor. Ainda que 
pouco seja realizado em termos de políticas 
públicas e educacionais para prevenção, 
acompanhamento e tratamento de casos 
classificados como de estresse, pesquisas 
começam a identificar a origem do mal e 
indicar rumos para a mudança.

No artigo publicado da Revista Educação 
e Pesquisa da Faculdade de Educação da 
USP em 2005, as pesquisadoras Sandra 
Gasparini, Sandhi Barreto e Ada Assunção, 
do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Pública da Faculdade de Medicina da UFMG, 
mencionam estudos em diversas localidades 
como Belo Horizonte e Montes Claros (MG), 
Vitória da Conquista e Salvador (BA), Santa 
Maria (RS) e Campinas (SP), para medir 
condições da  saúde do professor, incidência 
dos pedidos de licença médica e suas 
motivações.

Partem da hipótese de que condições de 
trabalho como excesso de tarefas e ruídos, 
pressão por requalificação profissional, 
ausência de apoio institucional e docentes 
em número necessário, dentre outras 
originam sobre-esforço na realização de suas 
tarefas, o estudo conclui que resultados nas 
diversas cidades são convergentes e que os 
professores estão sujeitos a outros grupos 
a terem transtornos psíquicos de variada 
intensidade.

Conforme Sandra Gasparini diz que “o 
sistema escolar transfere ao profissional 
a responsabilidade por cobrir as lacunas 
existentes na instituição, no qual determina 

mecanismos rígidos da avaliação profissional. 
Um dos problemas comuns na atividade do 
educador é a síndrome de burnout e suas 
causas estão na ocupação profissional, 
inclusive entre trabalhadores que lidam 
com pessoas e demandas variadas, que é 
comum entre médicos, enfermeiros, policiais 
e professores.

A Universidade de Brasília (UnB) realizou 
a partir do acordo com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), uma grande pesquisa nacional no 
fim da década passada sobre burnout com 
52 mil trabalhadores em 1.440 escolas. Esse 
trabalho foi publicado no livro “Educação: 
Carinho e Trabalho” pela Editora Vozes. 
Resultados apresentaram que 48% dos 
entrevistados mostraram algum sintoma da 
síndrome. A coordenadora do Laboratório de 
Psicologia do Trabalho da UnB, Iône Vasques-
Menezes lembra que até o início da década 
de 1960 o professor era valorizado.

Uma pesquisa recente, de 2003, feita pelo 
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo (APEOESP) apresentou 
resultados de 46% dos professores 
diagnosticaram algum tipo de estresse - 
entre as mulheres esse número chega a 51%. 
No Mato Grosso do Sul, conforme dados da 
CNTE e da Federação dos Trabalhadores em 
Educação do Mato Grosso do Sul, mais de 
60% das licenças médicas concedidas aos 
trabalhadores em educação no Estado são 
para professores. Do total de licenças, 38% 
estão associadas a transtornos mentais e 
comportamentais, é o principal motivo dos 
afastamentos.

Celso dos Santos Filho, médico residente 

de psiquiatria do Hospital do Servidor, em 
São Paulo, diz que atende a um número de 
professores que buscam ajuda psiquiátrica 
com os mais diversos transtornos. “Há 
uma desvalorização gradual do papel do 
professor. Ele se sente cada vez menos 
valorizado, o que afeta a prática profissional 
e a autoestima”, conta. Ele nota que as 
reclamações comuns desse sentimento de 
depreciação da atividade apontam para a 
falta de autoridade sobre os alunos e para a 
ausência de apoio institucional e das famílias 
dos alunos.

Existem dados que demarcam a fala do 
psiquiatra, a UNESCO fez uma pesquisa sobre 
o perfil do professor brasileiro em 2002. Em 
uma das questões sobre a percepção que 
tinham do próprio trabalho, 54,8% afirmaram 
ser um problema manter a disciplina 
em sala de aula; 51,9% mencionaram as 
características sociais dos alunos; e 44,8%, 
a relação com os pais. Outros pontos críticos 
estão relacionados com o volume de trabalho 
e a falta de tempo para preparar aulas e 
corrigir avaliações. 

A síndrome do esgotamento profissional, 
conhecida como síndrome de burnout, foi 
batizada nos anos 1970. O nome vem da 
expressão em inglês to burnout, ou seja, 
queimar completamente, consumir-se. Uma 
professora da rede pública paulista revolta-se 
e cita: “deixa de fazer o trabalho para chamar 
atenção do aluno para tirar o pé da cadeira e 
fazer silêncio”. Também nas reuniões, os pais 
dos alunos que não tem problemas aparecem 
e os que têm raramente vão.

A relação ente professor e aluno se 
transformou em relação professor-cliente, 

condena Rita Fraga, diretora do Sindicato 
dos Professores de São Paulo (SIMPRO – 
SP). Apesar de trabalhar com profissionais 
da rede particular do Estado, o sindicato 
observou que houve o aumento do estresse 
no seu público.

Rita avaliou que os professores se 
sentem pressionados pelos interesses 
mercadológicos da escola e diversas vezes 
não têm suporte da instituição em situações 
de enfrentamento com os alunos. Com 
receio de perder o emprego, ele se sujeita a 
essa situação.

A psiquiatra do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP, Alexandrina 
Meleiro, demonstra que esse problema de 
instituições privadas existe nos casos que 
atende, principalmente de professores do 
ensino superior. De acordo com Alexandrina, 
“entre 30% e 40% acabam desistindo da 
profissão, o que caracteriza que o problema 
é decorrente da ocupação”.

O tratamento, conforme a psiquiatra 
varia muito, pois depende do grau de 
desgaste, a pessoa pode passar somente por 
psicoterapia, ser medicada com ansiolítico 
ou antidepressivo e, às vezes, tem de ser 
desarticulada para uma função burocrática 
ou passar a trabalhar com outros tipos de 
alunos.”

Uma preocupação de Alexandrina é com a 
violência, que é indicada pelos pesquisadores 
como fator estressor que atinge professores 
que lecionam em escolas situadas em regiões 
de risco com altos índices de criminalidade e 
alguns casos, presença do tráfico de drogas. 
Ainda que a violência possa atingir direta ou 
indiretamente qualquer um, “a gente tem de 
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dar enfoque maior para a escola, pois ela lida 
com a criança e com o adolescente que serão 
cidadãos e é nesse meio que a violência é 
cultuada” alerta a psiquiatria.

Burnout é uma síndrome 
multideterminada, isto é, uma combinação 
de fatores facilita o surgimento dela 
explicita Iône Vasques-Menezes da UnB. 
Desse modo, ainda que as dificuldades 
com disciplina, desvalorização da atividade, 
desvalorização da atividade e exposição à 
violência despontam como seus principais 
causadores, não se pode desprezar outros 
motivadores das doenças psicossomáticas 
dos professores.

‘Marilda Lipp (PUC – CAMPINAS) 
 menciona o tecnoestresse que seria o contato 
cada vez mais frequente com tecnologias 
em sua atividade escolar, que demanda 
que seria o contato mais frequente com 
tecnologias em sala de aula, demandando o 
conhecimento de processos e aumento da 
carga de trabalho para fazer relatórios via 
rede, por exemplo.

Francisco Nunes Sobrinho, da UERJ, tem 
como referencial a ergonomia. “Você pode ficar 
estressado, dentro da ergonomia cognitiva, 
pelo excesso de informação que recebe. 
Isso pode causar uma descompensação, 
pois o problema maior é não saber o que 
fazer não ter uma resposta para a situação”, 
explica. Ele adverte que o ambiente físico é 
um estressor, que o incômodo proveniente 
pelo ruído excessivo ou pela temperatura 
alta pode contribuir para desenvolvimento 
de um estresse crônico entre os professores.

A Presidente da CNTE, Juçara Vieira lembra 
de que “deve começar a valorizar a profissão 

e também o salário, que se assim se possa 
trabalhar em apenas uma escola”, comenta. 
Ela menciona a necessidade de ter uma 
escola democrática que fortaleça as relações 
interpessoais e de aplicar políticas públicas 
de formação permanente. Nunes Sobrinho 
corrobora a tese de que é necessário preparar 
os professores. “Mudança do cenário passa 
pela formação das pessoas, por começar a 
incorporar no currículo algumas questões de 
comportamento”. 

O Psicólogo deu um exemplo que 
presenciou em uma escola de periferia em 
que a criança levava um bilhete chamando 
o pai para uma reunião e ela era espancada 
antes mesmo do pai saber do que se tratava. 
Isso demonstra que a professora só trabalha 
o lado negativo. O pai só é chamado para 
ouvir crítica e professor ainda não aprendeu 
que também tem de chamar o pai para fazer 
elogios. “Quando começaram a chamar 
alguns pais para elogios, as crianças queriam 
que os seus pais fossem chamados também”.

Iône comenta que há na atividade a 
sensação de que se dá muito, mas não 
se recebe nada em troca, o que causa 
insegurança e desânimo. “Se ele não gostar 
dos alunos, não conseguirá transmitir nada.” 
Psicóloga da UnB acha difícil determinar linha 
de atuação para redução do burnout. Se for 
uma síndrome de trabalho, teria de alterar 
a organização do trabalho dependendo 
das condições em que acontece naquela 
comunidade. 

Ela determina que numa cidade 
pequena, ainda que a infraestrutura seja 
menor quando comparada a de um grande 
centro desenvolvido, a proximidade com a 

sociedade local compensa. E o professor é 
menos exposto. “Fica mais fácil identificar 
fatores que protejam contra a burnout do 
que os causadores como controle sobre o 
trabalho, suporte social, ligação da escola 
com a comunidade, reconhecimento social”.

 Sandra de Almeida, professora do 
programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da Universidade Católica de Brasília 
(UCB), acautela-se que o professor se 
mostra com uma expressão de grande 
sofrimento psíquico e mal-estar visível. 
Baseia-se em suas afirmações em pesquisas 
feitas com docentes na complementação 
pedagógica para professores do magistério 
no Distrito Federal, dos quais, dos quais 
“aproximadamente 20% têm licenças 
médicas motivadas por estresse”. Isso tem 
como consequência o absenteísmo. 

 Ela relata que os professores fazem 
pedidos de transferência para secretaria, 
fazem de tudo para não estarem presentes 
em sala de aula, relata. Quando nada mais 
funciona, usam o recurso de licença médica. 
Sobre as críticas de várias secretarias de 
educação de que muitos professores querem 
licenças para matar trabalho. 

Pode chegar à conclusão de que isso não 
se configurar como depressão, mas pode ser 
um estresse.  Ela assinala que o professor não 
é escutado no ambiente escolar, passa muito 
tempo com os alunos e liga com diversas 
demandas e contraditórias. O médico é a 
figura que pode ajudar e que por ultimo caso 
pode afastá-lo da sala de aula e isso pode 
aumentar a sua angústia. 

A proposta dessa professora é a de  
resgatar a memória educativa desse  

professor para compreender como alguns 
expostos às mesmas condições conseguem 
fazer algo criativo e outros caem na 
depressão. Identificar sua história como 
estudante ideal educativo. Fazer com que ele 
perceba que não é o único a ter problemas 
psicológicos e que pode encontrar soluções 
por meio de relações interpessoais. “Ele 
precisa se interrogar, caso contrário, não 
há o que fazer.” Afinal, conforme a pesquisa 
feita pela UnB, esse trabalhador, com todos 
os problemas que enfrenta, ainda pertence 
a uma categoria que apresenta índices de 
satisfação profissional próximos de 90%.

FALHAS 

Quando um país sofre uma crise 
econômica, social ou política, a educação é, 
sem dúvida, uma das áreas mais afetadas. 
“Um país que não cuida da educação de seu 
povo está condenando seu futuro (TIBA, 
2006, p.141)”.

O elo mais significativo são os professores 
que também são os mais massacrados por 
essa corrente da educação. O elo mais fraco 
são os alunos, que são os mais prejudicados. 
E tudo isso prenuncia, como consequência, 
um futuro sombrio para o país em que 
esses professores não desempenham seu 
papel corretamente e no qual os alunos não 
recebem os bens culturais a que tem direito.

Como se não bastassem às inúmeras 
dificuldades, sobrepõem-se os interesses 
financeiros de algumas pessoas ou de alguns 
grupos empresariais, que fazem da educação 
seu principal vilão. Não medem a qualidade 
de ensino, pouco se importam com a real 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção de ensino e as práticas realizadas pelo 
professor certamente terão de ser diferenciadas, revistas 
e contextualizadas. Os professores precisam rever suas 
posturas, em relação ao aluno e a si mesmo, para depois 
trabalhar a questão da indisciplina na sala de aula.

Em suma, os professores sobrecarregados e estressados 
também encontram dificuldade para estabelecer um vinculo 
de maior proximidade com os alunos, seja em razão do grande 
número de alunos que tem em sala ou no ano (pelo fato de 
trabalharem em diversas escolas), seja pela rotatividade na 
instituição, seja pelas faltas, seja mesmo pela pouca paciência 
com os alunos depois de uma jornada cansativa, o que acaba 
confirmando uma postura de distanciamento.

Como se não bastassem às inúmeras dificuldades, 
sobrepõem-se os interesses financeiros de algumas pessoas 
ou de alguns grupos empresariais, que fazem da educação 
seu principal vilão. Não medem a qualidade de ensino, pouco 
se importam com a real formação do aluno. 

 É importante frisar que para se ter sucesso na educação, 
temos que ter uma gestão democrática com um trio 
especializado, pois só assim chegaremos a pontos positivos 
de como se trabalhar os conteúdos de forma que não fique 
lenta, monótona e passe de modo divertido aos alunos.

Sabendo que a indisciplina será um sempre um problema 
sem fim, porque a cada ano chega à escola novos alunos e 
professores, assim as instituições educativas terão sempre 
uma historia de classe indisciplinada. Por esta razão a tarefa 
educativa deve ser flexível, pois depende da realidade 

formação do aluno. Visam à obtenção de maior B lucro, num 
capitalismo desumano e selvagem.

Nesses estabelecimentos, os professores não são 
orientados de maneira adequada a explorar suas capacidades 
e aperfeiçoar a qualidade de seu trabalho. Desconhecem sua 
importância decisiva na educação dos alunos.

sociocultural de seus educandos.
Por todos esses fatores, a conclusão a que 

se chega é que o professor tem influências 
significativas e que leva o educando a ter 

prazer pelo estudo, desenvolvendo suas 
habilidades e conhecimentos, assim, criam-
se condições favoráveis para amenizar a 
indisciplina na sala de aula.
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UMA IDEIA DE PEDAGOGIA
RESUMO: Este artigo resulta de leituras feitas no âmbito da graduação em Pedagogia e 
que se estenderam aos estudos realizados no decorrer da pós-graduação em Didática, 
Teorias de Ensino e Práticas Escolares, ambas realizadas na Faculdade de Educação da USP. 
Trata de retomar o conceito de Didática reafirmando sua importância enquanto área que 
evidencia os estudos referentes ao ensino, mas que não se afasta de produções específicas 
como as que são desenvolvidas na área da História da Educação, por exemplo. Ele é aqui 
relacionado ao termo pedagogia, quando, então, observamos que ambos se direcionam a 
um mesmo objeto de desejo: a construção da aprendizagem. Busca também discutir o que 
se entende por ‘ensino’ e sua relação com os saberes profissionais dos professores. Atenta 
para a consideração de que estes saberes são construídos ao longo de toda a formação 
dos docentes, seja no âmbito privado, assim como no público, sendo necessário lutar para 
que haja uma constante revisitação das representações que estes profissionais incorporam, 
assim como do modo como as empregam em seu fazer pedagógico.

Palavras-chave: PEDAGOGIA; SABERES PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES; ENSINO.
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INTRODUÇÃO

O mestre José Mario Pires Azanha, 
professor emérito da Universidade de São 
Paulo, com mais de 50 anos de dedicação 
à escola pública, declarou em seu texto 
referencial ‘Uma reflexão sobre a Didática’ 
(1985)  que a ideia que se tem de Didática 
não pode ser explicada valendo-se de uma 
definição prévia ou tendo por princípio 
o contexto em que ela está inserida. Na 
verdade, a Didática está imersa ou sofre 
influências do saber psicológico, sociológico, 
político, dentre outros. O desejo, por 
exemplo, de ensinar tudo a todos, a partir 
do que considera Comenius como parte da 
Didáctica Magna, expressa apenas mais um 
dos aspectos da junção de correntes que 
tratam da noção de Didática, sendo esta 
obra, como fora explicitado por Azanha, “[...] 
o primeiro tratado sistemático de pedagogia, 
de didáctica e até de sociologia escolar” 
(p.26). Como adendo, é preciso dizer que 
apesar de no sentido corrente o termo 
produções educacionais, por exemplo, ser, 
em grande medida, definido como o conjunto 
de trabalhos que têm como objeto o estudo 
dos processos relacionados à instrução 
como, dentre outros fatores, os estudos 
metodológicos, nestas também podem ser 
incluídos estudos específicos da História da 
Educação, das implicações sociológicas da 
mesma e, ainda, das produções que utilizam a 
psicologia para explicar os fatores cognitivos 
e comportamentais dos indivíduos nos 
espaços escolares. Tais análises tornaram-
se importantes para o campo da pesquisa 
educacional e cabe compreender, também, a 

interligação dessas produções estritamente 
educacionais a outros campos de pesquisa 
em ciências humanas.   

Apesar das contribuições de outras 
áreas de pesquisa, não se pode esquecer 
que a Didática está no cerne dos estudos 
pedagógicos na medida em que trata 
exclusivamente do ensino. O termo ‘didática’ 
tem sua origem na palavra grega didasko, 
tendo por significado os verbos ensinar ou 
instruir, pautando-se sumariamente da arte 
ou técnica de ensinar. Já a palavra pedagogia 
tem por significado os termos direção ou 
educação de crianças. Ambas denotam a 
efetivação de uma ação baseada na noção de 
competência, fundamentada no domínio de 
uma profissão, tendo por objetivo construir 
a aprendizagem. Deste modo, “[...] no 
ensino, todas as atividades são concebidas 
e planejadas em função desse objetivo. 
Portanto, a compreensão do conceito de 
ensino só pode ser feita em referência ao 
conceito de aprendizagem” (CORDEIRO, 
2007, p.21, grifo do autor) . 

Considerando os aspectos apresentados, 
é preciso esclarecer que o objeto geral 
deste artigo é o de retomar o conceito de 
pedagogia à luz de discussões teóricas que 
remontam à abrangência dos estudos do 
campo educacional apresentadas por autores 
tais como os filósofos John Passmore e Israel 
Scheffler, intentando retomar o que está no 
cerne da ação pedagógica, perpassando assim 
os saberes profissionais dos professores 
a partir da perspectiva apresentada por 
Maurice Tardif, Claude Lessard e Louise 
Lahaye. Para tanto os objetivos específicos 
versam sobre a discussão a respeito das 

especificidades do trabalho docente, tendo 
em vista que sua atuação não está sob a 
égide de uma regra exaustiva que garanta o 
sucesso de seus feitos. Refletir-se-á sobre as 
possibilidades de constituição dos saberes 
profissionais docentes, considerando a 
ideia de representação que se relaciona à 
história de vida de cada agente em meio a 
uma estrutura social. Discuti-se, além disso, 
o conceito de ensino à luz de reflexões 
embasadas em produções educacionais. 
O estudo justifica-se pela necessidade 
de ampliar as formas de compreensão da 
atividade docente a partir da perspectiva dos 
saberes profissionais, atentando também 
para a retomada de conceitos relevantes 
para o campo educacional. Tem por problema 
central a hipótese de que a formação dos 
professores deve ser pensada em abrangência 
e de modo contínuo por intermédio de uma 
ação reflexiva que se faz em meio aos pares 
e em momentos de individualidade. 

RETOMANDO O CONCEITO 
DE ENSINO- UM EXERCÍCIO 
DE REFLEXÃO EM 
ABRANGÊNCIA

Mas afinal, o que é ensinar? Este vocábulo 
deriva do latim insignio (pôr uma marca, 
distinguir), mas é usualmente tomado como 
instruir, dar lições, educar. Contudo, ensinar 
diz respeito ao ato, assim como o desejo de se 
obter êxito com a ação. Há, por conseguinte, 
uma diferença em dizer que a prática 
educativa levará ao ensino, pautando-se, 
portanto, na ideia de êxito, de dizermos que 

se pode tentar ensinar, mas sem, contudo, 
obter êxito. 

Então, presumimos que, se o aluno não 
chegou a aprender, o professor não estava 
ensinando, mas somente tentando ensinar. 
“Ensinar”, por vezes, significaria, o “propósito 
de alcançar a aprendizagem” e por outras, 
“alcançar a aprendizagem de fato”; em 
certas ocasiões a palavra tem conotação de 
intenção e em outras de êxito (PASSAMORE, 
s/d, p.2, grifo do autor) .

Dizer que um professor ensina é afirmar 
que ele detém uma habilidade para tal, 
independente do conteúdo e demais 
circunstâncias. Ser um bom professor não 
significa apenas apresentar-se como tal em 
relação ao comportamento, traje ou fala, 
além de ser capaz de escrever em uma lousa 
e de manter seus alunos quietos, 

[...] mas sim no fato que os alunos 
aprenderam ou não o que se buscava 
ensinar-lhes. Insistir, sempre, em que ensinar 
significa ensinar algo a alguém é um modo 
de familiarizar-se com fatos tais como estes 
(PASSMORE, s/d, p.8). 

Quanto ao método, Passmore explicita 
que não basta considerar a necessidade 
de formar professores ensinando-os o 
assunto que irão lecionar, especialmente se 
basearem-se em aspectos comuns, como 
a necessidade de adequar a fala/ensino a 
quem estiver ensinando. 

Em primeiro lugar, antes que qualquer 
pessoa comece a ensinar uma matéria, deve-
se incitá-lo a pensar acerca dela de um modo 
particular, a perguntar-se qual é o propósito 
de ensiná-la, com que critérios julgar o êxito 
de seu ensino, que papel sua disciplina tem 
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na educação geral da criança, que tipo de 
benefícios os alunos que não a terão como 
profissão podem retirar dela (PASSMORE, 
s/d, p.13-14).

Além disto, é preciso dizer que ensinar 
parte de uma ação triádica, ou seja, que 
alguém ensina algo a outro alguém, mas que 
não necessariamente obter-se-á êxito nesta 
prática. Também não se pode esquecer de 
que o aluno pode aprender com autonomia, 
mas que ele também aprende pela mediação 
do professor, como, por exemplo, por 
intermédio de sua fala. 

Pode-se afirmar com alguma certeza que 
ensinar é uma atividade (ou um conjunto de 
atividades) que se baseia em noções sobre 
a natureza e o funcionamento da mente 
humana. O professor, ao preparar ou ministrar 
uma aula, imagina: “Como posso chegar 
até as crianças?”; “Como posso me fazer 
entender?”. O aluno, ao ouvir o professor 
ou ao tentar resolver o problema que lhe foi 
proposto, também questiona: “Onde esse 
professor está querendo chegar?” ou “O que 
ele quer que eu faça? ” (p.26, grifo do autor).

 Nos dois casos, professor e aluno estão, 
cada um, operando a partir de um conjunto 
de pressupostos sobre o funcionamento da 
mente do outro. Jerome Bruner, psicólogo 
norte-americano, mostra que diversas 
concepções populares de pedagogia se 
fundamentam em representações sobre 
as crianças: elas são teimosas e precisam 
ser corrigidas, ou são seres inocentes que 
precisam ser protegidos, ou só conseguem 
desenvolver habilidades por meio de 
exercícios práticos, ou são recipientes 
vazios a serem preenchidos, ou então 

serezinhos egocêntricos que precisam ser 
corretamente socializados. Cada uma dessas 
representações a respeito das crianças 
acaba implicando a escolha de determinados 
modelos ou padrões didáticos (CORDEIRO, 
2007, p.27, grifo nosso).

A escolha quanto ao método  
de ensino a aplicar, portanto, r 
elaciona-se à representação que os 
professores constroem a respeito de seus 
alunos. Deste modo, pode-se encontrar 
aqueles que acreditam ser possível aprender 
por intermédio da imitação, do saber fazer, 
da simples necessidade de se absorver 
informações ou fatos, da consideração 
de que as crianças são seres pensantes, 
portanto que participam da construção de 
atos reflexivos, e que é preciso partir de 
um conhecimento acumulado socialmente 
para refletir sobre o mesmo a partir do 
conhecimento pessoal, dentre outros 
aspectos a serem considerados. Retomando 
a questão do método, Azanha nos explica 
que Comenius partiu da concepção de que 
ensinar era aplicar um método embasado 
em pressupostos científicos. Contudo, o 
autor defende que a atividade de ensinar 
está muito mais próxima do ato de pensar 
criticamente, argumentar ou contar piadas 
com graça, por exemplo, já que não parte 
de um saber proposital como é o caso de 
saber que para jogar xadrez é preciso seguir 
uma sequência de ações pautadas em regras 
e jogadas explícitas. Em relação ao ato de 
ensinar, este parece tratar de um 

[...] saber fazer do que de conhecer certas 
regras e aplicá-las. Se dissermos que alguém 
sabe ensinar, isto significa necessariamente 

que obtêm êxito no seu propósito e só 
acessória e eventualmente que segue esta 
ou aquela regra (1985, p.31).  

O que nos leva novamente a afirmar que 
o ato de ensinar não é pautado por regras 
exaustivas, como já indicamos a partir da 
concepção de Scheffler. 

Nenhuma regra destinada a aumentar 
a probabilidade de êxito pode ser 
simultaneamente exaustiva e útil para o futuro 
professor – pelo menos até onde possamos 
enxergar. As regras de ensino podem, no 
melhor dos casos, melhorar o próprio ensino, 
no sentido de torná-lo mais eficiente; mas 
elas não podem eliminar exaustivamente a 
possibilidade de um fracasso. Podemos, se 
assim quisermos, chamar o ensino de uma 
‘arte prática’, na medida em que ele consiste 
(falando em termos amplos) uma atividade, 
orientada para uma meta que define o seu 
êxito, e que se pode melhorar por meio de 
regras, as quais, todavia, não asseguram 
êxito (SCHEFFLER, p.87) . 

OS SABERES PROFISSIONAIS 
DOS PROFESSORES COMO 
DEFINIDORES DE PRÁTICAS

Apesar de não aplicarem um método de 
pleno êxito, os professores partilham uma 
série de saberes que definem sua prática, 
como os saberes profissionais, os saberes das 
disciplinas, os saberes curriculares, e os da 
experiência. O primeiro aspecto faz menção 
à formação inicial ou continuada, quando, 
então, os educadores têm acesso às ciências 
da educação, somados aos estudos ligados 

aos saberes pedagógicos, participando uma 
série de conhecimentos que resultam da 
reflexão sobre a prática educativa, partindo 
de representações sobre esta atividade. 
Estes saberes pedagógicos buscam 
referenciar-se aos estudos científicos para 
assim integrar os resultados das pesquisas 
à ação. Os saberes da formação baseiam-se 
também nos conteúdos aprendidos por meio 
das disciplinas frequentadas na formação de 
origem, emergindo das escolhas realizadas 
entorno dos saberes legitimados. Quanto 
aos saberes curriculares, estes derivam dos 
objetivos, conteúdos e métodos aplicáveis na 
instituição escolar no momento da execução 
do ato de ensinar. Estes, por conseguinte, 
passam pelo filtro dos saberes da experiência, 
pois remontam ao habitus, práticas e formas 
de saber fazer e saber próprios da prática 
escolar. Acabam por constituir um recurso 
para avaliar os saberes adquiridos na 
formação, podendo assim rever os conceitos 
apreendidos no primeiro momento, assim 
como as reformas e inovações implantadas 
na escola.

[...] Estes saberes não se encontram 
sistematizados no quadro de doutrinas ou 
de teorias. Eles são saberes práticos (e não 
da prática: eles não se aplicam à prática 
para melhor conhecê-la, eles se integram a 
ela e são partes constituintes dela enquanto 
prática docente). Eles formam um conjunto 
de representações a partir das quais o (a)s 
professore (a) s interpretam, compreendem 
e orientam sua profissão e sua prática 
cotidiana em todas as suas dimensões. Eles 
constituem, poder-se-ia dizer, a cultura 
docente em ação (TARDIF, M., LESSARD, C., 
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LAHAYE, L., 1991, p.228, grifo nosso) .
Diferente do que é proposto,  

por exemplo, pelas ciências da educação, 
a rotina escolar ensina ao professor que é 
preciso muitas vezes improvisar e lidar com o 
que não era esperado. Não necessariamente 
o domínio disciplinar lhe dá suporte para 
assumir uma sala de aula, é preciso cuidar 
das relações pessoais, buscando ter o aluno 
como eixo do ensino.   

[...] Elas exigem portanto do (a)s  
professore (a)s, não um saber sobre um 
objeto de conhecimento, nem um saber 
sobre uma prática e destino principalmente 
a objetivá-la, mas uma capacidade de se 
comportar enquanto sujeito, ator e de ser uma 
pessoa em interação com outras pessoas. 
Essa capacidade é geradora de certezas 
particulares, das quais a mais importante 
consiste na confirmação, pelo docente, de 
sua própria capacidade de ensinar e de sua 
performance na prática da profissão (TARDIF, 
M., LESSARD, C., LAHAYE, L., 1991, p.228-
229).

Contudo, os saberes da experiência 
não se limitam às práticas da sala de 
aula, mas englobam as interações com as 
demais pessoas que circulam pelo espaço 
educacional, as normas sob as quais seu 
trabalho deve ser executado e a própria 
instituição como estrutura composta por 
funções distintas, constituindo as condições 
para o exercício da profissão. É na dinâmica 
encontrada na instituição que o professor 
constitui sua prática, considerando os 
diversos espaços, condições e pessoas com 
que interage. Na prática toma ciência do 
que em sua formação foi relevante, o que é 

preciso aprender, quais atributos lhes falta 
e o que é preciso, sobretudo nos primeiros 
anos de atuação, para se ganhar visibilidade 
dentre seus pares. Por meio desta experiência 
o professor adquire uma série de habitus 
(nos termos de Pierre Bourdieu) e macetes 
sobre como executar sua ação, preparar sua 
aula e lidar com o imperativo do relógio, por 
exemplo. 

[...] O (a)s professore (as) não rejeitam 
em sua totalidade os outros saberes; 
pelo contrário, ele (a)s os incorporam à 
sua prática, porém retraduzindo-os em 
categorias de seu próprio discurso. Nesse 
sentido, a prática aparece como um processo 
de aprendizagem através do qual o (a)s 
professores (a)s retraduzem sua formação e 
a adaptam à profissão, eliminando o que lhes 
parece inutilmente abstrato ou sem relação 
com a realidade vivida, e conservando o que 
pode lhes servir de uma maneira ou de outra 
[...] (TARDIF, M., LESSARD, C., LAHAYE, L., 
1991, p.231). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível compreender então que os saberes  
profissionais dos professores são constituídos  
ao longo de toda a sua formação, seja no âmbito privado, 
assim como no público. Logo, cada educador deve ser 
observado em seu fazer sob a lente de sua complexidade, 
podendo ser feita, deste modo, alusão a uma colcha de 
retalhos que se entrelaçam e criam novos contornos. 
Nesta perspectiva é que também nos propomos a refletir 
a respeito do conceito de ensino, haja vista a discussão 
proposta por Israel Scheffler sobre a ação triádica do ensino, 
quando então passa-se a evidenciar que a relação professor 
aluno é mediada pelo conhecimento construído e partilhado 
por ambos. Terminamos por dizer que tudo nos leva a crer 
que é preponderante que a formação do professor se faça 
de maneira contínua para que possa rever seus saberes 
constituídos, assim como sua concepção de ensino e 
aprendizagem, assim como tendem a fazer a respeito de suas 
representações na medida em que se vê em meio à cultura 
escolar e a cultura de cada grupo de professores.
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