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EDITORIAL

CONSELHO EDITORIAL

A Influência da Inteligência Artificial no Contexto da
Educação
A existência de computadores inteligentes sempre nos foi
retratada nos filmes de ficção cientifica. Filmes como
BLADE RUNNER, EU ROBÔS, MATRIX, TRON, e o HOMEM
BICENTENÁRIO, nos trazem a ideia de que androides
podem trazer a nossa realidade atividades e processos que
antes só era feita pelos humanos.
Devido a capacidade de armazenamento, raciocínio e
comportamentos inteligentes faz da IA uma alusão de sua inclusão
na educação como fonte de conhecimento e reflexões sobre as
ações e descobertas do homem em toda a sua existência.
Com a evolução dos computadores, através da tecnologia
e dispositivos nos mostram que são capazes de aprender e se
programar conforme são utilizados.
Esta interação com o meio, mostra ao homem novas
ferramentas, e possibilita a elaboração de softwares onde os
processos de cognição e raciocínio estão a sua disposição para
utiliza-los também na educação.
A Inteligência Artificial (IA) inserida na educação, irá proporcionar
aos alunos a interação com novos conhecimentos e possibilitar
novos desafios, propondo problemas, soluções e descobertas.
A inserção da IA na Educação irá trazer novas propostas de
interatividade em tempo real com todas as áreas do conhecimento.

Profa. Cláudia Regina Esteves
Coordenadora Pedagógica da Pós-Graduação

Adriana Alves Farias
Cláudia Regina Esteves
Ivan César Rocha Pereira
Paulo Malvestio Mantovan
Rodrigo Leite da Silva
Maria Virgínia de Figueiredo
Pereira do Couto Rosa

12

Adriana Alves Farias
REVISÃO E NORMALIZAÇÃO
DE TEXTOS
Adriana Alves Farias
Rodrigo Leite da Silva
PROGRAMAÇÃO VISUAL E
DIAGRAMAÇÃO
Gabriel Farias Lima

21

127

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A
EDUCAÇÃO DE ALUNOS SURDOS
Tathiana de Araújo Gonçalves

137

A FORMAÇÃO DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO E
SEUS REFLEXOS NA PRÁTICA EDUCACIONAL
Thays Galhardo

LITERÁRIO
Tauane Oliveira Almeida Araujo

38

A ARTE E SUA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Catiane Leite Rezende

147

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A CONSTITUIÇÃO
DOS GRUPOS: DIMENSÃO A SER REFLETIDA
Vanessa Rossi Americano

47

A CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E O TRABALHO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Fabiana Galvão Romeiro Nunes

155

61

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE:
CORPO EM MOVIMENTO PARA A
APRENDIZAGEM
Luciene Luisa Nascimbeni Bonfim

A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA
PÚBLICA E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
Michele Andressa Estavarengo

165

A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA
PÚBLICA: CONSELHO DE ESCOLA E PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO
Aparecida Maria De Oliveira Negrão

72

A CRIANÇA COM SUPERDOTAÇÃO DIANTE DA
NECESSIDADE DE UMA ESCOLA RECEPTIVA
PARA O UM ENSINO EFETIVO E PROMISSOR
Sheila De Cassia Dias

175

A IMPORTÂNCIA DA APROXIMAÇÃO ENTRE
FAMÍLIA E ESCOLA
Silvia Trevisan Ribeiro

184

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO COTIDIANO
ESCOLAR
Ana Cristina Leandro Mandú

193

A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Maria José Oliveira Dos Santos Alves

203

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Andréa Maria Sodré De Oliveira

211

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Andrea Barboza Dos Santos Pinto

COPYRIGTH

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

A FORMAÇÃO DE LEITORES: O GOSTO

A ARTE COM ELEMENTOS INUSITADOS
Lidiane Simão da Silva

Elizandra Pires

Publicação Bimestral e
multidisciplinar vinculada
à Faculdade Campos Elíseos.

A APRENDIZAGEM E A
NEUROPSICOPEDAGOGIA
Andreia Oliveira De Andrade

118

30

PROJETO GRÁFICO

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

A APRENDIZAGEM E A LEGISLAÇÃO EM MEIO
AMBIENTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Vanessa Pereira De Jesus Garcia

EDITOR-CHEFE

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

4

SUMÁRIO

81
90
99

104

A DIMENSÃO DA LEITURA NA EDUCAÇÃO
ESCOLAR
Ana Carolina Milke Reginato De Moraes
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS ESCOLAS
REGULARES: HISTÓRIA E CONTEXTOS
Maria De Fátima Vasconcelos Canada Demasi
A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL –
AVANÇOS E DESAFIOS NESSA MODALIDADE
EDUCACIONAL
Aline Salton De Paula Melo
A ESCOLA E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Marcela Moreira Cerencio

5

Revista Educar FCE - jUNHO

223

Revista Educar FCE - JUNHO

342

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO CONTEXTO
DE APRENDIZAGEM:EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL
Maria Fernanda Reis Ramacciotti

232
244
252
261

351

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Patricia Garcia Gonçalves

367

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO COTIDIANO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Luceli de Fátima Mendes Vieira
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Érica Silva Lima
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO PROCESSO
DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Débora Prisco Da Silva

A IMPORTÃNCIA DOS JOGOS NA
ALFABETIZAÇÃO
Mariani Scalari Basque
A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: A MEDIAÇÃO
PEDAGÓGICA COMO ESTRATÉGIA
Ana Lúcia Teixeira De Freitas
A INCLUSÃO DO ALUNO COM ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO AMBIENTE
ESCOLAR
Cristiane de Souza Rodrigues

428

A LDB 5692/71 E O TECNICISMO
Adriana Victorelli

434

A LEGISLAÇÃO EM ARTES – BREVE HISTÓRICO
Fernanda Ferreguette

464

A LUDICIDADE NA INICIAÇÃO MUSICAL NA
INFÂNCIA
Priscila Perego Fagundes Varjão

445

A LIDERANÇA COMO FATOR FUNDAMENTAL
DE GESTÃO EDUCACIONAL
Rose Elaine Ussuy e Souza

324

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO
DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Andréia De Araújo Vieira

333

A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO

454

478

ESCOLANOVISTA NA EDUCAÇÃO
Clélia Gislaine Lavorato Lírio Do Nascimento

6

670

APRENDENDO GEOMETRIA COM JOGOS
Adine Cordeiro Dezorzi

680

ARTE DE DESENHAR NA INFÂNCIA
Andressa Fabiane Silva Garcia

689

A PSICOPEDAGOGIA E OS DISTÚRBIOS DE
APRENDIZAGEM
Lilia Vicente Da Silva

ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES
NECESSÁRIAS
Miriam Augusta Alvim

698

A TEORIA DA PSICOGENÉTICA DE PIAGET E A
AFETIVIDADE
Simone Fernandes Melchior Brito

ARTE E EDUCAÇÃO: A DISCRIMINAÇÃO DA
MATÉRIA DE ARTE NA GRADE CURRICULAR
Maria Aparecida Da Silva

707

ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Josilene Aparecida de Souza

718

AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO
Simone Alves de Oliveira

727

AS CONCEPÇÕES DE VYGOTSKY, PIAGET
E WALLON SOBRE O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL E A MATEMÁTICA
Tania Ramos de Moraes

741

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO POR MEIO
DOS JOGOS
Vivian De Cássia Kiss

AS CONSEQUÊNCIAS DO FENÔMENO
BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR
Daiane Ramalho De Oliveira

A LITERATURA INFANTIL E OS CONTOS DE
FADAS: A CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS DE
FADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Tânia Maria Barreiros

757

615

ALFABETIZAR E LETRAR POR MEIO DE
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
Célia Guimarães Santos Krencas

AS EMOÇÕES E A APRENDIZAGEM
Amadeu Ribeiro dos Santos Júnior

767

622

ÁLGEBRA NOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Raquel Guimarães De Medeiros

AS FINALIDADES ACERCA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Fabrícia Borges De Freitas Araujo

A LUDOPEDAGOGIA E O EDUCADOR
Susi Elaine Pereira

A MÚSICA E A LINGUAGEM MUSICAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Maria Beatriz Almeida Sposito

517

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Gabriela Baesso De Souza

528

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Lívia Pontes Silva
A PSICOMOTRICIDADE COMO RECURSO NA
PRÁTICA PSICOPEDAGÓGICA
Adriana De Sá Marques

560

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Miriam Campos Henrique

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL, COMO ESTRATÉGIA DO PROFESSOR
Márcia Helena Silva

APRENDENDO A ENSINAR MATEMÁTICA NAS
SERIES INICIAIS
Ozeias Gonçalves Pereira

394

281

315

656

A INCLUSÃO DO DEFICIENTE MENTAL EM
SOCIEDADE
Ana Maria Dos Anjos Pimentel
A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM
Elaine Cristina Meirelles Carneiro

A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NA
ALFABETIZAÇÃO
Alan Carlos Coelho Do Nascimento

ANALFABETISMO NO BRASIL
Marcia Pereira De Andrade Do Carmo

501

542

408

305

645

A LUDOPEDAGOGIA NO CONTEXTO DE
APRENDIZAGEM DOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Bruna Felipim

A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Maria Lucineide Dos Santos

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Nivia Almeida Valente

A IMPORTÂNCIA DO JOGO NA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICAT
Ana Paula Costa Souza

ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO:
INSTITUIÇÃO, PROFESSOR E PSICOPEDAGOGO
Mariana Saraiva Sabino Da Costa

380

271

290

635

491

569
581

590

603

A VISÃO DOS ALUNOS X AVALIAÇÕES
EXTERNAS: AS DIFERENTES ÓTICAS SOBRE
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Érica Soares De Carvalho Souza
A VISÃO INCLUSIVA DA NEUROCIÊNCIA NO
TRABALHO COM DEFICIENTES INTELECTUAIS
E AS NOVAS TECNOLOGIAS
Maria Francisca Arroyo Calderón

7

Revista Educar FCE - jUNHO

782

AS INTERFACES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO

792

AS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Marisa Hirano Handa

802

AS PRÁTICAS DE LEITURA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E OS CONTOS DE FADAS
Silvia De Oliveira Flores

CONTEXTO ESCOLAR
Edisangela Nascimento Martinelli

811

AS QUESTÕES HEGEMÔNICAS RACISTAS NO
BRASIL
Maria De Jesus De Freitas Beserra

824

AUTONOMIA DO ALUNO NA PRODUÇÃO
ESCRITA COMO FAZER O CONHECIMENTO DA
LEITURA E ESCRITA TER SIGNIFICADO PARA O
ALUNO
Adriana Dos Reis Limas

837

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Marta Gomes De Lima

848

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS NA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
Renata Lo Buio De Andrade

857

Revista Educar FCE - JUNHO

921

COORDENADOR PEDAGÓGICO: A LIGAÇÃO

929

CULTURA, RESPEITO E VALORIZAÇÃO DA

939

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AS NOVAS

952
957
963

984

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: ESTÍMULO
AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Larissa Batista Costa

996

MEDIADORA DA EDUCAÇÃO
Ana Paula De Oliveira Zanette

DIVERSIDADE
Suzana Rosa Dos Santos Silva

TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO
Ira Rosolia De Mattos
DÉFICIT DE ATENÇÃO E DE APRENDIZAGEM
Marcia Cristina Mariano

DESVENDANDO O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM POR MEIO DA
NEUROCIÊNCIA E COM A AJUDA DA
AFETIVIDADE E DA MUSICALIZAÇÃO
Maria Aparecida Dias Pinn
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA
ALFABETIZAÇÃO
Shirlei Neves De Oliveira Justiniano
DISLEXIA
Adriana Da Conceição

BRINQUEDOTECA PARA UMA EDUCAÇÃO
INFANTIL MELHOR
Claudia Ferreira Da Silva Cardoso

1005

DISLEXIA E O PAPEL DA ESCOLA
Juliana Beatriz Ferlin

875

BULLYING NA ESCOLA
Maria Helena Ottoni Buzato

1013

DIVERSIDADE, O RESPEITO NA DIFERENÇA
Adriane Luzia Martucci Liberatti

891

COMO O DESENHO PODE CONTRIBUIR NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS
Dulce Pedroso da Silva

1022

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À
OBESIDADE EM ESCOLARES
Neila Camargo De Moura

CONTEXTUALIZANDO O ENSINO HÍBRIDO
Ana Claudia Victorelli Ferrari

910

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DE CAMPO PARA
ANÁLISE DAS FINALIDADES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Fabrícia Borges De Freitas Araujo

1031

8

1187

GESTÃO TRIBUTÁRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
NO BRASIL
Alex Lopes Costa

1199

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS:
QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO COMO
UMA QUESTÃO DE DIREITO
Erika Costa Gomes

IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA NA
APRENDIZAGEM
Anna Rita de Almeida

1210

1068

EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEU PROCESSO
INCLUSIVO
Denise Pinto Ferreira Da Silva

INCLUSÃO E O PAPEL DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Paula Rentes Duarte

1223

INCLUSÃO: HISTÓRIA RECENTE
Danielle Pereira França Valenzi

1080

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS ASPECTOS
EDUCACIONAIS E PSICOSSOCIAIS SOBRE O
AUTISMO
Mislene Reis Silva

1238

JOGO SIMBÓLICO NA INFÂNCIA
Claudia Borges Moreno

1248

LETRAMENTO E SUA IMPORTÂNCIA
DURANTE O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
NA APRENDIZAGEM ESCOLAR
Fabiana Cristina Cirino

1262

LITERATURA INFANTIL: O IMAGINÁRIO
DA CRIANÇA E O DESENVOLVIMENTO
EMOCIONAL
Daniele Ferrara Pereira

1273

LITERATURA, DIVERSIDADE E RELAÇÕES
ÉTNICO RACIAIS NA ESCOLA
Solange Carvalho De Oliveira Silva

1056

DESINIBIR, VIVENCIAR E APRENDER – UMA
PROPOSTA PARA O APRENDIZADO
Ana Célia Serafim Santos

870

903

1046

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM
CONSUMO SUSTENTÁVEL
Hilton Martins

1093

1107

EDUCAÇÃO E AFETIVIDADE: AS TEORIAS
E A IMPORTÂNCIA DO AFETO NA
APRENDIZAGEM
Fernanda Rodrigues Aronne Barros

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SEU CONTEXTO
HISTÓRICO NA VIDA DAS PESSOAS
DEFICIENTES
Andreia Alves Caires
EDUCAÇÃO INFANTIL: DO ASSISTENCIAL AO
PEDAGÓGICO
Thais Mor Da Silva Belizário

1123

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Milleny Alaksany Olivato Do Nascimento

1134

ESTUDOS A RESPEITO DA MATEMÁTICA
PRESENTE NA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO
Raquel Guimarães De Medeiros

1282

LUDICIDADE E APRENDIZAGEM: CONTEXTOS
PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Maria Cristina Freitas de Oliveira

1143

FOLHAS DE ATIVIDADES: UMA
METODOLOGIA SEGUINDO OS PASSOS DA
ENGENHARIA DIDÁTICA
Andréa Magalhães Binotti

1291

LUDICIDADE: FERRAMENTA DE
INTERVENÇÃO NA APRENDIZAGEM
Roseli França Batista Flose Barrem

1160

FUNÇÕES NEUROLÓGICAS, EMOÇÕES E O
CORPO
Vanesca Canhassi Pastorelli

1305

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Maura Farias Fernandes

1313

MATERIAL NÃO ESTRUTURADO: LIXO OU
LUXO?
Ana Lúcia Budim De Oliveira

1177

GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS
PÚBLICAS
Simone Da Conceição Rosa

9

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

1323

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Regiane Maranho Capuzzo

1462

1594

O QUE É PROJETO PEDAGÓGICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Rita De Cássia Rezende Alves Cavalcante

1594

1333

O DIREITO A EDUCAÇÃO INFANTIL:
HISTÓRICO E CONTEXTOS
Yandra Dias de Freitas

O QUE É PROJETO PEDAGÓGICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Rita De Cássia Rezende Alves Cavalcante

METALINGUAGEM – A LIÇÃO DA PROSA E DA
POESIA
Marileide Márcia De Araújo

1471

O ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: ARTE E EDUCAÇÃO
Evandro De Lima

1603

O TEATRO DE FANTOCHES, AUXILIANDO NA
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
Tatiane Fernandes De Oliveira Monteiro

1711

1341

METODOLOGIA NO ENSINO DA GENÉTICA
AULAS PRÁTICAS PARA O ENSINO MÉDIO
Luciana Lima De Godoy Andrade

1481

O GESTOR NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
Ana Paula Gonçalves Ferreira Gagliardi

1613

1720

MUDANÇAS NO CENÁRIO EDUCACIONAL
APÓS A PROMULGAÇÃO DA LDB 9394/96
Viviane Aparecida Melon De Oliveira

POR QUE ENSINAR ARTE AFRICANA?
Michel Rodrigues Da Silva Morales Curcho

1490

O JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
CONTEXTOS, PRÁTICAS E POSSIBILIDADES
Bárbara Cristina De Jesus Antunes

O USO DAS MANDALAS COMO
METODOLOGIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA
Alessandra Batemarque Messmer

PEDAGOGIA EM ONGS ATUAÇÃO DO
EDUCADOR EM UM AMBIENTE DE
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
Claudia Rodrigues Barbosa

1624

1731

1361

NEUROCIÊNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL E
APRENDIZAGEM:PRINCIPAIS CONCEITOS
Ivany Maria de Oliveira

PSICOPEDAGOGIA: ALUNO, DIAGNÓSTICO E
APRENDIZAGEM
Michel Rodrigues Da Silva Morales Curcho

1500

O LÚDICO E OS JOGOS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Karina Cristaldo Do Nascimento Walker

O USO DE MÚSICA NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Daniela Nicoletti Neves Paneque

1632

1740

1371

NEUROCIÊNCIAS E APRENDIZAGEM
Adriana Negreiros Primo Da Silva

RELAÇÕES ÉTINICO-RACIAIS NO ESPAÇO
ESCOLAR
Fabiana Bento Do Prado

1509

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Thamara Guimarães Lima

OS CONTOS CLÁSSICOS INFANTIS E A
PSICOPEDAGOGIA
Sibele Aparecida Ribeiro

1641

1756

1380

O AUTISTA NA EDUCAÇÃO INANTIL
Eliane Vieira Da Silva Santana

1526

RESPONSABILIDADE DA ESCOLA E DA
FAMÍLIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
– EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Patricia Rodriges Da Silva

1389

O BRINCAR COMO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Natanael Pereira De Aguiar

O LÚDICO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Cristiane Luiza Gavaldon

OS CONTOS DE FADAS E
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMOCIONAL E
COGNITIVO DA CRIANÇA
Kátia Delfina Agostinho Vasconcelos

1764

1536

O BRINCAR E O PROCESSO DE AQUISIÇÃO
DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
Eduardo Bezerra De Souza

O MOVIMENTO DO CORPO AJUDANDO NO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Roselaine Chanes

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
Cátia Pereira De Oliveira Araujo

1547

O PAPEL DA GÍRIA NO APRENDIZADO DA
LÍNGUA
Elisa Da Silva

1778

1555

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
Taiane Marques Dos Santos

1786

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
Taiane Marques Dos Santos

1351

1401
1414

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Regina De Jesus Rocha

1423

O CUIDAR/EDUCAR SOB A ÓTICA DOS
TEXTOS LEGAIS BRASILEIROS, EM ESPECIAL
PAULISTANOS
Márcia Regina Barrelli

1436

O DESENHO DA CRIANÇA: VALORIZAÇÕES
DA EXPRESSÃO GRÁFICA INFANTIL
Silvana Rodrigues Da Silva Domingos

1450

O DESENHO INFANTIL E A INTERVENÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA
Aline Morgana Aparecida Olmedilha Sabino

10

1653

OS DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO
ACESSO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Gisele Santos Fabbo

1667

OS ELEMENTOS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
DIALOGAM COM O CURRICULO NA
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Adriana da Silva Gonsalves

O PAPEL DA PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Andreia Mangetti Riguetti

1678

OS TRÊS CONCEITOS CENTRAIS DA TEORIA
DE BOURDIEU
Simone Fernandes Melchior Brito

1565

O PAPEL DO DESENHO NA CONSTRUCÃO
DO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM
INFANTIL
Lilian Silvana Minho Zanetta

1688

OS VÁRIOS TIPOS DE INTELIGÊNCIA
A NECESSIDADE DE UM OLHAR
DIFERENCIADO PARA A NOVA DEMANDA
ESCOLAR
Laís Lopes Prado

1581

O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Barbara Cristiane De Nóbrega Lamelza Silva

1700

PANORAMA HISTÓRICO DO CENTRO
BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
Bruna Zaninetti

11

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INTRODUÇÃO

A APRENDIZAGEM E A LEGISLAÇÃO
EM MEIO AMBIENTE NO CONTEXTO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo trata das concepções e conceitos que envolvem o tema Educação
Ambiental. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos
fundamentais do trabalho com este tema na Educação Infantil, abordando as questões
fundamentais e a sua abordagem no processo de ensino e aprendizagem. Além destes
aspectos este estudo busca apresentar alguns aspectos da legislação vigente referente ao
tema em questão. Torna-se necessário encontrar meios para o trabalho com a Educação
Ambiental na Escola na perspectiva da ludicidade e com o objetivo de conscientização e
melhoria nas práticas que permeiam a nosso convívio em sociedade. A escola é responsável
pela conscientização e efetivação de práticas que permita a formação de novas atitudes,
de novos comportamentos e valores, com o aprendizado voltado às questões ambientais.
Preservar significa proteger o meio contra os danos, a degradação e a destruição, tanto
no que se referre as áreas geográficas como em relação as espécies animais e vegetais
ameaçadas de extinção, adotando-se medidas de prevenção de maneira legal.
Palavras-chave: Legislação; Meio Ambiente; Educação Infantil; Aprendizagem.
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Esta pesquisa traz como tema principal
a aprendizagem e a legislação em meio
ambiente no contexto de aprendizagem
na Educação Infantil e 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.
A escola se constitui em um ambiente
propício para a formação de novas condutas
e práticas voltadas a conscientização
social e ao exercício da cidadania em seus
diferentes aspectos, neste sentido o trabalho
com a educação ambiental no âmbito escolar
deve prever ações que promovam a formação
de novas atitudes, de novos comportamentos
e valores, por meio do aprendizado voltado
às questões ambientais.
Na educação infantil, o trabalho efetivase para propiciar a criança o contato com
o mundo letrado e a oportunidade de
participar de situações que sejam mediadas
pela escrita e leitura, é fundamental,
especialmente para aquelas crianças que
demonstram ter menos oportunidade de
acesso à estes materiais e situações.
O lúdico nas práticas relacionadas
ao ensino da Educação Ambiental deve
prever meios para que as aprendizagens
sejam significativas e a ludicidade esteja
no contexto das relações e nas questões
abordadas sobre o tema, neste sentido temos
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o aprendizado por intermédio de atividades
que envolvem a riqueza do lúdico.
A Educação Ambiental pode ser entendida
como um processo de reconhecimento
de valores e conceitos, cujo objetivo
principal é desenvolver habilidades e
conhecimentos e novas atitudes ao
relacionar-se com o ambiente. O papel da
escola é contribuir para o entendimento
sobre este tema promovendo o ensino e
aprendizagem de maneira significativa, com
a participação de todos.

A LEGISLAÇÃO EM MEIO
AMBIENTE
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.
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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 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,
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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.
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 podese citar: o compromisso com a redução
da pobreza, o piso social, a importância
dos oceanos, a medida de riqueza e bem-
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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.
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).
Com base nos PCNs (1999) temos que
preservação significa proteger o meio contra
os danos, a degradação e a destruição, tanto
no que se referre as áreas geográficas como
em relação as espécies animais e vegetais
ameaçadas de extinção, adotando-se
medidas de prevenção de maneira legal.
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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.
Segundo o RCNEI (1998), os conteúdos
vinculados às áreas das Ciências Humanas
e Naturais, fazem parte 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, simples
reprodução de movimentos e hábitos, sem a
contextualização da realidade vivenciada no
meio social.

A EDUCAÇÃO INFANTIL E A
APRENDIZAGEM EM MEIO
AMBIENTE NA ESCOLA
Segundo Dias (2003) o Brasil é o
único país da América Latina que possui
uma lei nacional voltada para Educação
Ambiental, esta lei teve fundamento por
meio das ações de ambientalistas e de outros
representantes de organizações voltadas as
questões ambientais.
Embora recomendada por todas as
conferências internacionais e exigida
pela Constituição a Educação Ambiental
está longe de ser uma atividade
tranquilamente aceita e desenvolvida,
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porque ela implica em mudanças profundas
e nada inócuas.
Conceituar meio ambiente é tarefa
árdua, uma vez que existe diversidade de
conceitos, iniciando com o entendimento
da própria morada do homem, o que
inevitavelmente contribui com a Educação
Ambiental. As concepções de meio ambiente
já percorreram vários caminhos, passando
desde a noção simplista baseada apenas em
aspectos biológicos e físicos, até chegar a um
entendimento mais complexo considerando
também os aspectos sociais, culturais,
econômicos e éticos. É preciso contextualizálo no tempo e no espaço, juntamente com
a história do homem e da natureza, e não
somente o meio físico; porque o homem é
natureza e agente transformador da mesma
e, consequentemente, intervém de forma
decisiva no meio ambiente, em especial,
no qual ele está diretamente inserido.
(PRUDENTE, 2013, p.27).
A construção do pensamento se
desenvolve desde os primeiros anos de
existência do ser humano, desta maneira,
a Educação Infantil tem uma fundamental
importância em propiciar aprendizagens
significativas. Quanto mais a criança tem
a oportunidade de interagir com os seus
pares e com o meio que a cerca, melhor
será a sua compreensão de todo o processo
que envolve as questões ambientais, que
interferem diretamente na qualidade de
vida das pessoas em determinado contexto
ou sociedade. A realização de projetos
que abarquem tal temática contribui para
a problematização do assunto e para o
processo de ensino e aprendizagem.

As crianças geralmente estão mais
abertas para mudanças de atitudes, e acredito
que podem ser porta-voz de bons exemplos
para oferecer ferramentas para outras
pessoas se conscientizarem. Relacionar a
Educação Ambiental com a Educação Infantil
se justifica por acreditar ser o caminho
mais fácil e rápido de transformação social
relacionada ao meio ambiente. Os adultos,
normalmente já estão cheios de vícios,
penso ser mais difícil sensibilizá-los. Vejo no
meu filho de seis anos um desejo inerente
de cuidar das plantas, dos bichos e dos
seus pares, me inspirei nele para fazer essa
pesquisa. (PRUDENTE, 2013, p.13)
Toda prática pedagógica só terá sucesso
se for bem planejada e com propostas
bem definidas, englobando as diferentes
áreas de conhecimento, trabalhando a
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade,
e desenvolvendo ações em que as crianças
possam ser protagonistas, envolvendo todas
as pessoas presentes no contexto escolar,
funcionários, pais e comunidade.
A Educação Ambiental pode ser
entendida
como
um
processo
de
reconhecimento de valores e conceitos, cujo
objetivo principal é desenvolver habilidades
e conhecimentos e novas atitudes ao
relacionar-se com o ambiente. O papel da
escola é contribuir para o entendimento
sobre a temática ambiental e promover
aprendizagens significativas neste sentido,
estimulando o envolvimento de todos.
O papel da Educação Ambiental é
importante para o trabalho com valores
e atitudes, desenvolvendo na criança a
criticidade, em um contexto no qual a criança
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sinta-se pertencente ao meio e perceba que
as suas atitudes tem influência direta para a
construção de um mundo melhor.
Torna-se necessário encontrar meios
para o trabalho com a Educação Ambiental
na Escola na perspectiva da ludicidade
e com o objetivo de conscientização e
melhoria nas práticas que permeiam a
nosso convívio em sociedade. A criança
pequena é capaz de compreender tais
conceitos e ampliar tais práticas por meio
das experiências que vivenciam na educação
infantil, contribuindo desta maneira para a
formação de um aluno crítico e participativo
nas questões relacionadas ao meio ambiente
e a educação ambiental.
A Educação
Infantil
promove
o
desenvolvimento da criança de uma
maneira global e nesta fase da escolaridade
a criança está sempre disposta a novas
aprendizagens, neste sentido o trabalho
com
a
conscientização
ambiental,
trazendo temas que abordem a formação
de valores e o respeito é fundamental
para uma aprendizagem significativa,
desenvolvendo práticas de preservação e
cuidado com o meio ambiente.
A escola é um dos primeiros espaços de
socialização do conhecimento e de interação
outras crianças e adultos, no qual a criança
se depara quando está longe do ambiente
familiar, nestas relações a criança é capaz
de dividir experiências e aprendizagens com
seus pares, ampliando os seus conhecimentos
e realizando novas descobertas.
De acordo com Rodrigues (2007) o
trabalho da educação ambiental na educação
infantil é importante, sendo a escola
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responsável em formar alunos críticos e
atuantes e neste período escolar, os valores
estão sendo formados na criança e ela é capaz
de estabelecer relações significativas com o
conhecimento que lhe é proporcionado e
que tenha uma ligação com a realidade a sua
volta. As atividades trabalhadas para este
fim, necessitam de planejamento e ter os
objetivos bem definidos.
Segundo o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) o
trabalho a ser desenvolvido com crianças de
zero a três anos, inicia-se com a observação
e a exploração do meio, neste contexto
a criança passa a adquirir os primeiros
conhecimentos sobre respeito as pessoas e
ao grupo social no qual está inserida.
Outra situação didática proposta no
Referencial, aborda a valorização da vida e
o contato com pequenos animais e plantas,
segundo o documento, essas práticas podem
ser organizadas pelo professor de forma a
contribuir para que a criança construa as
principais noções sobre esse assunto.
Para a faixa etária de quatro a cinco anos,
o documento estabelece a organização de
blocos de conteúdos para o trabalho com
a Natureza e Sociedade, estes conteúdos
devem ser trabalhados de forma ordenada e
em conjunto, sem fragmentações, evitando a
descontextualização, de modo a aprofundar
os conhecimentos dos quais a criança já
teve contato e ampliando a aprendizagem
com a inserção de novos conhecimentos.
Ainda com base no Referencial, as práticas
pedagógicas devem estar centradas, em
buscar aprendizagens significativas e
relevantes para os alunos, o professor deve
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prever tais práticas a fim de propiciar ao
aluno atividades que contribuam para a sua
formação e conscientização neste sentido.
Nesse contexto, nada mais importante
que iniciar um trabalho de conscientização
ambiental na Educação Infantil, por meio de
práticas diferenciadas previstas no currículo
e no Projeto Político Pedagógico da escola.
As crianças, desde bem pequenas, são
capazes de construir relações de respeito
e conscientização sobre o meio ambiente
e propagar tais práticas em seu meio. Na
infância devem ser abordados tais assuntos
para propiciar novos conhecimentos e
garantira a formação de futuros cidadãos
conscientes de seu papel diante dos novos
desafios da sociedade atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença da Educação Ambiental na Educação Infantil,
atua para que os conceitos ligados a esta temática precisam
ser apresentados nos primeiros níveis da educação, permitindo
que tais conceitos sejam divulgados, transmitindo valores
que serão aprendidos e resultarão em futuras práticas de
conscientização sobre o meio ambiente.
O mais importante na questão da Educação Ambiental
na escola é perceber que esse processo de sensibilização da
comunidade escolar é um fator de extrema importância, pois
atinge grande parte da comunidade, além dos profissionais
envolvidos nesta ação, neste sentido é fundamental que os
conteúdos ambientais devem estar presente em todas as
disciplinas do currículo.
Dessa forma, a escola contribuirá para que a criança possa
estabelecer relações com os fatos cotidianos e o meio no qual
está inserida, neste sentido a Educação Ambiental deve ser
abordada em todos os níveis de ensino, permeando todas as
áreas do currículo de maneira a assegurar os conhecimentos
necessários para a construção de conhecimentos significativos.
As práticas pedagógicas relacionadas ao tema, assim como
a atuação do professor precisam ser revistas, cabendo ao
professor, a realização de práticas pedagógicas fundamentadas
em bibliografias e documentos que contribuam para o
planejamento, organização e desenvolvimento das aulas
vinculadas ao conceito de Educação Ambiental, contribuindo
para a conscientização dos indivíduos e formação de sujeitos
éticos nas causas referentes a preservação e manutenção do
meio ambiente.
As práticas pedagógicas na abordagem desta temática
serão significativas quando tiverem uma proposta sólida e
integrada aos diferentes segmentos e 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 APRENDIZAGEM E A
NEUROPSICOPEDAGOGIA
RESUMO: A neuropsicopedagogia, ou neuropedagogia é um ramo relativamente novo de
conhecimento que busca coadunar conhecimentos da neurociência, da psicologia e da
pedagogia, com o objetivo de compreender os processos neurais relativos à aprendizagem
bem como formas de potencializar esses processos diminuindo os danos causados pelas
dificuldades de aprendizagem e oportunizando um melhor desempenho dos indivíduos
aprendentes nestes processos. A neuropsicopedagogia, neuroeducação, pedagogia
neurocientífica ou ainda neuroaprendizagem desponta como nova área acadêmico-científica
que escrutina a estreita dinâmica estabelecida entre neurociência e pedagogia, baseando seus
postulados na investigação dos processos mentais que se dão no momento da aprendizagem
e conhecidos esses processos, busca estratégias e métodos de como incrementar, estimular
e intensificar suas potencialidades.
Palavras-chave: Neuropsicopedagogia; Neuropedagogia, Dificuldades de Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Notoriamente
o
desenvolvimento
cognitivo abarca questões sociais, afetivas,
emocionais, econômicas e muitas outras
relativas ao meio social em que vive e todas
estas questões são amplamente estudadas
por diversas áreas da pedagogia. Um ramo
relativamente novo, a neuropsicopedagogia,
ou neuropedagogia surge de uma interação
entre a pedagogia e a neurociência buscando
estudar, mais especificamente, as dinâmicas
cerebrais envolvidas nos processos de
cognição e aquisição da aprendizagem,
“identificação de uma análise biopsicológica
e comportamental do educando por meio
dos estudos de anatomia e da fisiologia no
sistema nervoso central” (Relvas, 2010,
p.53), em como as células cerebrais se
direcionam nos diversos processos das áreas
do conhecimento, e como potencializar esse
aprendizado respeitando as individualidades
de cada sujeito aprendente.
O presente estudo foi realizado através de
revisão bibliográfica, buscando-se identificar
os princípios e a fundamentação teórica da
neuroeducação ou neuropsicopedagogia e
sua relevância para a educação atual.

CONCEITOS, DEFINIÇÕES E
CARACTERIZAÇÕES
A neuropsicopedagogia, neuroeducação,
pedagogia
neurocientífica
ou
ainda
neuroaprendizagem surge como novo campo
de conhecimento que estuda a relação entre
neurociência e pedagogia, estruturando
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seus conceitos no estudo dos processos
cerebrais desencadeados nas dinâmicas de
aprendizagem e em como essas dinâmicas
podem ser potencializadas.
A neuroeducação é definida por vários
especialistas como a utilização científica
da pesquisa empírica para confirmar as
melhores práticas em pedagogia (Balttro,
Fischer e Léna, 2008; Fischer, Daniel,
ImmordinoYang, Stern, Battro e Koizumi,
2007; Sheridan, Zinchenko e Gardner, 2005).
A neuroeducação detém, potencialmente, a
chave para uma mudança de paradigma em
técnicas de ensino e um novo modelo de
aprendizagem desde a infância até a idade
adulta. (Tokuhama-Espinosa, 2008, p. 11)
Relvas (2010) retrata esse processo com
uma abordagem neurocientífica porque
contribui na “identificação de uma análise
biopsicológica e comportamental do
educando por meio dos estudos de anatomia
e da fisiologia no sistema nervoso central”
(2010, p.53).
Hennemann(2012)
apresenta
a
Neuropsicopedagogia como uma novo
área de conhecimento que, pelo estudo e
análise de conhecimentos neurocientíficos
e fisiológicos atrelados à pedagogia e à
psicologia cooperam para a compreensão
dos processos de aprendizagem e
portanto contribuem para a identificação
e tratamento das diversas dificuldades
de aprendizagem que se apresentam em
sala de aula, confirmando cientificamente
que o aprendizado é possível para todos
sujeito aprendente, respeitando-se suas

necessidades específicas e compreendendo
as sinapses cerebrais envolvidas na
aprendizagem.
A
compreensão
dos
mecanismos
do cérebro que estão na base da
aprendizagem e da memória, e dos efeitos
da genética, do ambiente, das emoções
e da idade em que se aprende, pode ser
transformada em estratégias educacionais
(BLAKEMORE; FRITH, 2009, p. 11).
De acordo com Alves (2010), a
neuropedagogia abarca conceitos de
desempenho e funcionamento do cérebro
durante os processos de armazenagem e
de registro do conhecimento, assimilação e
apreensão e o tempo e modo de aplicação
desse conhecimento, auxiliando a escola no
desenvolvimento de métodos, atividades,
estratégias e abordagens que utilizem ao
máximo os potencias dos processos cerebrais,
levando em conta as particularidades de
cada indivíduo levando em consideração o
tempo de aprendizagem de cada educando e
contemplando a todos inclusive a pessoas as
diferentes deficiências físicas ou intelectuais
que se apresentarem.
...juntas, essas duas áreas – neurociência
e educação – certamente poderão trilhar, de
modo muito melhor, os caminhos para alcançar
os objetivos da escola: o mais adequado
desenvolvimento sociocognitivoafetivo do
aluno, respeitando a habilidade de cada um e
potencializando sua capacidade de aprender
durante toda sua existência. (CARVALHO;
FLOR, 2011, p. 224)
Para a neurociência a aprendizagem
é: “Processo complexo que resulta em
modificações estruturais e funcionais
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permanentes do Sistema Nervoso Central.
Representa uma das fases da memória:
aquisição”. Ohweiler (2006).
Mietto(2009) conceitura:
Quando falamos em educação e
aprendizagem, estamos falando em processos
neurais, redes que se estabelecem, neurônios
que se ligam e fazem novas sinapses. E
o que entendemos por aprendizagem?
Aprendizagem, nada mais é do que esse
maravilhoso e complexo processo pelo qual
o cérebro reage aos estímulos do ambiente,
ativa essas sinapses (ligações entre os
neurônios por onde passam os estímulos),
tornando-as mais “intensas”.(MIETTO, 2009,
p. 17)
Flor e Carvalho ressalta que juntas
neurociência e educação fornecerão novos
subsídios para que o professor e o educando,
em sala de aula, possam alcançar os objetivos
educativos com maior sucesso buscando
o desenvolvimento sociocognitivo afetivo
do educando, “respeitando a habilidade de
cada um e potencializando sua capacidade
de aprender durante toda sua existência”.
(CARVALHO; FLOR, 2011, p. 224)

CONTRIBUIÇÕES DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA
NAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
Uma vez compreendidos os processos
neurais envolvidos na aprendizagem é
possível identificar as dificuldades dos
indivíduos que não conseguem concluir esses
processos com sucesso no tempo esperado,
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a
neuropsicopedagogia.
TokuhamaEspinosa(2008, p.62) abordam informações
importantes que devem ser consideradas
nas intervenções neuropsicopedagógicas:
a) Estudantes aprendem melhor quando
são altamente motivados do que quando
não têm motivação;
b) stress impacta aprendizado;
c) ansiedade bloqueia oportunidades de
aprendizado;
d) estados depressivos podem impedir
aprendizado;
e) o tom de voz de outras pessoas é
rapidamente julgado no cérebro como
ameaçador ou não-ameaçador;
f) as faces das pessoas são julgadas quase
que instantaneamente (i.e. intenções boas
ou más);
g) feedback é importante para o
aprendizado;
h) emoções têm papel-chave no
aprendizado;
i) movimento pode potencializar as
oportunidades de aprendizado;
k) nutrição impacta o aprendizado;
l) sono impacta consolidação de memória;
m) estilos de aprendizado (preferencias
cognitivas) são devidas à estrutura única do
cérebro de cada indivíduo;
n) diferenciação nas práticas de sala de aula
são justificadas pelas diferentes inteligências
dos alunos.
Estes conhecimentos neurocientíficos
revelam a necessidade do cérebro de
diferentes estímulos, que as incontáveis
sinapses produzidas por ele estabelecem
infinitas conexões e novos processos
destacando sua extraordinária plasticidade.
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Tendo isso em perspectiva as dinâmicas
escolares devem fazer uso constante de
estímulos, novas e instigantes experiências
em todas as áreas do conhecimento,
possibilidades de expressão de ideias e
sentimentos, exercício das emoções e uso
dos interesses dos indivíduos aprendentes,
de forma que os conhecimentos sejam
consolidados nos processos cerebrais. O
que já havia sido observado por Freinet:
“interação entre o mestre e o estudante
é essencial para a aprendizagem, e o
mestre consegue essa sintonia, levando em
consideração o conhecimento das crianças,
fruto de seu meio” (FREINET, 2002, p. 14).
As estratégias pedagógicas utilizadas
por educadores durante o processo
ensinoaprendizagem são estímulos que
produzem a reorganização do SN em
desenvolvimento, resultando em mudanças
comportamentais.
Cotidianamente,
educadores, pais e professores, atuam como
agentes nas mudanças neurobiológicas que
levam à aprendizagem, embora conheçam
muito pouco sobre como o cérebro funciona
(Scaldaferri; Coch; Ansari, 2009 apud
GUERRA, 2011)
A
contribuição
direta
da
neuropsicopedagogia
integra
além
dos conhecimentos em neurociência e
pedagógicos também os psicopedagógicos
e os clínicos estabelecendo uma conexão
entre os processos fisiológicos neurais
e a aprendizagem, bem como com o
comportamento do sujeito aprendente.
Dando enfoque relações inerentes à
atenção, às funções motoras, bem como
linguagem, memória, atenção, cognição

e aspectos emocionais, psicológicos e
cerebrais. Objetiva, ainda, compreender
esses processos desde seu início, se possível
desde os primeiros anos da vida dos sujeitos
aprendentes.
A neurociência compreende o estudo
do sistema nervoso e suas ligações com
toda a fisiologia do organismo, incluindo a
relação entre cérebro e comportamento. O
controle neural das funções vegetativas–
digestão,
circulação,
respiração,
homeostase, temperatura-, das funções
sensoriais e motoras, da locomoção,
reprodução, alimentação e ingestão de
água, os mecanismos da atenção e memória,
aprendizagem, emoção, linguagem e
comunicação, são temas de estudo da
neurociência e da neuropsicopedagogia.
(VENTURA, 2012, p.123)
Espinosa (2008) propôs 14 princípios
para a neuroeducação, sugerindo normas de
ação no estudo das três áreas convergentes:
psicologia, neurociências e educação:
[...] estudantes aprendem melhor quando
são altamente motivados do que quando não
têm motivação; stress impacta aprendizado;
ansiedade bloqueia oportunidades de
aprendizado; estados depressivos podem
impedir aprendizado; o tom de voz de outras
pessoas é rapidamente julgado no cérebro
como ameaçador ou não-ameaçador; as
faces das pessoas são julgadas quase que
instantaneamente (i.e., intenções boas
ou más); feedback é importante para o
aprendizado; emoções têm papel-chave no
aprendizado;
movimento
pode
potencializar
o
aprendizado; humor pode potencializar as

25

oportunidades de aprendizado; nutrição
impacta o aprendizado; sono impacta
consolidação de memória; estilos de
aprendizado (preferências cognitivas) são
devidas à estrutura única do cérebro de cada
indivíduo;
diferenciação nas práticas de sala de aula
são justificadas pelas diferentes inteligências
dos alunos (ESPINOSA, 2008, p. 78).
Para Hardiman e Denckla (2009, p. 1)
“[...] a próxima geração de educadores
deverá alargar a sua abordagem centrada
não apenas no ensino da matemática, por
exemplo, mas também na forma como o
raciocínio matemático se desenvolve no
cérebro”. Portanto é imprescindível que o
educador tenha preparo acadêmico nesta
área, pois conhecendo esses processos, a
anatomia e a fisiologia do cérebro humano
estará apto para identificar, compreender
e trabalhar os indivíduos aprendentes
em suas diferentes especificidades. Uma
prática pedagógica pautada no respeito
pelas diferentes demandas dos indivíduos
aprendentes, na ciência do funcionamento
do cérebro humano em seus processos de
aprendizagem, nas variantes emocionais,
sociais, econômicas e culturais demonstrarse-á eficaz.
Por entender a importância do cérebro
no processo de aprendizagem, consideramse, aqui, as contribuições da Neurociência
para a formação de professores, com o
objetivo de oferecer aos educadores um
aprofundamento a esse respeito, para que se
obtenham melhores resultados no processo
de ensino-aprendizagem, especialmente, na
educação básica. (NORONHA, 2008, p.02)
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maximizar seu potencial.” (TOKUHAMAESPINOSA, 2008, p.6)
O profissional de neuropsicopedagogia
poderá atuar de forma fundamental na
mediação de ações e estratégias conjuntas
entre o sujeito aprendente, a escola como um
todo, o professor e a família do educando,

Como destacaram Tokuhama-Espinosa:
A aprendizagem é uma modificação de comportamento que
envolve a mente e o cérebro. Aprender envolve o pensamento,
as emoções, as vias neurais, os neurotransmissores, enfim,
todo o ser humano. Deve haver um equilíbrio entre cérebro,
psiquismo, mente e pedagógico (Tokuhama-Espinosa, 2008).

conectando
informações,
investigando
processos neurais, detectando dificuldades
de aprendizagem, síndromes, potencialidades
e habilidades que darão subsídios para novas
estratégias de aprendizagem facilitando e
possibilitando o acesso do sujeito educando a
um aprendizado efetivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É papel da neuropsicopedagogia fazer uma ponte entre
a aprendizagem e as dinâmicas neurobiológicas do cérebro
humano e a neurociência é a fonte de informação científica
sobre o assunto. O aprender é um processo que envolve
mecanismos únicos em cada indivíduo aprendente, no entanto
há sinapses comuns a todos os indivíduos que devem ser
conhecidas pelo profissional da educação para que este esteja
apto para mediar as diversas situações de aprendizagem que
ocorrerão em classes hererogêneas.
O neuropsicopedagogo deve estar em constante processo de
formação, buscando conhecimento a cerca do funcionamento
do cérebro, das diferentes variáveis sociais, biológicas,
ambientais, econômicas e emocionais nas quais cada indivíduo
aprendente está inserido. Buscando isso o profissional de
neuropsicopedagogia estará apto para identificar síndromes,
patologias, sintomas, competências, habilidades e limitações
que o aprendente tem em sua individualidade, trabalhando em
conjunto com a escola e com a família para traçar estratégias
que possibilitem e facilitem o aprendizado para cada indivíduo
aprendente com o qual trabalha.
A neuropsicopedagogia é a área com o potencial real de
mudança nos paradigmas da educação uma vez que por meio
dela se busquem novas metodologias, técnicas, materiais e
práticas educativas que possibilitarão e proporão um novo
modelo de aprendizagem. “A neuroeducação atual tem como
objetivo não somente a compreensão de como o ser humano
aprende melhor, mas, também como eles devem ser melhor
ensinados para
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INTRODUÇÃO

A ARTE COM ELEMENTOS
INUSITADOS
RESUMO: Como manifestação cultural da humanidade, a arte é componente fundamental
no processo de formação do ser humano, sendo na educação a arte um instrumento para
abordagem de temas de diversas áreas. O artigo discute a criação artística realizada com
elementos inusitados, ou seja, objetos diversos, que muitas vezes torna-se lixo e que com
criatividade e com objetivo de passar alguma mensagem ao apreciador torna-se arte, que
pode ser registrada em forma de fotografia ou permanente dependendo do material da
obra. A metodologia utilizada neste trabalho foi realizada por meio de pesquisas e textos
voltados para o estudo e compreensão do conjunto de técnicas e composições de obras
construídas com elementos e objetos diversos, tendo como foco obras de três artistas de
épocas diferentes, Giuseppe Arcimboldo (1527), Jean Arp (1887) e Vik Muniz (1961), e a
análise de suas obras com suas características estéticas, assim como estudo de textos de
autores como: Bruno Munari (1978) e Araci Abreu Amaral (1984).
Palavras-chave: Arte; Objeto; Técnica.
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A utilização e experimentação com
elementos inusitados como: açúcar, poeira,
lixo, verduras, madeiras, entre outros,
dentro da arte é uma técnica utilizada em
várias épocas, seja representada em uma
tela de pintura a óleo ou registrada por
meio da fotografia.O alto custo de alguns
materiais de arte, a falta deles ou, mesmo,
por opção do artista, torna os elementos
inusitados uma opção acessível para todos,
e a realização dessas obras requer uma
elaboração criativa e de um projeto bem
estudado, pois todas as formas são válidas
para chamar a atenção do espectador, que
vive em uma época em que tudo já foi feito,
visto e revisto no mundo da arte.
A sociedade atual vive repleta de objetos
á sua volta, objetos que, a princípio,
podem parecer entulho, lixo, mas que bem
trabalhados se transformam em obras de
arte que resgatam o valor cultural, a crítica e
uma nova visão da realidade social.
Pretende-se, como objetivo, perceber
a valorização do material, explorando
a criatividade, os níveis de leitura e a
compreensão de uma obra, destacando
as inúmeras possibilidades de criação
e reflexão social, histórica e política dentro
da arte contemporânea.
O significado da palavra inusitado é
segundo o Moderno Dicionário da Língua
Portuguesa Michaelis, o que não é usado,
estranho, extraordinário, esquisito.
Como embasamento teórico, utilizarse-ão as leituras de Bruno Munari (1978)
e de Araci Abreu Amaral (1984), além da
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análise dos materiais já citados, ao estudo
do método de trabalho de cada artista, da
visitação ás exposições, e do conhecimento
das técnicas mais utilizadas.
A pesquisa visa ao estudo do conjunto de
técnicas e composições de obras construídas
com elementos e objetos diversos, tendo
como foco obras de três artistas de épocas
diferentes e a análise das obras com suas
características estéticas. A pintura a óleo, a
assemblage e a arte conceitual, serão base
para este estudo, pois cada uma, no seu
tempo, representou uma maneira de encarar
a produção de um objeto artístico.
A utilização do objeto inusitado em obras
comprova que o uso desses materiais faz
parte da história, e que é uma técnica que se
repete pelos tempos, sendo sempre ligado ás
linguagens atual.
Permite que o artista trabalhe em suas
obras vários temas do cotidiano e da realidade
social, considerando que a arte é uma forma
de comunicação compreendida por todos,
e acessível á sociedade, buscando uma
forma de se expressar, compreender e ser
compreendido como integrante de seu país.

O OBJETO INUSITADO NA ARTE
Falar sobre objetos pode criar uma série de
dúvidas sobre o seu significado, um objeto
dentro de um campo de pesquisa, uma coisa
material, na verdade tudo a nossa volta são
objetos e cada artista pode brincar com a
arte de reinventar objetos.
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Desde criança os professores de arte
devem incentivar a utilização de objetos
recicláveis para confecção de trabalhos
escolares, a fim de se alcançar o objetivo
do aluno pensar e criar possibilidades de
construção com o objeto.
Observando não apenas as características
formais de cada objeto, mas também
materiais, cromáticas, táteis e outras, podese pensar em transformá-lo em qualquer
outra coisa. Pode-se com isso ensinar as
crianças a serem criativas, a verem as coisas,
como diz Edward de Bono, e a construírem
brinquedos grátis e de forma divertida. Uma
criança habituada a ver e transformar as
coisas torna-se criativa e nunca se aborrece.
(MUNARI, 1998, p.316).
No mundo contemporâneo da arte é
preciso ser criativo, inovador e agradar o
espectador, o que não falta é exatamente
objeto para ser trabalhado, e um objeto que
não é comum de ser utilizado em obras como:
chocolate, poeira, lixo, torna-se uma obra
de arte agradável, divertida e de significado
social, pois ao trabalhar um alimento em
um país em que a fome para muitos é algo
constante e trabalhar o lixo no mundo em que
passa por uma fase de destruição ambiental
torna-se obras críticas que muitas vezes não
se preocupam com a estética e sim com a
ideia e a reflexão que o artista deseja passar.
Trabalhar um objeto inusitado é
um recurso muito utilizado por arquitetos
e designers, é o caso do “Movimento
Memphis” fundada em 1981, pelo designer
italiano Ettore Sottsass (1917-2007), que
explorava os objetos com iluminação
e cores nos mobiliários e assim é até hoje,
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no qual manequins tornar-se cabideiros,
garrafas em sofisticados vasos, entre outros
objetos diversos.

AS TÉCNICAS: PINTURA Á
ÓLEO, ASSEMBLAGE E ARTE
CONCEITUAL
A pintura a óleo surgiu no século XV na
Europa, é uma técnica tradicional e muito
valorizada, pois transmite com perfeição a
cor e formatos dos objetos desenhados.
Os pintores representavam seus temas
por meio da pintura, era uma forma de
retratar pessoas e objetos, pois ainda
não existia a fotografia.
A Assemblagem é uma técnica de colagem
que utiliza qualquer tipo de material, é a
estética da acumulação, que possibilita
formas diversas de criar e recriar uma obra
sem que os objetos utilizados percam o
sentido original, ou seja, podem ser utilizados
materiais não artísticos como resíduo
industrial, areia, tecidos, entre outros, e,
no entanto saberemos qual o material foi
utilizado na composição da obra, a obra em
si pode transmitir outro significado, mas o
material não disfarça a sua originalidade.
Arte Conceitual é a arte do século XX,
geralmente recorre ao uso de fotografias,
vídeos para registrar a maioria de suas obras,
na década de 60 torna-se um fenômeno
mundial devido às ideias do grupo Fluxus.
Na arte conceitual o importante não
é a estética da obra, e sim, a ideia a ser
transmitida e que pode ter os mais diversos
entendimentos em uma mesma obra e a

importância do espectador muitas vezes
como participante da obra não somente
como um espectador.

A REPRESENTAÇÃO DO OBJETO
POR MEIO DA PINTURA:
GIUSEPPE ARCIMBOLDO
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) foi
um pintor Italiano, que a principio pintava
os vitrais de Milão, com o tempo dedicouse a pintura a óleo e a maioria dos seus
quadros tinha em sua composição frutas,
legumes, peixes, além de utilizar diversos
outros materiais que serviam de modelo para
reproduzir sua pintura.
Grande parte de suas obras tiveram a
representação de plantas e animais mais
exóticos e que o pintor cultivava e criava
para o seu trabalho. Embora a ideia de
reproduzir as estações como uma pessoa
já era usada a épocas pelos romanos,
Arcimboldo renovou ao utilizar vegetais de
cada época e caprichou na composição de
rostos humanos, foi um dos percussores de
um recurso visual muito utilizada na arte
contemporânea, mas que ele solucionou
ao seu modo produzindo uma Assemblage
visual, pois, em aproximadamente 1550,
juntou diversos legumes, frutas e flores para
formar as figuras de rostos humanos e assim
os retratou na técnica da pintura a óleo.

ASSEMBLAGE E JEAN ARP: A
COLAGEM UNIU-SE AO OBJETO
Hans Peter Wilhem Arp (1887-1966),
pintor, poeta e escultor alemão que em 1926
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foi naturalizado francês e começou a utilizar
o nome de Jean Arp, foi um dos fundadores
do movimento Dadaísta em 1916, em
meio a I Guerra Mundial, surge uma nova
abordagem da arte, é a quebra dos meios
artísticos tradicionais e os artistas passam a
ter um novo olhar diante dos materiais, dos
elementos da natureza e expõem de uma
forma radical suas ideias.
O trabalho de Jean Arp em particular
destaca-se pelas colagens de objetos diversos,
sem preocupar-se com a formalidade de sua
obra, utilizava essa técnica assemblage como
pode ser analisado em sua obra: Collage,
organizadas de acordo com as leis do acaso
(1916/1917), jogava-se pedaços de papéis e
no lugar que caiam fazia parte da composição
final de sua obra, não tinha a intenção de
agradar e nem uma ordem para formar a
composição. Em seus trabalhos destacam-se
as abstrações, a geometria e o relevo.

BRINCANDO E PRODUZINDO
COM OBJETOS NA ARTE
CONTEMPORÂNEA: VIK MUNIZ
Vik Muniz nasceu em São Paulo, morou na
periferia da cidade e em 1983 ao presenciar
uma briga leva um tiro por engano na perna,
o atirador oferece-lhe uma quantia razoável
o que possibilita a sua ida para os Estados
Unidos, lá estudou direção de teatro e
cenografia, realizou algumas esculturas, mas
interessou-se mesmo pelas reproduções
fotográficas, desde então, ele passou a usar
a fotografia como suporte para desenvolver
uma série de experimentações com materiais
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inusitados como: geleia, calda de chocolate,
poeira, diamantes, lixo, entre outros.
O sucesso acontece a partir de 1990,
tornando-se um dos artistas brasileiro de
maior reconhecido internacional.
A espinha dorsal da educação é o brincar,
escreveu Vik Muniz em seu livro Reflex. E
prossegue: Acredito que nem todas as pessoas
sejam artistas, mas todas que desejarem ser
possuem tudo o que o mundo tem a oferecer
para que, um dia, elas se tornem. Se eu pude,
qualquer um pode. (MUNIZ, 2009, p.9).
Em suas obras o objeto não é utilizado
inconscientemente, leva o espectador a uma
reflexão da ideia e do momento, como em
sua obra “Imagens de Lixo”, ele tirou fotos
dos próprios catadores de lixo e depois
representou suas imagens com o material
que eles reciclam do lixão, mostrando a vida
precária do cotidiano de uma sociedade real.

ARTE E A SOCIEDADE
A arte é o maior meio de comunicação
existente entre as pessoas, mesmo que
inconscientemente, usam-na por meio de
signos, desenhos, gestos, sem ao menos
saber que tudo é arte.
A sociedade iludiu-se com o que lhe é
oferecido por uma política de benefícios,
que exclui a nossa cultura, há muita arte
escondida e que dificulta o seu acesso aos
menos privilegiados dentro da sociedade.
Pessoas vão a museus, assistem a vídeos,
olham fotografias e imagens de uma arte
contemporânea e não entendem o seu
significado, e automaticamente não dão
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o seu devido valor, cabendo aos meios de
educação incentivar para que alunos cresçam
valorizando a sua cultura, e tornando-se
adultos criteriosos nos seus conceitos.
O potencial criador do povo aparece por
toda a parte e esse impulso, que começa
a expressar-se tão espontaneamente nas
paredes dos freges e mictórios, precisa de
uma disciplina que o alargue, nunca de uma
compreensão que asfixie. E termina com essa
geração, pelo sentido que revela ter do papel
da arte, está à chave da futura arte brasileira,
arte universal dentro do nosso paralelo
geográfico e social. (AMARAL, 1984, p.55).
Obras que levam em suas composições
objetos diversos correm o risco de não
serem compreendidos dentro da sociedade e
muitas vezes grandes artistas brasileiros são
reconhecidos internacionalmente, outros
nem sequer continuam o seu trabalho devido
à incompreensão da sua proposta.
A arte na sociedade nos dias atuais se
faz necessária, pois ela brinca com o real,
está dentro do cotidiano das pessoas,
provoca, incomoda e muda as pessoas e
seus sentimentos, os tornam seres críticos e
sábios, conhecedores de si e do que desejam.

O PROJETO ARTÍSTICO
Trabalhar um objeto inusitado na arte
requer do artista um estudo detalhado, a
fim de obter sucesso no resultado final,
geralmente na arte conceitual é realizado um
planejamento para decidir espaço, material
necessário, tempo, documentação, como
pode ser visto no evento que ocorreu em 20

de setembro de 2009, no Ginásio Pascoal
Thomeu, localizado na Rua: João Antonio
Bernandes, s/n°, Guarulhos, São Paulo.
Neste dia o artista plástico Vik Muniz
realizou a composição de quatro fotos com
cartões coloridos para formar mosaicos de
beijos, tendo como foco o tema HIV/AIDS,
mas para que este evento fosse possível,
o artista preocupou-se em encontrar um
espaço adequado para a obra e escolheu
o Ginásio conhecido como Thomeuzão,
coberto e com espaço suficiente para
acomodar mais de 600 pessoas, usou a
internet como meio de divulgação, na qual as
pessoas interessadas em participar da obra
deveriam fazer sua inscrição nos endereços
citados no site, além disso, houve os gastos
com camisetas pretas, lanches e condução
para as pessoas inscritas.
No local todo o seu material estava
preparado, maquina para registrar à obra,
a iluminação, a plataforma posicionada
para buscar o melhor ângulo da foto, a
organização do grupo de pessoas e o tempo
utilizado para cada foto, além de toda equipe
de trabalho do artista que são mais de 100
pessoas envolvidas, todo esse trabalho
gera um gasto que se o artista não tiver
um preparo profissional e uma elaboração
estudada do seu projeto o resultado
final pode não ser satisfatório, o que não
ocorreu neste evento, às fotos foram
tiradas e o artista passou a mensagem
que desejava sobre o significado do beijo,
que naquela ocasião era informar a todos
sobre o preconceito que as pessoas
têm sobre os portadores do vírus da
AIDS, o artista perdeu cinco amigos
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com a doença e sente muito por não ter dado
um beijo de despedida devido ao preconceito
que ele tinha a respeito da doença.
Fazendo um paralelo com Vik Muniz, (de
um modo diferente e não muito detalhado),
o artista Giuseppe Arcimboldo realizava os
seus projetos, ao pintar seus quadros com
flores e legumes.
Antes ele formava a imagem com os
alimentos escolhidos para que o resultado
final fosse de uma composição harmoniosa,
assim como Jean Arp, embora muito menos
preocupado com a harmonização dos objetos
e em muitos de seus trabalhos não houvesse a
preocupação de uma bela composição, ainda
assim, elaborava um projeto seja para se
obter o material necessário ou simplesmente
para compor uma obra diferente e abstrata.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Trabalhar um objeto qualquer e torná-lo em obra de arte
engloba uma série de preocupações com o seu resultado
e reconhecimento tanto de uma forma crítica como pela
sociedade do que vem a ser considerado arte ou não.
Foi analisada a perseverança de artistas que viveram
e vivem épocas diferentes que ao trabalhar um objeto
tiveram obstáculos pelo caminho para o reconhecimento
de suas obras, Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) com suas
representações de faces humanas com a técnica de pintura
a óleo, por ser considerado um pintor da alta sociedade,
suas pinturas foram aceitas e apreciadas, embora após o
seu falecimento sua arte tenha sido esquecida. Outro artista
analisado foi Jean Arp (1887-1966), com um conceito mais
moderno utilizou em suas obras a assemblage, arte que para
muitos em sua época não demonstrava intenção nenhuma
em agradar e sim de revolucionar e surgir à dúvida do que
é arte e o que não é, e o artista plástico contemporâneo
Vik Muniz (2009), que foi reconhecido internacionalmente
para depois ter valorizado o trabalho no seu país de origem,
esse possivelmente foi o seu maior obstáculo, atualmente é
considerado um grande artista e suas obras, na maioria, são
compostas por objetos do cotidiano.
A utilização de elementos inusitados estará presente
futuramente em muitas obras de diversos outros artistas, pois
se trata de algo que sempre estará acessível a todos, teremos
mudanças em suas técnicas, composições e ponto de vista
diferente, e é esse um dos objetivos da arte, provocar, instigar
o ser humano para pensar na sua história, representá-la e
tornar-se uma voz importante e ativa dentro da sua sociedade.
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INTRODUÇÃO

A ARTE E SUA HISTÓRIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A arte proporciona momentos de inteira ludicidade, e brincando que a criança se
descobre e consegue se expressar de maneira livre e saudável. A criança tem uma mentalidade
semelhante à do artista, pois ambos ingressam facilmente no universo do faz de conta,
aplicando o dom de fantasiar a tudo e fingindo que algo é, na verdade, alguma coisa bem
diferente, ela inventa, ela constrói ela faz e desfaz. A arte pode ser representada por meio
de várias formas, uma delas é simplesmente deixar a criança expor seus movimentos. A arte
como expressão, como já disse, é a capacidade de os indivíduos interpretarem suas ideias
por meio das diferentes linguagens e formas. A arte como cultura trabalha o conhecimento
da história, dos artistas que contribuem para a transformação da arte. É muito importante
que o aluno tenha um leque de conhecimento acerca do seu próprio país e do mundo. Não
se conhece um país sem conhecer sua história e a sua arte.
Palavras-chave: Arte; Educação; Crianças; Escola.
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Os primeiros anos de vida de uma
criança são marcados por grandes e
importantes transformações e descobertas.
Gradativamente, elas começam a entender
o mundo em que vivem e aprendem a lidar
consigo mesmos e com os outros.
As formulações criadas pelos pequenos
nos primeiros anos de vida estão ligadas a
situações e elementos proporcionados pelo
meio em que vivem. A cultura e o meio em
que a criança está inserida influenciam na
observação e na explicação de fenômenos,
mas também não se pode retirar da criança
o papel principal do desenvolvimento de seu
próprio pensamento.
O objetivo deste artigo é levar em conta
que a criança constrói formulações de acordo
com suas possibilidades cognitivas, com os
estímulos que recebe e com as oportunidades
de interação com o meio e com as demais
pessoas, e é na Educação Infantil que eles
começam um percurso de aprendizagem e
desenvolvimento que os tornará capazes de
operá-los melhor.
A justificativa deste trabalho de pesquisa
é ter em relevância que A Educação Infantil,
primeira etapa da educação básica, tem com
finalidade o desenvolvimento integral da
criança até os seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e
da comunidade.
A Arte volta a ser obrigatória na grade
curricular dos ensinos fundamentais e
médio. Espera-se com a aprovação da lei
n˚ 11.769 que diversificados cantos, sons e
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ritmos, que diferentes vozes e instrumentos
musicais querem sejam eles regionais,
folclóricos ou internacionais, possam
invadir todo o ambiente escolar das
instituições de ensino do país.
Esse tema foi escolhido por que há muito
tempo discute-se a questão da arte como
processo de desenvolvimento na educação,
e sua finalidade no universo lúdico, esse
contexto influencia o desenvolvimento
psicomotor do aluno. Por fim, iremos
identificar a contribuição da arte como,
ferramenta de estimulação no processo de
aprendizagem e desenvolvimento integral
do aluno na educação, sendo assim,
determinar os objetivos precisos para que o
processo pedagógico aconteça eficazmente,
como agente facilitador e enriquecedor,
respeitando o desenvolvimento da criança
em suas especificidades.

OBJETIVOS DO ENSINO DE
ARTES E SUA IMPORTÂNCIA NA
EDUCAÇÃO DESDE A DÉCADA DE
80
Uma noção que vislumbramos na
atualidade, e que se encontra ainda fortalecida
no passado, é que a educação continua em
parâmetros avaliativos ultrapassados.
Um ponto especial a ser levantado neste
tópico é a expressividade do homem pela
arte. Não fugindo a esta situação positiva,
por volta da década de 80, novas abordagens
foram introduzidas no ensino da Arte
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no Brasil. A imagem ganhou um lugar de
destaque na sala de aula, o que representa
uma das tendências da Arte contemporânea
e uma novidade para o ensino da época.
As imagens produzidas tanto pela cultura
artística (pintores, escultores) como as
produzidas pela mídia (propaganda de TV e
publicitária gráfica, clipe musical, internet)
passaram a ser utilizadas pelos professores e
alunos da educação básica.
A história da educação infantil brasileira
surge, em meados do século XIX, com o
aparecimento das primeiras formas de
assistência aos filhos de mulheres que
trabalhavam nas indústrias no Brasil, que
nasceu por meio de alguns empregados

com objetivos puramente assistenciais
e atendimento médico. Essa situação
começou a mudar com a presença dos
imigrantes europeus e somente em 1969
estabeleceram-se normas para a instalação
de creches nos locais de trabalho. Surgiram
assim as primeiras escolas de educação
infantil no país.
Segundo Arroyo
(1994),
a
ideia
fundamental de educação infantil é
que esta tenha condições materiais,
pedagógicas, culturais, humanas, sociais,
alimentares e espaciais, para que a criança
viva como sujeito de direitos e permita ter
todas as dimensões, ações, informações,
construções e vivências.

INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
INFANTIL
O tratamento metodológico dado a
expressão musical na Educação Infantil tem
se focalizado a um momento de recreação,
divertimento ou ao tempo de ensaios para
peças, festas e comemorações, desmerecendo
os objetivos relacionados ao desenvolvimento
expressivo e global da criança.
Por meio deste trabalho pretendo
ressaltar os benefícios da expressão musical
na educação infantil, descobrir processos,
propor metodologias, apresentar e debater
os reais objetivos da música no processo de
ensino aprendizagem da criança.
A infância deve ser vista como algo
que está em permanente construção, não
existindo como uma categoria estática, como
algo sempre igual. As crianças devem ser

vistas como atores sociais e produtoras de
culturas infantis.
É preciso pensar e repensar sobre o
currículo na educação infantil, uma vez que
hoje em dia, as crianças se desenvolvem de
maneira mais rápida e interativa do que antes
e de acordo com as teorias piagetianas, as
crianças se desenvolvem com a contribuição
de interações com o meio físico e social.
O histórico da evolução nos ajuda a
entender de que forma as mudanças
numa sociedade interferem na estrutura
curricular
das
instituições
escolares.
Diversos conteúdos e currículos foram
propostos para a educação infantil,
buscando sempre o melhor e mais amplo
desenvolvimento da criança.
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POR QUE ARTE-EDUCAÇÃO
Considerando o conceito de arte e arteeducação, discutido até agora e de seus
elementos até aqui pontuados, listamos
algumas potencialidades do uso da arte como
estratégia ou metodologia na abordagem de
conteúdos de disciplinas diversas.
· Possui capacidade de seduzir e mobilizar.
· Facilita a abordagem de temas que são, em
geral, tabus. Permite ver ilustradas situações
cotidianas.
· Permite também o questionamento de
padrões e valores estabelecidos.
· Atinge o indivíduo (tanto quem apresenta
quanto quem aprecia) em todos os níveis:
racional, físico, emocional, espiritual e social.
· Além do contato consigo mesmo, o contato
com o outro também em sua plenitude. ·
Exercita o trabalho coletivo.
· Permite o contato com manifestações
culturais de seu povo e de outras localidades.
· É prazerosa, lúdica.
· Torna-se também sedutor para instituições
financiadoras (por seu potencial no que se
refere a visibilidade).
Metodologia é uma palavra composta por
três vocábulos gregos: meta (para além de),
odòs (caminho) e logos (estudo). O conceito
faz alusão aos métodos que permitem obter
certos objetivos. Com base nisso, fazemos
aos educadores que pretendem valer-se da
arte no processo de ensino/aprendizagem a
seguinte pergunta: qual é o seu objetivo? Se,
como foi dito, na obra de arte não há certo e
errado e ela mesma cria as regras enquanto
se constrói, o que vai orientar as escolhas do
educador serão seus objetivos.
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Trata-se, aqui, de um desafio que
compartilham com seus colegas de outros
níveis e modalidades de ensino, mas vivido
pelos profissionais do ensino médio de modo
peculiar e acentuado.
Seja devido às questões que emergem
na juventude, que costumam ser mais
agudas e complexas do que as vividas no
ciclo vital da infância, ou seja em função do
trânsito dos/as professores/as do ensino
médio por entre empregos e/ou escolas
diferentes, entre várias turmas e turnos de
trabalho, maior do que nos outros níveis da
Educação Básica.
Lembramos, ainda, que as relações entre
professores e estudantes desta modalidade
de ensino ficam também reconfiguradas,
quando não prejudicadas, pelas avaliações
e processos seletivos, como os exames
vestibulares e Exame Nacional do Ensino
Médio, entre outros.
- O que ensinar?
- Como ensinar?
- Que currículos desenvolver?
Priorizar o vestibular, a profissionalização,
a formação humana, integral, ou uma e outra
possibilidade ao mesmo tempo?
- Que aprendizados seriam significativos
para aqueles garotos e garotas que insistem
em ficar à nossa frente, por longas horas a fio?
- E ainda, por que aqueles meninos
e meninas, alunos, geralmente não se
interessam pelas aulas, tal como se ouve dizer
entre os professores?
- O que os moveria?
- O que os comoveria?
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Diante desta questão, um novo desafio
se apresenta: o de reunir forças e esforços
dos trabalhadores da educação e demais
segmentos sociais para reverter este quadro
de penumbra, vindo de longas décadas, de
modo que possam com eles estabelecer
vínculos fecundos, promissores, educativos.
Por certo que esta é uma tarefa coletiva, dos
educadores e educadoras em especial, mas
não somente deles, posto que a formação
das novas gerações humanas é uma tarefa da
sociedade, em seu conjunto. Por último, além
de se diferenciarem na forma e intensidade
em que se apresentam na vasta realidade
das escolas e grupos de professores do
ensino médio no Brasil, estes desafios não
existiram sempre e podem deixar de existir.
São realidades históricas e por isso podem ser
superadas. Buscar os caminhos das soluções,
criá-las e recriá-las, coletivamente, refazendo
as bases das interações entre adultos,
adolescentes e jovens no interior da escola e
no presente, é um desafio que se sobrepõe
aos demais. Essa junção de esforços parece
ser o mais promissor horizonte para que os
educadores em geral e os professores/as do
ensino médio, em especial, possam enfrentar
o nosso compromisso primeiro, que constitui
o sentido e finalidade maior do ofício de
mestre: o desafio humano, político, ético e
estético de trabalhar na formação das novas
gerações humanas, dos nossos adolescentes e
jovens. Para que sejam seres verdadeiramente
humanos, que auxiliem na construção de um
outro mundo, possível.
De outro Brasil, necessário. Para que
realizem o novo de que são portadores,
contribuindo para a dignidade e a felicidade
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de tudo e de todos, para a vida em sua forma
de natureza e cultura. Abrindo em luminosos
presentes e futuros, belos devires. Edificando
condições docentes que resultem em
histórias individuais e coletivas de plenitude
e esplendor.
Por meio do lúdico o aluno aprende a
ganhar, perder, conviver, esperar sua vez,
lidar com as frustrações, conhecer e explorar
o mundo. As atividades lúdicas têm papel
indispensável na estruturação do psiquismo
da criança, é no ato de brincar que a criança
desfruta elementos da realidade e fantasia,
ela começa a perceber a diferença do real e
do imaginário. É por meio do teatro que ela
desenvolve não só a imaginação, mas também
fundamenta afetos, elabora conflitos, explora
ansiedades à medida que assume múltiplos
papéis despertando competências cognitivas
e interativas.
Os educandos expressam emoções,
sentimentos e pensamentos, ampliando a
capacidade do uso significativo de gestos e
posturas corporais.
A função da arte é ao mesmo tempo,
construir uma maneira de acomodar a conflitos
e frustrações da vida real. Para Piaget (1990), o
brincar retrata uma etapa do desenvolvimento
da inteligência, marcado pelo domínio da
assimilação sobre a acomodação, tendo
como função consolidar a experiência vivida.
A intervenção do professor é fundamental
no processo de ensino aprendizagem, além
da interação social ser importante para a
aquisição do conhecimento.
A arte é um estímulo natural e influência
no processo de desenvolvimento dos
esquemas mentais. Seus benefícios permitem

a integração de várias ações como: a afetiva,
a social motora, a cognitiva, a social e a
afetiva. Existem algumas considerações
sobre a função lúdica e educativa do teatro.
A função lúdica do teatro promove prazer,
diversão e até mesmo desprazer, quando
escolhido voluntariamente, com função
educativa o brinquedo ensina qualquer coisa
que complete ao indivíduo em seu saber, seus
conhecimentos e sua apreensão do mundo.
A arte é uma forma de criação de
linguagens, seja ela visual, musical, cênica, da
dança, ou cinematográfica, essas formas de
linguagens refletem o ser e estar no mundo,
todas são representações imaginarias de
determinadas culturas e se renovam no
exercício de criar ao longo dos tempos.
Ao desenvolver-se na linguagem da arte o
aprendiz apropria-se do conhecimento da
própria arte. Essa apropriação convertese em competências simbólicas por que
instiga esse aprendiz a ampliar seu modo
singular de perceber, sentir, pensar,
imaginar e se expressar, aumentando suas
possibilidades de produção de leitura de
mundo, da natureza e da cultura e também
seus modos de atuação sobre eles.
Em nossa prática docente, precisamos
propiciar situações de aprendizagem que
levem ao desenvolvimento de habilidades
e de conteúdos que possam responder às
necessidades dos alunos ao meio social que
habitam. Trabalhar a arte com os educandos
da Educação Infantil não é difícil, basta entrar
em seu mundo, mas o que se torna difícil é ter
um olhar pedagógico e voltado para o mundo
que insere o aluno, isto implica entendêlo como produção humana e compreender
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a forma que ele assume sob determinada
organização social e qual função cumpre.
Por esta razão, o ensino da arte, nem mesmo
no período inicial de sua aprendizagem, se
reduz ao mero domínio do código (desenhos
e garatujas e interpretações do faz de conta
) pois este é apenas um instrumento de
realização de determinadas funções ,e como
tal não esgota todas as possibilidades sociais
da arte ,a proposta de ensinar pressupõe o
desenvolvimento da prática como forma de
produção de sentido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante muito tempo o que se teve como metodologia
desenvolvida pelos professores no ensino de artes, foi
uma pratica onde ele explicava os conteúdos os alunos
simplesmente absorviam sem nenhum questionamento com
relação a disciplina junto ao professor e em seguida vinha a
aplicação da prova que iria medir o conhecimento do aluno
por meio daquele mecanismo de avaliação, essa forma de
metodologia é típica de uma pratica tradicional.
Essa prática desenvolvida por muitos profissionais
tirava completamente a liberdade do aluno em questionar
e até criticar tanto o desempenho do professor quanto
os conteúdos. Pois assim como, o aluno faz parte de um
processo de ensino aprendizagem o professor é ator de
maior responsabilidade desse processo, tendo em vista
que é ele que passa a segurança para os alunos. Por este
motivo, desde a instituição da LDB muitos questionamentos
e discussões sobre o processo de aprendizagem sobre a
grade curricular vem sendo foco de fóruns e debates. Em
função dessas discussões muitos profissionais foram aos
poucos mudando sua forma de trabalhar dentro da sala de
aula com os seus alunos. Atualmente busca-se inserir na
grade curricular do ensino médio, modalidades que
tragam benefícios e prazer para aprender, assim está se
aperfeiçoando cada vez mais o ensino de artes.
A Arte no desenvolvimento de crianças de zero a
seis anos torna-se um dos elementos contribuintes no
desenvolvimento da inteligência e da integração do ser,
desenvolve o senso rítmico da criança e proporciona
ambientes acolhedores e de interação com o outro.
Possui um papel importantíssimo na formação do
indivíduo e é defendida por muitos estudiosos que as
crianças tenham contato com esta arte desde pequenas e
que ela seja inserida no plano de ensino.
O professor de Artes deve estimular o aluno, a não se limitar
a aprender, mas também a construir seu próprio conceito
objetivando despertar o senso crítico no aluno por meio do
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debate e diálogo aberto. Devemos ter em
mente a necessidade de formar cidadãos
capazes de liderar de serem críticos e além
de tudo ter conhecimento, ter argumento
sólido. Se aprofundar no conhecimento
sobre o conteúdo a qual ira aplicar, buscar a
compreensão cada vez. Mais nas pesquisas
ler livros ter total domínio sobre o assunto
em questão. É de responsabilidade de o
professor prover uma aula onde cause nos

alunos, a curiosidade interesse de conhecer,
criar participar questionar e ser observador.
Além disso, o trabalho com argumentação é
considerado fator relevante para o exercício
de cidadania. Sabemos que a prática de
selecionarmos argumentos pode ajudar
no desenvolvimento do senso crítico. Para
isso é necessário que o professor possua
conhecimento, referencial teórico sobre o
assunto para usar a metodologia adequada.

Catiane Leite Rezende
Graduada em Pedagogia na
UNINOVE (2012). Professora da
Educação Infantil no CEI Casa
Verde.
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A CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E O
TRABALHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O ser humano nasce potencialmente para aprender, necessitando de estímulos
externos e internos (motivação, necessidade) para o aprendizado. Há aprendizados que
podem ser estimulados por meio da interação lúdica e o contexto sociocultural. Para
um trabalho significativo por meio da ludicidade, faz-se imprescindível a concepção de
infância e as transformações históricas que a tencionam durante este processo. Com
base nisto, a presente pesquisa busca refletir sobre a concepção de infância e a educação
infantil, entendendo especialmente os educadores/mediadores como agentes neste
processo de aprendizagem. Para tanto, o presente artigo segue uma linha de metodologia
bibliográfica, tendo como problema como a educação infantil, e as concepções que a
englobam influenciam o trabalho com ludicidade na primeira infância. Parte-se do princípio
de que as concepções do professor tendem a influenciar as relações estabelecidas neste
processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Concepção de Infância; Educação Infantil; Cultura-lúdica.
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INTRODUÇÃO

P

ropor em discussão a brincadeira no
processo de ensino-aprendizagem
não é novo no campo educacional
e psicológico. Há décadas e,
pode-se considerar que há séculos,
o
homem
busca
compreender
a
interação intersocial e cognitiva que
as dinâmicas infantis impactam no
desenvolvimento da sociedade e da auto
maturidade dos sujeitos.
Segundo estudiosos, a aprendizagem é
um processo integrado que provoca uma
transformação qualitativa na estrutura
mental daquele que aprende, ocasionando
alteração de conduta de um indivíduo, e em
suas relações intersociais, as quais podem
ser permanentes ou não.
Howard Gardner (1994) considera
que
o
ser
humano
desenvolve
diferentes competências e habilidades,
por meio de inteligências múltiplas.
Apesar de o lúdico ser comumente
apresentado como sinônimo de brincadeira,
sua abordagem está mais relacionada à
experimentação de qualquer objeto de
conhecimento de uma maneira prazerosa,
não necessariamente brincando, mas
pelas artes, de jogos, esportes, etc.
Utilizando-se de uma abordagem lúdica,
podem ser exploradas diversas linguagens
do ser, entre elas as artes.
As unidades de ensino apresentam-se
num panorama social como uma instancia
de socialização de valores educacionais
e culturais. O educador, em todas as
faixas etárias, deve se perceber como um
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comunicador, estimulador e influenciador
das percepções do educando sobre suas
predisposições e apreciações ante qualquer
conhecimento,
propiciando
condições
para que essas manifestações evoluam de
maneira a contribuir para o desenvolvimento
sociocultural de cada educando. Como
agente referencial do conhecimento, o
educador tem e deve ampliar e enriquecer
o repertório sociocultural em todos os
campos de linguagem, entre eles as artes
como instrumento lúdico de exteriorização,
afim de que o educando desperte
interesse e curiosidade sobre todos os
campos de conhecimento.
Ciente deste contexto sociocultural e
cognoscível da arte, este artigo de Pós
Graduação em Educação Infantil teve
metodologia uma pesquisa bibliográfica,
fundamentada em referenciais de Educação
Infantil. Valendo-se disto,
presente
pesquisa tem por objetivo refletir sobre
a concepção de infância e a educação
infantil, entendendo principalmente os
educadores/mediadores
como
agentes
neste
processo
de
aprendizagem.
Para tanto, o presente artigo segue
uma linha de metodologia bibliográfica,
tendo como problema como a educação
infantil, e as concepções que a englobam
influenciam o trabalho com ludicidade
na
primeira
infância.
Parte-se
do
princípio de que as concepções do
professor tendem
a
influenciar as
relações estabelecidas neste processo
de ensino e aprendizagem.

A PERCEPÇÃO DE INFÂNCIA NO
DECORRER DA HISTÓRIA
Neste primeiro momento buscar-se-á
refletir sobre a concepção de infância
ao longo de sua trajetória na sociedade,
entendendo que a concepção de infância
sofreu grandes alterações ao longo da
história e de que, o processo de aquisição
para constituição do que é a criança, inicia-se
com a criança sendo um ser sem importância
que no decorrer das décadas passa a ser
vista como um sujeito pessoal e composto de
uma história, devendo, assim, ser valorizada.
Mary Del Priore observa que:
O mundo que a ”criança deveria ser” ou
“ter” é diferente daquele onde ela vive, ou
no mais das vezes, sobrevive. O primeiro é
feito de expressões como “a criança precisa”,
“ela deve”, “seria oportuno que”, “vamos
nos engajar em que”, até o irônico “vamos
torcer para”. No segundo as crianças são
enfaticamente orientadas para o trabalho,
para o ensino, para o adestramento físico
e moral, sobrando-lhes pouco tempo, para
a imagem que normalmente a ela está
relacionada: do riso e da brincadeira (DEL
PRIORE, 2004, p. 08).
Segundo Philippe Ariès (ARIÈS, 1979),
nos séc. XV, XVI e XVII, a criança era vista
como um ser que necessitava de tratamento
singular, sendo colocada em quarentena
para, posteriormente, iniciar-se uma vida
adulta (ARIÈS, 1979). Ainda no século
XVIII, as crianças eram dadas como seres
incapazes, sendo preciso educá-las para
desenvolver sua razão e caráter, e, para
tal, seria imprescindível o auxílio de um
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adulto capaz e que, preferencialmente,
tivesse uma educação com preceitos
religiosos rigorosos e científicos.
Na sociedade medieval o sentimento de
infância, não existia – o que não quer dizer
que as crianças fossem negligenciadas,
abandonadas ou desprezadas. O sentimento
da infância não significa o mesmo que afeição
pelas crianças: corresponde à consciência da
particularidade infantil, essa particularidade
que distingue essencialmente a criança do
adulto, mesmo jovem. Essa consciência não
existia (ARIÈS, 1979, p. 156).
Na Idade Média, a sociedade não
distinguia a criança do adulto, a distinção
vinha baseada unicamente na fisiologia,
acreditando-se que quando apareciam os
primeiros dentes é que a criança passava
a ter o seu papel na sociedade, uma vez
que, a partir desse período a criança teria
possibilidade de falar, fazendo-se a
compreensão das palavras. Antes desse
fato acreditava-se que a criança não
poderia exercer seu papel na sociedade.
Outro caráter marcante deste período
observa-se que a sociedade na Idade Média
priorizava a vestimenta da criança, as quais
correspondiam a vestimentas de adultos,
em tamanhos adaptados. Essa consideração
para a época não causava estranhamento
(ARIÈS, 1979).
No séc. XVII, a transmissão de saberes
e valores não eram realizados pela família.
Nem todas as crianças dessa época eram
afastas de seus pais e levadas para outras
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famílias, as que eram afastadas, eram
para as realizações de tarefas. Sendo
assim, essa criança passava para a sua
fase adulta. A criança não passava pelas
transições naturais da vida, como infância e
adolescência até o período adulto
(ARIÈS, 1979).
No séc. XVII inicia-se um olhar
diferenciado para a criança, onde essa passa
a ter a vestimenta própria para a sua idade,
tendo essa uma especificação diferenciada
dos adultos, oposto a Idade Média, onde a
criança era vestida como um adulto.
Com as transformações que se iniciava no
séc. XVII, a relação afetiva passa-se ter um
papel marcante na vida da criança. Philippe
Áries menciona:
Essa afetividade era demonstrada,
principalmente, por meio da valorização que
a educação passou a ter. A aprendizagem das
crianças, que antes se dava na convivência
das crianças com os adultos em suas tarefas
cotidianas, passou a dar-se na escola. O
trabalho com fins educativos foi substituído
pela escola, que passou a ser responsável
pelo processo deformação. As crianças foram
então separadas dos adultos e mantidas
em escolas até estarem prontas para
a sociedade (ARIÈS, 1979, p. 99).
A afetividade passa a ser um marco
para a transformação da família também
na sociedade. Surge a preocupação com a
formação da criança. A Igreja passa a ter o
compromisso nessa função, de modo que
novamente a concepção de criança é divida
entre um ser puro angelical e um ser que
necessita da moralização, por ser imperfeita.
Essa holística influenciou as famílias, de modo
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que as mesmas posicionassem-se numa
tentativa de preparar a criança para o futuro.
A partir do séc. XVIII, a sociedade
passa a preocupar-se com o bem estar
da criança, tendo a higiene, educação
e
saúde
como
prioridades.
Esse
atendimento, voltado primordialmente para
as crianças de status familiar privilegiado,
excluía parte da sociedade infantil das
classes menos favorecidas. Nesse período a
criança vivia no máximo cinco ou seis anos
juntamente com seus familiares e depois
novamente era isolada.
Diferentemente dos séculos anteriores,
a criança passou a se tratada com carinho,
afinidade e piedade, como afirma Carvalho
(2003), essa época é “marcada pela
transformação tecnológica - cientifica e
pelas mudanças ético - político – sociais
cumpriu todos os requisitos para efetivar a
conquista do último salto na educação da
criança, legitimando-a, de fato, como figura
social” (CARVALHO, 2003, p. 49).
Para Eronilda Maria Goés de Carvalho
(2003), a preocupação com a educação
nas instituições acontece com a Revolução
Industrial, período em que se sentiu a
necessidade de um local onde haveria o
atendimento às necessidades assistenciais.
Mais uma vez, passa-se a ter um olhar
diferenciado sobre a concepção de infância,
tendo a certeza de que a criança não poderia
ser mais vista como um adulto em miniatura,
mas sim como um sujeito de ideias próprias.
A criança, nesse período, passa a ser vista
como sujeito social e de direitos consideradas
a partir de então como alguém que precisaria
de cuidados, ser escolarizado e preparado

para uma atuação futura. Ela, a partir desse
momento, passa a “viver a sua infância em
termos biológicos, psicológicos e lúdicos,
mas sempre com a condição de que tudo se
desenvolva dentro da instituição familiar ou
escolar” (CARVALHO, 2003, p. 49).
Maria Alice Nogueira (1993) aponta que
a Revolução Industrial representou uma
série de inovações técnicas e, com essa
nova transformação, a utilização do trabalho
infantil é pensada para diminuir os gastos
com o trabalho adulto, pois se pensava
num barateamento da mão de obra com o
trabalho infantil.
Nessa mudança, as crianças passaram a
ser enviadas para as escolas, possibilitando
a comunicação entre adultos, pois a partir
desse momento, começariam os “segredos”,
ou seja, assuntos que diriam ser a respeito
somente pelos adultos (CARVALHO,
2003). Entra então, a concepção de
infância moderna, que se estende até os
dias atuais, a qual se reporta a uma fase
da vida em que as crianças precisariam
de cuidados especiais e deveriam estar
resguardados de diversas informações as
quais poderiam lhes ser nocivas, para um
desenvolvimento e constituição futuras,
como indivíduos plenos (adultos).
Sendo assim, Kramer (apud CARVALHO,
2003, p. 50) aponta que “a criança não é
um adulto incompleto, não é um pedaço
inacabado de uma sequência de etapas.
Ela é sujeito social e histórico, real, cidadã,
pessoa gente”. Considerando-se assim que a
criança é um agente social detentor de uma
identidade, digno de respeito, composto de
sentimentos. Assim, a partir do século XVIII,
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a criança passa a ter um papel central nas
preocupações da família e da sociedade,
ganhando reconhecimento pelos seus
direitos e espaços.

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO
BRASIL
Em meados do sec. XVII passou-se a
considerar a forma como uma criança se
desenvolve e vive diferente do adulto e
propuseram novas formas de lidar com
sua presença, construindo-se novas leis e
condutas sociais. Com o passar do tempo,
novas estruturas são construídas para o
processo de escolarização, surgindo então um
estudioso chamado Friedrich Wilhelm August
Fröbel (1782- 1852) que idealizou o primeiro
jardim de infância, qual tinha como uma de
suas principais características pedagógicas a
metodologia de ensino e aprendizagem por
meio da prática, o “aprender fazendo”.
Segundo Alessandra Arce (2002), Friedrich
Wilhelm August Fröbel foi um dos primeiros
educadores a se preocupar com a educação
de crianças pequenas, a qual a importância
destacou em sua obra “Kindergarten” datada
do ano de 1837. Para ele, a infância poderia
ser comparada a uma planta, necessitando
de um cuidado atencioso, receber nutrientes
e crescer em solo rico em nutrientes e ter a
luz do sol na medida certa. Neste sentido:
O jardim seria um ambiente onde as
plantas não crescem em estado totalmente
silvestre, totalmente selvagem, é um
lugar onde elas recebem os cuidados do
jardineiro ou da jardineira. Mas o jardineiro
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sabe que, embora tenha por tarefa cuidar
para que a planta receba todo o necessário
para seu crescimento e desenvolvimento,
em ultima instancia é o processo
natural da planta que deverá determinar
quais cuidados a ela deverão ser dispensados
(ARCE, 2002, p. 20).
No Brasil, a ideia chega na década
de 1870, foi aplicada na sala de jardim
de infância aberto ao lado de uma igreja
protestante americana, instalada em São
Paulo, por uma divulgação no jornal do
médico Carlos Costa. Essa iniciativa inspirou
outras duas escolas: uma no Colégio
Meneses Vieira (Rio de Janeiro/1875) e outra
no Caetano de Campos (São Paulo/1896),
que adaptou a pedagogia de Fröebel para
a realidade brasileira. Durante os anos de
1970/ 80, a educação infantil submetiase a uma dualidade: jardins de infância
e creches, as quais se diferenciavam em
suas propostas pedagógicas, a qual suas
destinações estavam vinculadas às classes
sociais atendidas, ou seja, jardins de infância
atendendo a hierarquia social e as creches
em assistência à mães da classe operária.
Não se pode esquecer que, pouco
depois do golpe militar, o país encontravase politicamente numa estrutura de
ditadura, e, na busca por um avanço
nacional. Estruturou-se uma proposta de
desenvolvimento econômico, expandindo
empresas nacionais e buscando a ampliação
de cargos ao proletariado. Durante esta
década, ocorreu no mundo, originado na
Europa, mas estendendo-se para o mundo,
uma luta aclamada até os dias atuais como
movimento feminista, o qual permitiu que o
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gênero feminino pudesse participar de outras
atividades no meio social e econômico.
Segundo Flúvia Rosemberg (ROSEMBERG,
1996), neste mesmo momento, no Brasil,
iniciaram-se propostas de inserção da mulher
no mercado de trabalho, numa tentativa de
baratear a mão de obra, onde o governo
convidou mulheres para o trabalho nesta
área de atuação, considerando que pelo
fato de dominarem as práticas domésticas
e o cuidado com as crianças no ambiente
privado, natural ao gênero feminino, como
requisitos suficientes para a atuação.
Além desta configuração, a contratação de
profissionais não especializados pode ser
considerado como parte da desvalorização
da Educação Infantil (ROSEMBERG, 1996).

UM OLHAR SOCIOLÓGICO
SOBRE AS ABORDAGENS E
CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA
A Sociologia considera que a vivência de
infância não se constitui naturalmente e
sim ante uma relação social. A sociedade,
quase que imperceptivelmente, reflete
as diversas concepções de hierarquias
de valores sociais, gênero, classes e
disposições sociais, sendo toda essa cultura,
diretamente ligada aos habitus sociais, sendo
desenvolvida e estimulada continuamente,
estruturando hierarquias e privilégios
(BOURDIEU, 1997). Essas singularidades,
que passam quase que despercebidas
nos
contextos
da
vida
cotidiana,
influenciam veemente, numa tentativa
de padronizar posturas individuais das

diversas pessoas de determinado meio
(LOURO, 2007).
Segundo Jens Qvortrup (1993), observase que as crianças não foram tão ignoradas,
quanto marginalizadas, encontravam-se
na posição de subordinadas perante a
sociedade e sua concepção. Para tal posição,
menciona o encontro e desencontro de
adulto e criança, onde existia a reflexão
dualística, em que ao mesmo tempo em que
as relações entre criança e família passaram
a ser distintas, a família estabelecia uma
rede de interconexão na sua relação com a
criança, ou seja, a criança passava a ocupar
uma posição na sociedade.
Nesse olhar epistemológico, encontramse dois modelos diferentes sobre o processo
de socialização: o primeiro modelo chamado
de determinista, o qual menciona que a
criança desempenha basicamente um papel
passivo, ou seja, coloca a criança como um
ser iniciante com potencial para contribuir na
sociedade e a o mesmo tempo, uma ameaça
indomada que deve ser controlada. O
segundo modelo, chamado de construtivista,
refere-se à criança como agente ativo,
constrói-se ativamente seu mundo e tem seu
papel na sociedade.
A observar a infância deve considerarse que sua singularidade depende do
contexto no qual surge e se desenvolve nas
relações sociais, em aspectos econômico,
histórico, cultural e político, entre outros.
Portanto, ao buscar uma resposta para
a questão sobre a infância e a criança, é
necessário contextualizar-se sobre a época,
considerando-se todas as instancias de
hierarquias e relações sociais, entre elas
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etnias e classes, pois a percepção de criança,
ou infância, na sociedade contemporânea,
diverge da caracterização de ser criança nos
diversos períodos históricos e ambientes
globais.
Segundo Neil Postman (POSTMAN, 1999),
a concepção de infância esteve relacionada
a várias etapas, desde não ter uma palavra
para classificá-la, até a descrição detalhada
de suas características, considerando ainda
que, as melhores histórias produzidas, sobre
qualquer coisa, são feitas quando seus
conceitos estão em declínio e, provavelmente,
uma nova fase está se formando. Fato
que, constantemente, ocorre com a noção
de infância, não propriamente pelo seu
desaparecimento, mas pela mudança das
referências usadas para conceituá-la.
Por este viés, Neil Postman (1999)
aponta para uma tensão presente no
conceito de infância, em que a “cultura”
infantil passou a ter uma nova conotação
na sociedade contemporânea, alterando,
inclusive, características próprias como a a
alimentação, roupas e brincadeiras.
Jacira Cabral da Silveira (SILVEIRA,
2000) pondera que, como a sociedade está
sempre em dinâmica, a vivência da infância
muda conforme os paradigmas do contexto
histórico e, dessa maneira, a concepção
de infância pelos intelectuais cristaliza-se
formulada pelos detentores hierárquicos do
conhecimento e das ideologias, os sujeitos
adultos, iniciando-se a forma de pensar
na infância como a busca de evidências
articuladas à família e também à escola.
A partir do século XX, a escola fica
sendo o espaço reservado paras crianças,
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assegurando sua dignidade perante a
sociedade. Elencando com a época atual,
observa-se que o reconhecimento da criança
começa aparecer. Elaine de Paula (2005)
menciona essa aparição como:
Com o estabelecimento de uma nova
ordem política, social e econômica,
impulsionada
por
diversos
fatores,
dentre os quais o capitalismo industrial,
o neoliberalismo e suas consequências
(migrações, surgimento da família nuclear
e burguesa, adstrição da criança à família e
ideia de escola), ocorreram transformações
que influenciaram a organização da estrutura
familiar e, consequentemente a vida das
crianças (PAULA, 2005, p. 01).
Com a nova estrutura social, econômica
e familiar, inicia-se a pensar na criança
como um ser despreparado para a livre
interação social, e, desta forma, surge à
necessidade de prepará-la para viver na
sociedade, fundamentando-se na questão
da escolarização das crianças, preparandoas para o futuro.
Ângela Nobrega de Andrade (1998)
discute a concepção do “ser criança” na
sociedade atual, trazendo a indicação
de que a criança esta sendo vista como
uma extensão dos pais, ou seja, não tem
direitos próprios, um “ainda não”, um ser
inacabado, algo que se tornará sujeito um dia
(quando adulto).
A autora pondera ainda que, as crianças
têm sido consideradas como “menores” ou
“ainda não cidadãos” (ANDRADE, 1998).
Neste viés, ressalta-se que a infância vem
sendo afastada e excluída de reflexões
quanto aos seus problemas na sociedade
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e quanto a sua qualidade de vida, ou seja,
abster-se a criança no presente para que o
futuro seja garantido, o que acaba tirando
o desfrute da infância, uma vez que estas
crianças passam a não ter tempo para o
“brincar”.
Na atualidade, observa-se que, não
somente na educação infantil, mas nas séries
subsequentes, explorar o conhecimento
prévio é importante, pois a criança desde
seu nascimento é sujeito da sociedade,
aprendendo e sendo influenciada por
esta sociedade em seus conhecimentos e
vivências.
Sendo assim, o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI,
1998) mencionam que:
a noção de concepção de infância é
uma noção historicamente construída e
consequentemente vem mudando ao longo
dos tempos, não se apresentando de forma
homogênea nem mesmo no interior de uma
mesma sociedade e época (RCNEI, 1998, p.
21).
E mais afundo o RCNEI traz a fundo a
questão que:
As crianças possuem uma natureza
singular, que as caracterizam como seres que
sentem e pensam o mundo de um jeito muito
próprio, e isto porque, através das interações
que estabelecem desde cedo com as pessoas
que lhe são próximas e com o meio que as
circunda, as crianças revelam seu esforço
para compreender o mundo em que vivem
as relações contraditórias que presenciam
e, por meio das brincadeiras, explicitam as
condições de vida a que estão submetidas e
seus anseios e desejos. (RCNEI, 1998, p. 21).

EDUCAÇÃO INFANTIL, UM
AMBIENTE PARA BRINCAR
As
brincadeiras
tradicionais
são
perpetuadas de geração em geração,
preservando uma tradição para o futuro,
sendo manifestadas de diversas formas,
como a escrita, por imagens, fotos, mas
principalmente pela oralidade, utilizando
relatos das famílias e antepassados em rodas
de conversas, como lendas folclóricas, casos
e causos, contos e crônicas, como descreve
Kishimoto (2007). Estes tipos de relatos
permanecem presentes principalmente em
cidades do interior, em fazendas e tribos de
indígenas, entre outros, já em locais urbanos,
são recontados, com maior frequência em
rodas de conversas de adolescestes como
lendas urbanas, ou recontadas pelos pais ou
família aos filhos.
A cultura lúdica é formada a partir da
interação com a própria brincadeira e com
seus agentes brincantes, independente da
idade de quem brinca (BROUGÉRE, 2006).
Tizuko Mochida Kishimoto (2007) completa
que a criança brinca e cria com seus iguais,
como músicas, jogos, contos, rimas, sons
ritmados e movimentos (KISHIMOTO, 2007)
e também, a criança interage com os adultos,
familiares, amigos etc., sendo completada
por Maria Ângela B. Carneiro (2000) a qual
afirma que, a criança aprende os costumes,
valendo-se das relações experienciadas,
formando a cultura pela interação familiar,
interagindo em, e com, seu meio, sendo
que, quanto mais relações as crianças
tiverem com esse meio social, e mais ricas
forem as oportunidades de experiências que
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lhes oferecermos, maior o capital cultural
adquirido , consequentemente, seu brincar
(CARNEIRO, 2000). Já Gilles Brougère
define o brincar social como não sendo uma
dinâmica interna do individuo, mas “uma
atividade dotada de uma significação social
precisa” (BROUGÉRE, 2002, p. 20), a qual
necessita de aprendizagem. Para Vygotsky
(1998), a criança nasce inserida num meio
social, que é a família, e é nela que estabelece
as primeiras relações com a linguagem na
interação com os outros.
Uma vez que não há somente a socialização
em uma instancia, a família, com a qual a
criança aprende, tendo ainda ambientes
como escolas, parques, entre outros, onde ela
terá um desenvolvimento saudável por meio
das brincadeiras no coletivo, como muitos
povos e culturas acreditam, aprendendo a ter
um relacionamento em grupo (KATO, 2000).
Para Kishimoto (KISHIMOTO, 2007, p. 14)
“O brincar, nesse caso, é visto como um fluxo,
capaz de criar energia, direcionando o foco,
desenvolvendo habilidades e interesses,
características que posicionam o sujeito
como controlador de sua própria vida e não
objeto de interesses de grupos”.
Nos espaços de brincadeira deve existir
uma diversidade de Instrumentos para
enriquecer o ambiente, oferecendo a
criança a desafiar, refletir e criar formular
sua própria cultura durante o seu tempo
(CARNEIRO, 2000). Além disso, as escolas
não devem manter a criança como seres
passivos, elas são seres ativos capazes de
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conhecer, memorizar, apreciar, fantasiar e
criar (CARNEIRO, 2000).
Para Winniccott (1988 apud CARNEIRO,
2000), a criança quando brinca ela observa
o outro e ela própria, distinguindo quem é
quem, percebendo o indivíduo, sendo que,
a experiência do eu brincante não pode
ser transferido ao outro, a experiência do
mundo deve ser vivida individualmente. A
brincadeira é flexível, os participantes, ou
mesmo quando a brincadeira é realizada
sozinha, pode alterar suas regras. Ainda que
existam as alterações das regras ou a forma
em uma brincadeira, ela terá um fim em si,
havendo um mesmo ideal ao brincar, uma
conclusão, e um dos ideais é que a brincadeira
seja prazerosa a todos (CARNEIRO, 2000).
Para Regina Aiko Fukunaga et al KATO
(KATO, 2000), quando a criança realiza
uma atividade que ela gosta e sente prazer,

independente de sozinha ou acompanhada,
ela vive limitações que são impostas pela
realidade, recebendo influencia sobre o
meio, propiciando aprendizagem. Brougère
(apud KISHIMOTO T. M., 2008, p. 32) explica
que, “quem brinca se serve de elementos
culturais heterogêneos para construir sua
própria cultura lúdica com significações
individualizadas”.
Edilene Medesto de Souza (apud
CARNEIRO, 2000) explica que, com relação
a criança de 0 a 3 anos, não é possível
brincar por elas, é necessário que a criança
brinque sozinha ou com alguém, a criança
não aprende somente visualizando os
demais brincando, mas o adulto pode mediar
e ampliar o repertorio, sendo que, para ter
significado para a criança é necessário que
ela crie, descubra e invente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esta pesquisa pode-se observar como a concepção de
infância sofreu alterações, não somente no meio acadêmico,
mas nas relações estabelecidas na sociedade.
Sendo a consciência uma função que se aprimora a partir
do desenvolvimento da função intrapsicológica, estimulada
internamente, sua evolução acontece, por meio do
comportamento e o caráter do Ser Humano, em uma forma
elevada de reflexão sobre a realidade.
Nessa perspectiva, a consciência impulsiona o homem, à
realização de suas atividades, tendo em vista, o aprimoramento
de suas funções psicológicas superiores, que possibilitam
a compreensão de suas ações, pautadas na cognição e
no afeto, onde a consciência de si e do outro, marcam sua
individualidade, ou seja, a compreensão de si, que se difere
do outro.
Para Vygotsky (1998), é pelo compartilhamento de ideias,
na relação da criança com o mundo cultural e com mundo
subjetivo e pessoal, que novas informações vão sendo
“apreendidas” e, portanto, internalizadas, tornando a criança
capaz de socializar seu aprendizado a outros grupos, sendo a
linguagem essencial, por favorecer a comunicação e auxiliar
na construção do conhecimento.
Deste princípio, considera-se que para que o
desenvolvimento da criança ocorra em seus aspectos
cognitivos e afetivos, se faz necessário conhecer além de
suas experiências sua vida sociocultural, que o adulto tenha
uma base cientifica sobre o desenvolvimento infantil, para
que possa então, possibilitar formas de trabalho pautadas na
formação e no desenvolvimento cognitivo da personalidade
da criança. Nos espaços de brincadeira deve existir uma
diversidade de Instrumentos para enriquecer o ambiente,
oferecendo a criança a desafiar, refletir e criar formular sua
própria cultura durante o seu tempo.
O educador precisa estabelecer uma aproximação com a
criança, conhecendo a forma de como aprendem, para que
traga sentido ao seu aprendizado, pois o interesse a vontade
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de responder a um motivo e interesse,
impulsiona criança ao aprendizado. Ao
educador cabe a percepção de que, mais
importante que a própria interpretação que
se faz de sua realidade, a criança precisa se

sentir livre para criar e imaginar, fantasiar e
explorar seus anseios e sentimentos, pois estas
experiências lhe trarão maior aprendizagem a
curto e longo prazo.
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A CONTRIBUIÇÃO DA
PSICOMOTRICIDADE: CORPO
EM MOVIMENTO PARA A
APRENDIZAGEM
RESUMO: Psicomotricidade é constatada nos menores gestos e em todas as atividades
que desenvolve a motricidade da criança, propendendo ao conhecimento e ao domínio
do seu próprio corpo. Por essa razão em específico é um fator essencial e imprescindível
ao desenvolvimento global e continuado da criança. A estrutura da Educação Psicomotora
é a base fundamental para o processo intelectual e de aprendizagem da criança.
Designada concepção embasa-se nos conceitos da educação continuada. Trata-se de
uma nova forma de evento educacional que na contemporaneidade tende a revolucionar
os sistemas educacionais do mundo inteiro. A Psicomotricidade diferencia-se de outras
áreas porque mantém como foco as relações sociais, englobando as ideias, a ética,
o senso moral, as competências, as habilidades e a forma de ser de cada indivíduo,
que vai muito além de seus valores, pois educa o movimento, ajuda a situar-se no
espaço, há dominar o tempo e, utilizar as funções da inteligência. Fundamentando-se
nessa afirmação, pode-se observar a relação inerente das funções motoras cognitivas e que,
por seu turno, por intermédio da afetividade, encaminham o movimento.
Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação física; Educação psicomotora; Função motora.
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INTRODUÇÃO
A
psicomotricidade
auxilia
significativamente para a constituição e
estruturação do esquema corporal, pois
essa área especializada possui como escopo
estimular o exercício do movimento humano
em todas as fases da vida, sobretudo, desde
o início de sua carreira escolar. Designado
movimento permite a expressão de cada
criança mediante a prática de atividades
significativas e diversificadas, criando suas
próprias regras, interpretando e interagindo
com o mundo em sua volta.
Aceitando
apontado
fenômeno
é
perceptível que a psicomotricidade pode
ser inserida integralmente no campo da
educação, quando procura entender e
beneficiar o desenvolvimento global do
indivíduo e ainda, dentro de tal constatação,
a atual pesquisa aqui empreendida
pretende busca expor algumas, de tantas,
contribuições da psicomotricidade para o
desenvolvimento da criança.
A metodologia empregada para a
elaboração do artigo atual se refere a uma
pesquisa bibliográfica, com o escopo de
descrever substancialmente a relevância das
tarefas referente à parte motor da criança na
educação e mostrar de que forma as mesmas
servem, efetivamente para desenvolver física
e mentalmente as crianças.
A relevância da atual pesquisa tem seu
foco na reflexão e no repensar a prática
pedagógica, reforçando a importância
da
psicomotricidade
na
educação,
além disso, contribui para as ações dos
professores, preconiza estratégias as quais
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compreendem o movimento corporal no fia
a dia escolar, com o escopo fundamental de
contribuir na edificação de conhecimento,
propiciando aos educandos condições
mínimas fundamentais, para um adequado
desenvolvimento humano e para a melhoria
do desempenho educacional.

CONCEITOS
O conceito de psicomotricidade advém
da necessidade de entender a fundo as
estruturas cerebrais e descobrir respostas
direcionadas a específicas perturbações
motoras (DAMÁSIO, 2003: GALINHA,
2010). No campo científico, o grande
pioneiro da Psicomotricidade foi Wallon,
porém dentro do mesmo campo de interesse,
foram inúmeros os pesquisadores científicos
os quais contribuíram vastamente para a
evolução do conceito de psicomotricidade.
Na concepção de Fonseca (1988)
a criança procura continuamente por
experiências que envolvam seu próprio
corpo, formando conceitos e organizando e
estruturando o esquema corporal, ou seja,
desenvolvendo seu equilíbrio, controlando
sua coordenação global e função segmentar
(fina) conexa à motricidade de amplitudes
grandes e dos artelhos, percepção espacial
e temporal, sobretudo seu ritmo. Os
especialistas em psicomotricidade dizem
que a mesma corresponde a uma ciência
a qual inclui como objeto de estudo o
homem como um todo, abrangendo seu

corpo em movimento e as interações com
seu mundo interno e externo, além disso,
sua abordagem meticulosa irá possibilitar a
compreensão do modo como a criança se
conscientiza do seu corpo e das probabilidades
de se comunicar por meio este, e colocando-o
no seu tempo e no espaço.
Os questionamentos em torno dessa
temática passaram a existir a partir
das discussões formadas nas aulas da
disciplina e, em função da metodologia
científica aqui aplicada, contendo métodos
adequados para o tema explorado,
percebeu-se que o movimento em si é
construído a partir de um escopo traçado e
de um alvo, como expressividade subjetiva,
o movimento humano modifica-se em um
comportamento que traz sentido para a
criança e para a sociedade.
Na intuição de Barreto (2000), o
desenvolvimento psicomotor é de grande
relevância na prevenção de dificuldades da
aprendizagem e na reeducação do tônus,
da conduta, do norteamento da idade, da
lateralidade e do compasso.
A educação recebida pela criança deve,
conseguintemente, corroborar a relação de
acordo com a movimentação de seu próprio
corpo, tendo em conta sua idade, a cultura do
corpo e os seus interesses. Por conseguinte,
a educação psicomotora pode ser trabalhada
e desenvolvida, porém para tanto, precisa da
aplicação das funções motoras, perceptivas,
afetivas e sensório-motoras, já que de tal
modo a criança descobre o espaço, passa por
vivências reais, imperiosas a sua capacidade
intelectual, e se conscientiza de seu eu e do
mundo em sua volta.
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De modo a acrescentar, a psicomotricidade
tem sua contribuição de forma significativa
para a compreensão e estrutura do esquema
corporal e apresenta como escopo estimular
e promover a prática do movimento em todas
as etapas da vida de uma criança, alcançando
o Gestalt. Mediante atividades lúdicas
dirigidas as crianças brincam, desenvolvem
sua criatividade, recriam, interpretam e
interagem com o mundo em que vivem. Por
esse motivo em especial, a cada dia que passa
os professores e educadores aceitam melhor
a ideia de que os jogos e as brincadeiras
ocupam um lugar de suma importância no
programa escolar desde a EI (Educação
Infantil), isso explica a centralidade da
brincadeira e do jogo na prática pedagógica
da EF (Educação Física) na EI.

A PSICOMOTRICIDADE
AUXILIANDO NA
APRENDIZAGEM
A estrutura da Educação Psicomotora traz
o embasamento para o sucesso no processo
de aprendizagem, o desenvolvimento da
mesma evolui do geral para o específico e a
multiplicidade das crianças se depara com
extremas dificuldades na vida escolar pelo
simples fato de não terem desenvolvido as
suas habilidades ao nível do desenvolvimento
motor sempre com apoio da Psicopedagogia
(LE BOULCH, 1988).
Fonseca (1988) que segue as teorias de
Piaget explica que, a inteligência tem laços
com a psicomotricidade e, cita Henri Wallon,
educador francês, o movimento é citado
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enquanto ação, pensamento e linguagem
como uma só unidade intrínseca.
Investigar o atual tema surgiu das dúvidas
frequentes na prática escolar no concernente
à organização, contudo não paira qualquer
dúvida no ar de que alguns alunos
apresentam certas dificuldades em peculiares
tarefas escolares, pois não realizam os
movimentos adequados.
Educação
Psicomotora
tem
sua
origem nas duas áreas precedentemente
referidas e abrange todos os tipos de
aprendizagem da criança, alcançando, na
sua essência, o exercício pleno de suas
funções cognitivas. Em decorrência ao fato
exposto nas linhas anteriores, a Educação
Psicomotora é defendida pelo francês Jean
Le Boulch (apud Mendes, 2013) “como o
fundamento da educação básica da criança”.
O médico francês e professor de
Educação Física refere com inclusão, que
a Educação Psicomotora influencia as
aprendizagens fundamentando-se nas fases
pré-escolares, induzindo a criança a se
conscientizar do corpo, do espaço que
ocupa, do tempo e a alcançar precisão e
coordenação de movimentos.
O fundador garante inclusive que isso
não quer dizer que a psicomotricidade
educacional esteja enfocada exclusivamente
nos exercícios corretos desses movimentos,
na obtenção de sinais automáticos, mesmo
porque seu objetivo principal é alcançar
uma formação de base imprescindível
a toda criança que seja normal ou com
alguma limitação, seja ela de origem física
ou cognitiva. Representa na realidade muito
mais do que isso, uma vez que o interesse
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maior baseia-se no pensamento que está
por trás de tais ações, portanto, a Educação
Psicomotora vem sendo enfatizada em
várias instituições escolares e, maiormente,
em outras que fazem trabalhos relacionados
à recreação infantil.
Toda e qualquer pessoa constrói o seu
próprio mundo com embasamento na
disponibilidade e conhecimento absorvido
em suas vivências e experiências corporais,
nos locais que frequenta em seu cotidiano,
sobre tudo à sua volta, apreende sobre o
mundo. Por meio dos jogos e brincadeiras
é que o indivíduo reproduz o seu cotidiano,
num mundo de fantasia e imaginação, ou
seja, percebe-se claramente que uma criança
age conforme seus aspectos psicológicos,
psicomotores,
emocionais,
cognitivos,
sociais, entretanto para tanto ela necessita
ter um corpo equilibrado.
As crianças exploram o imaginário
como um elemento intrínseco a sua vida,
mas a organização corporal previamente
mencionada constitui o ponto inicial para
o trabalho, reconhecendo sua diversidade,
com a finalidade e que criança identifique
suas inúmeras e diferentes necessidades
imediatas da vida, interesses e possibilidades
de ação. Logo, o corpo sem dúvida alguma
representa neste sentido o ponto inicial
que o indivíduo adota, na finalidade de
reconhecer e interatuar com o mundo a sua
volta, e este por seu turno será a base para o
desenvolvimento cognitivo e para o processo
de alfabetização. A psicomotricidade
busca, em implicação, propiciar ao aluno as
condições mínimas imperativas a um bom
desempenho educacional.

Seguindo a mesma linha de pensamento,
a psicomotricidade almeja majorar a
potencialidade motora da criança, dandolhe meios e instrumentos no intuito que
aumente, com maior nível de satisfação, seu
potencial cognitivo e pedagógico.
A psicomotricidade funciona, do mesmo
modo, enquanto ferramenta reeducativa,
no momento no qual trata de sujeitos
que
expõem
problemas
cognitivos
e motores desde o mais leve atraso
motor até dificuldades mais graves
relacionados a essa fase da vida.
Entre as duas ações destacadas por Le
Boulch (1984), diz que a primordial é a
importância de que o aspecto funcional se
atrele ao afetivo, pois que ambas têm que
caminhar lado a lado. O chamado aspecto
relacional ou afetivo pode ser entendido
como sendo a relação e o diálogo da criança
com o adulto, com o ambiente físico, com
os demais alunos da escola, contexto
no qual se tornam mais autoconfiantes,
envolvendo aspectos que seguramente irão
influenciar direta ou indiretamente o
comportamento dos educandos.
É extremamente relevante que os
profissionais de educação envolvidos
evidenciem cuidado e aceitação incondicional
da criança, de modo que o aluno passe a
ter mais confiança em si mesmo, além do
mais, quanto as características funcionais,
se aprova o modo como uma pessoa reage
e se adapta perante os estímulos do meio e
das situações deparadas. Ou seja, a criança
se sentirá muito melhor quando conseguir se
desenvolver por intermédio de suas próprias
experiências cotidianas, pois as crianças
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têm maneira de ver, sentir e pensar que
lhe são próprias e só aprendem por meio
de conquistas ativas, ou seja, em função da
manipulação adequada e permanente dos
materiais a que tem acesso e inclusive devido
às oportunidades de descobrir-se.
Ou seja, tudo será mais fácil quando
forem
atendidas
suas
necessidades
afetivas, portanto cabe aqui destacar
que a Psicomotricidade nasceu para se
contrapor ao paradigma da exclusão escolar,
portanto é de vital importância que não
quaisquer bloqueios ou desequilíbrios
tônico-emocionais.
Assunção e Coelho (1997) agregam o
atual estudo dizendo que a psicomotricidade
por si só une variadas metodologias com
as quais se podem operar todas as partes
do corpo, relacionando-o com a afeição
o pensamento e o nível de inteligência. A
psicomotricidade prioriza a integração da
educação dos movimentos, os quais colocam
em pauta as funções intelectivas de cada
criança envolvida no processo.
As
evidências
iniciais
de
um
desenvolvimento intelectual normalmente
são manifestações meramente motoras.
Diante de tal entendimento, as atividades
motoras exercem na vida da criança, um
papel extraordinaríssimo, em muitas das suas
iniciativas mentais. Durante a infância, até
aproximadamente três anos de idade, a criança
não tem bem definida suas funções motoras,
todavia, a partir daí, enquanto ela explora o
mundo, percebe igualmente os meios com
que farão a multiplicidade dos seus contatos
sociais, muitas vezes transformando o tempo
e o mundo a sua volta.
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CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOMOTRICIDADE
Do aspecto psicomotor há prérequisitos fundamentais no escopo para a
alfabetização de uma criança. A motricidade
engloba esquema corporal, lateralização
bem definida, faculdade de simbolização,
desenvoltura,
organização
espacial,
percepção temporal, discernimento auditivo,
discriminação visual, habilidade e equilíbrio.
As condições mínimas acima mencionadas,
além de grande contribuição para o estudo
da psicomotricidade, igualmente são
cognominadas de ensaios não verbais,
portanto representam uma das etapas
para o desenvolvimento do processo de
aprendizagem (ROSA, 2015).
A psicomotricidade contribui para
a criança ter, portanto, o manejo
dos materiais e das letras a partir da
representação mental com equilíbrio
com o seu corpo, favorecer as distintas
probabilidades de ação, pois ela obtém a
percepção e controle do próprio corpo, a fim
de levar à conscientização do contexto além
de adquirir a maturação da interiorização
das percepções e adquirir recursos para
desenvolver e aperfeiçoar valores.
É nesse ponto salientado acima que vem
a importância da lateralidade, uma vez que
é nesse processo que o sujeito alcança
a interiorização de sua linha corporal,
da interação com tudo o que existe no
mundo, o que é indispensável tanto para a
leitura e a escrita quanto para aritmética.
A psicomotricidade enquanto neurociência
garante que uma criança com dificuldade na
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lateralidade não tem geralmente condições
plenas para entender a direção gráfica (a
direção da escrita) e, muito menos, apreender
os conceitos direção e sentido, por exemplo,
direita e esquerda (ROSA, 2015).
A maioria dos pesquisadores da temática
proferem que a orientação coligada à
estruturação espacial versa em uma
preparação e uma edificação mental,
efetivamente a criança entende o meio em
que vive, antecipando e adiantando suas
ações. Por meio de apontado processo a
criança consegue realizar a comparação
dos diferentes objetos, selecionar, agrupar,
classificar seus elementos comuns, abordar
os conceitos desses objetos, tomar decisões
e agrupar entidades por meio de semelhança
(objetos, ideias, ações, dentre outros), ou
seja, estabelecer categorizações. As crianças
que apresentam dificuldades na estrutura
espacial apresentam ao mesmo tempo
dificuldades no discernimento visual e não
tem capacidade de discriminar algumas
letras, por exemplo, a criança confunde n e
u, ou e on, b e p, 6 e 9 (KOMAR, 2001).
A leitura e escrita demandam, dentro
de tamanha significação, uma percepção
temporal como estado e um simbolismo,
mas para isso é imperativo que haja uma
sequência de sons em um intervalo de
tempo, distinção de sons, uma memorização
auditiva, reconhecimento das frequências e
do tempo de sons na palavra (ROSA, 2015).
As crianças que exibem sérios problemas
com a orientação temporal, elas se organizam

de acordo com sua rotina, por exemplo,
sono/vigília, manhã/tarde e noite, etc., se
confundem na classificação dos elementos
de uma sílaba, não conseguem discernir o
que é no começo e o que é no último, não
se localiza anteriormente e posteriormente,
não percebem as pausas de tempo e, têm
problema em constituir seu tempo, porque
não preveem suas atividades, são demorados
para realiza-la, não conseguindo completar
as demais que lhe são impostas.
Os fatos especificados superiormente
configuram problemas que podem advir
com um aprendizado a desejar na instituição
escolar, entretanto não se pode esquecer o
fato de que a instituição familiar igualmente
tem responsabilidade pelo adequado
desenvolvimento motor da criança, pois
atividades que abrangem motricidade
não fariam qualquer significado se não
fossem incorporadas ao desenvolvimento
afetivo. Assim sendo, fica evidente
que o apropriado desenvolvimento da
afetividade é demonstrado por intermédio
da conduta, das tarefas desempenhadas
no âmbito da educação infantil (CEIs) e
comportamentos (ROSA, 2015).

O PAPEL DA PSICOMOTRICIDADE
NA APRENDIZAGEM
A estrutura da Educação Psicomotora
representa o alicerce para o alcance do
sucesso no processo de aprendizagem, a
evolução vai do desenvolvimento geral
para o específico. Uma grande parcela
dos alunos enfrenta dificuldades na vida
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escolar pelo simples fato de não ter
desenvolvido as suas competências e
habilidades ao nível do desenvolvimento
motor e, de modo inclusivo, para melhorar
e ajudar no processo de alfabetização de
crianças que frequentam a escola infantil
(LE BOUCH, 1988).
Destarte, Le Boulch (1984) preconiza
que a Educação Psicomotora deve ser
implementada desde o começo da vida
escolar da criança, é por meio da mesma,
em conjunto com os cinco sentidos, que a
criança ganha percepção do mundo que a
rodeia e de si mesma.
A Educação Psicomotora necessita
considerada no âmbito da educação base,
visto que condiciona todos os processos
inteligentes e seletivos de aprendizagem
ulteriores que a criança irá fazer.
Ademais, há de se acrescentar nesse
ponto do artigo que faz com que a criança
se conscientize do seu corpo e de si mesma,
da existência da lateralidade, da orientação
entre o tempo e o espaço e possibilita-lhe
adquirir inteligentemente a coordenação de
gestos e movimentos.
Pertencente à mesma corrente, Komar
(2001) traz à baila que o somatório das
competências e habilidades que possibilitam
a supressão inconsciente e automatizada das
aferências corporais estáticas e dinâmicas
que tem grande probabilidade de perturbar
os canais de informação, processamento
e memória, imprescindíveis a todos os
processos de aprendizagem, deve ser
alcançado mediante um controle corporal,
promovendo a integração harmoniosa da
informação relevante.
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Assim sendo, a psicomotricidade exerce
um papel considerável ao nível do tônus
muscular, da postura, do equilíbrio, das
coordenações globais e segmentares,
do controlo da inibição voluntária, da
organização do esquema, da imagem, da
consciência, da noção e conceito corporais,
do controle da orientação espaciotemporal,

da coordenação viso-manual e de todas as
coordenações estáticas e dinâmicas que
podem promover a captação, assimilação,
processamento, organização e execução
das respostas tônico-posturais e de
movimento e, consequentemente, cognitivas
(KOMAR, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicomotricidade pode ser definida como sendo a
relação entre o pensamento e a ação, envolvendo a emoção
e, com isso, a criança integra satisfação e prazer em suas
atitudes no atinente as suas ações, envolvendo sobremaneira
a linguagem e, especialmente, os seus movimentos.
Supracitada neurociência estimula a criança a manter uma
relação consigo mesma, com o outro e com o mundo ao seu
redor, propiciando-lhe um mais perfeito conhecimento do
seu corpo e de perceber, atuar e agir em relação a suas reais
possibilidades.
É fácil aqui compreender que a psicomotricidade pode
e deve ser aproveitada para uma operação de controle e
aperfeiçoamento do desenvolvimento físico e mental, como
para trazer melhoramentos nos casos de necessidades
educacionais especiais: deficiências sensoriais, motoras e
cognitivas, ou seja, para que isso seja realmente possível é
dever do profissional envolvido que o mesmo se debruce de
forma mais sistemática e objetiva, em capacitações e cursos
enquanto instrumentos de formação para que o habilitem.
E a psicomotricidade pode ser distinguida das demais
áreas por oferecer ao público-alvo uma educação de
qualidade fundamentada no movimento, com finalidade
de conseguir efetivamente outras aquisições mais bem
elaboradas, como as cognições intelectuais. Compreendese a importância inusitada desta pesquisa e do trabalho
de designada neurociência nos processos de ensino e de
aprendizagem, visto como a mesma está profundamente
vinculada aos aspectos afetivos, com a motricidade, com o
simbólico e o cognitivo, além de ser eficiente na reorganização
do sistema nervoso em desenvolvimento da criança na
acepção de gerar novos conhecimentos.
Por fim, de modo a sintetizar, é preciso salientar que a
psicomotricidade deve ser enxergada pelo profissional
da educação e aplicada de contínuo no seu cotidiano,
visto como ela vem a contribuir para o desenvolvimento
motor, intelectual, cognitivo e linguístico da criança,
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consequentemente entende-se que o corpo
e a pensamento constituem elementos
integrados da sua formação e cogentes na
primeira etapa da educação básica.
Finalizando,
a
Psicomotricidade
despontou-se um importante e indispensável
fator no desenvolvimento físico e cognitivo
da criança, permitindo uma maior interação
com o ambiente e, além disso, uma motivação
acrescida na concretização de tarefas, que

de outra forma poderiam ser extremamente
mais monótonas. Considerando em primeiro
plano que o perfil contemporâneo das
crianças é diferente do paradigma vigente
até agora, é cogente buscar estratégias,
entre as quais a referida acima, na acepção
de transformar a criança em um sujeito mais
participativo e dinâmico nas atividades com
o seu grupo de pares.
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INTRODUÇÃO

A CRIANÇA COM SUPERDOTAÇÃO
DIANTE DA NECESSIDADE DE UMA
ESCOLA RECEPTIVA PARA O UM
ENSINO EFETIVO E PROMISSOR
RESUMO: O atendimento especializado à criança com superdotação, e por sua vez
dificuldade de aceitar a forma atual de se conceber a aprendizagem desde a primeira
infância nos dias de hoje é frequente e necessario, buca-se com este artigo, analisar o
assunto significativamente para a melhor forma de promover o desenvolvimento da criança
e desmistificar a incapacidade intelectual de algumas crianças alem de contribuir para
que o papel da escola se efetive garantindo primeiramente como direito de toda e qualquer
criança o acesso e permanencia na escola. O objetivo central deste artigo é demonstrar
que existem diversas habilidades na criança superdotada que devem ser valorizadas para
que a criança possa e deva participar de todas as atividades, percebendo que a negação
da dificuldade da criança, observando–a como indisciplinada dificulta a promoção da
aprendizagem por parte da família da criança prejudicando a intervenção do professor
no processo de ensino e, consequentemente, no desenvolvimento dessa criança sendo
necessário a frequente formação continuada dos professores.
Palavras-chave: Superdotação; Criança;Aprendizagem; Desenvolvimento.
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Este artigo tem o intuito de ampliar
o conhecimento sobre o sucesso do
desenvolvimento educacional de crianças
com Superdotação, pensando em oferecer
uma educação de qualidade para as crianças,
utilizando-se de recurso pedagógico corretos
que privilegiam o contexto sócio - econômico
e cultural estimulando o contato entre as
crianças dando enfoque as suas diferenças
considerando seus valores e bagagem já
adquirida favorecendo um desenvolvimento
integral e dinâmico.
A compreensão do que vem a ser
superdotação, possibilita o acesso ao
conhecimento, valorizando a relação adulto
/ criança, criança /criança, pois por meio
dela, pode-se trabalhar valores, regras e até
o aprendizado formal de conceitos.
É importante deixar claro a importância
nos dias de hoje, a compreensão do
desenvolvimento estrutural e lógico desta
criança, pois, ao realizar tal reflexão de
visando o contexto pedagógico, recria-se a
educação em todos os sentidos, auxiliando na
linguagem, no afetivo, no cognitivo, na moral
e no físico-motor da criança, permitindo sua
inclusão completa.
Conhecer este tema, em sua totalidade,
possibilita ao professor rever seus métodos
e formas de ensinar, de maneira a contribuir
para que a criança transforme o concreto em
abstrato gravando tudo o que se ensina.
Entende-se que durante o convívio com
o a criança procura resolver pequenos
conflitos, transforma-se em interlocutor
da sua aprendizagem favorecendo seu
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conhecimento com o mundo, facilitando
a convivência e sua a comunicação com o
meio, mesmo sem compreender muito bem
como se dará sua relação pois percebese que ao brincar aos olhos de um mero
expectador o superdotado, parece estar
agredindo, mas aos olhos de um pesquisador,
percebe-se que
ocorre a assimilação,
a apropriação da realidade humana, a
construção das hipóteses, a elaboração de
situações problemas, e o enriquecimento da
personalidade.
A escolha deste tema está voltada ao
direito da criança de brincar e desenvolver-se
de maneira adequada por meio de atividades
educacionais, que promova a construção
do conhecimento e o desenvolvimento de
habilidades significativas em sua vida.
É objetivo deste, portanto, investigar a
superdotação com perspectiva pedagógica,
contribuindo na promoção da integração
social da criança, entendendo que esta
necessita de procedimentos metodológicos
que podem despertar o interesse pelas
diversas atividades utilizando todas as
habilidades da criança, enriquecendo o seu
vocabulário, levando-as a ter um contato
com as diversas linguagens de forma que se
estimulem suas capacidades comunicativas,
propiciando
uma
melhor
inteiração,
cooperação e socialização efetiva.
Tal
perspectiva pode ser bastante útil aos
educadores que necessitam de materiais de
pesquisa que possam servir de apoio para o
desenvolvimento da prática pedagógica na
educação infantil.
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Diante desta visão destaca-se algumas
questões para refletir sobre o tema como: As
atividades realizadas apresentam elementos
significativos para o desenvolvimento infantil?
Estas formas de ensino aprendizagem,
que estamos habituados, servem como
instrumento para desenvolver a capacidade
comunicativa da criança? É possível
desenvolver a capacidade comunicativa
da criança? Encerrando nossa reflexão
pensando sobre essa problemática, ainda
cabe questionar, será possível que apesar da
superlotação haja a possibilidade de traçar
caminhos educacionais que contribuam para
o desenvolvimento cognitivo da criança,

permitindo sua maior inteiração social no
coletivo de maneira espontânea e dinâmica?
Espera-se
portanto, dialogar sobre o
processo ensino aprendizagem enfocando
as características do aluno com altas
habilidades segundo os Referenciais de
Educação Infantil, e de educação inclusiva,
abordando a dificuldade de receber
esta criança com superdotação e as
dificuldades do professor em conceber uma
aprendizagem adequada, buscando criar e
selecionar ideias que estabeleçam relações
dialógicas entre a educação e a criança com
para que a mesma apresente o sucesso
esperado ao seu desenvolvimento.

A CRIANÇA COM
SUPERDOTAÇÃO DIANTE DA
NECESSIDADE DE UMA ESCOLA
RECEPTIVA PARA O UM ENSINO
EFETIVO E PROMISSOR
É dificil definir como é uma criança com
altas Habilidades e super dotação, pois
diversos Estudos ligados ao tema consideram
que de certa forma há a necessidade de
analisar profundamente suas caracteristicas
para que sua definição considerando a
Política Nacional de Educação Especial do
Ministério da Educação .
O conceito que define crianças e adultos
com altas habilidades / superlotação é
a apresentação de desempenho acima
da média ou elevada potencialidade em
qualquer dos seguintes aspectos, isolados
ou combinados: capacidade intelectual geral;
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aptidão acadêmica específica; pensamento
criativo ou produtivo; capacidade de
liderança; talento especial para artes e
capacidade psicomotora.
Já outra definição de superdotação seria
que a pessoa apresentasse habilidades gerais
a cima da média, e diferentes e altos níveis de
criatividade para elaborar as atividades, além
de uma habilidade além da média no que diz
respeito ao campo de aprendizagem ligados
ao saber fazer e o compreender.
Este saber fazer, diz respeito a motivação,
dando ênfase a traços da personalidade do
indivíduo que estão ligados a perseverança,

dedicação,
esforço,
autoconfiança
e
uma crença na sua própria habilidade de
desenvolver um trabalho importante.
A superdotação tem sua origem advinda
da herança biológica e da estimulação do
meio em que vive a criança, propiciando
o desenvolvimento de talentos ainda
desconhecidos, porém podendo garantir
que a quantidade de estímulos é
que garantem a predisposição para o
desenvolvimento
desta
característica.
No caso, os alunos apresentam diversos
tipos de superdotação, nas quais apresentam
altas habilidades nas diversas linguagens de
aprendizagem sendo elas:
• Linguagem intelectual, a flexibilidade,
a fluência do pensamento, e a capacidade
de associar informações de maneira muito
rápida, mantendo uma capacidade de
memória muito precisa, e com capacidade de
resolver problemas;
• Tipo Acadêmico - evidencia aptidão
acadêmica específica, de atenção, de
concentração; rapidez de aprendizagem, boa
memória, gosto e motivação pelas disciplinas
acadêmicas de seu interesse; habilidade para
avaliar, sintetizar e organizar o conhecimento;
capacidade de produção acadêmica.
• Tipo Criativo - relaciona-se às
seguintes características: originalidade,
imaginação, capacidade para resolver
problemas
de
forma
diferente
e
inovadora, sensibilidade para as situações
ambientais, podendo reagir e produzir
diferentemente, e até de modo extravagante;
sentimento de desafio diante da desordem
de fatos; facilidade de auto expressão,
fluência e flexibilidade.
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• Tipo Social - revela capacidade de
liderança e caracteriza-se por demonstrar
sensibilidade
interpessoal,
atitude
cooperativa,
sociabilidade
expressiva,
habilidade de trato com pessoas diversas
e grupos para estabelecer relações sociais,
percepção acurada das situações de grupo,
capacidade para resolver situações sociais
complexas, alto poder de persuasão;
• Tipo Talento Especial - pode-se
destacar tanto na área das artes plásticas,
musicais, como dramáticas, literárias ou
técnicas, evidenciando habilidades especiais
para essas atividades e alto desempenho.
• Tipo Psicomotor - destaca-se por
apresentar habilidade e interesse pelas
atividades
psicomotoras,
evidenciando
desempenho fora do comum em velocidade,
agilidade de movimentos, força, resistência,
controle e coordenação motora. Esses
tipos são desse modo considerados nas
classificações
internacionais,
podendo
haver várias combinações entre eles
e, inclusive, o aparecimento de outros
tipos, ligados a talentos de mais habilidades
(MEC,SEESP, 2001).
Estas
características
variam,
pois,
cada criança é uma, e todas possuem
diferentes formas de pensar e se relacionar
com os diversos tipos de aprendizagem,
desenvolvendo seu potencial de maneira
extrema em algumas destas formas de
aprendizagem ou em todas elas.
Assim, para considerar um indivíduo
superdotado necessita considerar algumas
características, levantadas universalmente
como, avaliar a curiosidade e a vivacidade
mental, a motivação interna, persistência
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na área que mais possui facilidade,
facilidade de compreensão e de percepção
de realidade, alta capacidade de resolver
problemas, energia, habilidade em assumir
riscos, sensibilidade, pensamento cognitivo
divergente e conduta criativa.
Tais características podem não estar todas
agregadas em um único indivíduo dando
assim a entender que um indivíduo pode ser
dotado em uma ou mais linguagens ou em
todas elas, favorecendo a sistematização de
seus comportamentos.
Identificar um superdotado, não quer
dizer rotula-lo diante da sua inquietude e
falta de controle em alguns momentos, mas
significa favorecer a construção de uma ação
pedagógica adequada para lidar com suas
necessidades educacionais, contribuindo
para que se alcance o desenvolvimento das
habilidades garantindo uma aprendizagem
completa, favorecendo a construção
dos limites, aproveitando todo o talento
solidificando o processo de aprendizagem.
A interdisciplinaridade da ideia de que a
criança aprende no todo, não sendo possível
fracionar o processo de aprendizagem,
uma vez que todos os conteúdos são todos
ligados, entende-se que é preciso não olhar
só para si e não querer fechar-se somente
em seus aprendizados para que o processo
interdisciplinar tenha sucesso quando olhase todos os lados e escuta-se todas as
propostas, o sucesso do trabalho feito em
grupo é garantido.
Esta forma de trabalhar os conteúdos
visualizando o processo interdisciplinar com a
preocupação em interligar os conhecimentos,
favorecem
o
desenvolvimento
do
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superdotado pois ele consegue visualizar
a aprendizagem em sua profundidade,
garantindo que a criança tenha acesso as
diversas informações não fracionadas , mas
de forma completa, transforma a maneira
com que se ensina efetiva, dando outro
significado ao fazer educação, incentivando
o aluno a realmente se interessar e aprender
o conteúdo proposto, garantindo que
sua formação não apresente lacunas de
desenvolvimento, favorecendo novas formas
de aprendizagem, reformulando assim as
formas de ensinar.
O fato das crianças construírem uma
relação humana nas atividades sócias
culturais oferecidas de maneira concretas
às crianças mobilizam seus saberes
fundamentais e suas funções psicológicas
(afetivas, cognitivas, motoras, lingüísticas) ao
mesmo tempo as modificam desenvolvendo
novos aprendizados durante as mesmas.
Estas múltiplas experiências favorecem
a apropriação de códigos criados pelo
homem dando sentido a todas as relações
com o mundo a natureza e a cultura,
estando estas, interligadas a outros mundos
como a técnica, a ciência, a política e a
arte, fazendo parte da produção humana,
relacionadas nelas mesmas.
Aprender, portanto, pode ser entendido
como o processo de modificação e
aperfeiçoamento do modo de agir, sentir
e pensar informações após, construir a
maturação orgânica de cada experiência. O
aprendizado é favorecido devido a relação
com diferentes parceiros na relação das
mais diferentes tarefas, por imitação ou por
transmissão social.

O reconhecimento das diferenças que
pode ser observadas nos portadores
de altas habilidades e superdotação
aceitando-as como desafios a serem
superados pela natureza humana, sem
pré-conceitos favorecem o aparecimento
e o reconhecimento das potencialidades
sendo possível permitir criar, descobrir
e reinventar novas estratégias pedagógicas
que incluam atividades que garantam
a participação de todos os alunos,
respeitando as dificuldades e restrições
de cada um deles, reconhecendo cada
uma
das
dificuldades
reconstruindo
a
pratica
pedagógica
conforme
a
dificuldade apresentada.
Estimular a participação da criança que
envolva as diferentes linguagens, colocando
a criança em contato com o mundo externo,
oferecer acesso a diferentes atividades
instrucionais, oferecendo-lhe trabalhos em
grupo, para que ela obtenha um aprendizado
cooperativo, participando de diferentes
metodologias e diferentes estilos de
aprendizagem.
Realizar a avaliação processual, com base
nas capacidades e habilidades da criança, não
se restringindo apenas as suas dificuldades,
buscando estimular os sentidos da criança
e a sua participação efetiva. Estabelecer
contato frequente com as famílias para
melhor coordenação de suas condutas a
troca de experiências e informação.
A inserção do Superdotado no ambiente
escolar favorece
o
desenvolvimento
psíquico da criança. Ao nascer a criança
encontra-se em um ambiente social com
valores culturais específicos, ao adentrar os
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muros da escola, estes conhecimentos são
aprimorados devido ao estabelecimento das
relações com o outro.
Segundo
Vygotsky,
a
educação
é importante para que o sujeito se
reconheça como participante da sociedade,
transformando o conhecimento adquirido
como fruto do trabalho realizado entre
professores, alunos, família, equipe técnica,
construindo um aprendizado coletivo.
O nível de desenvolvimento real, passa
ao nível de desenvolvimento potencial,
uma vez que a exploração e a comparação
realizada entre o conhecimento adquirido
e a experiência oferecida criem um
novo conhecimento sendo que para ser
considerado adequado, deve-se buscar
a mediação entre ambos e esta deve ser
oferecida pelo professor.
A escola é a segundo local e formação
do sujeito, o primeiro é a casa todos devem
estar matriculados na unidade escolar,
pois a inserção destes no ambiente escolar
favorece o desenvolvimento psíquico da
criança. Ao nascer a criança encontrase em um ambiente social com valores
culturais específicos, ao adentrar os
muros da escola, estes conhecimentos são
aprimorados devido ao estabelecimento
das relações com o outro. As aquisições
do aprendizado criado através destas
experiências são chamadas de apropriação.
O nível de desenvolvimento real perpassa
o nível de desenvolvimento potencial,
uma vez que a exploração e a comparação
realizada entre o conhecimento adquirido e
o oferecido criem um novo conhecimento
sendo que para ser considerado adequado,
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deve-se buscar a mediação entre ambos e
esta deve ser oferecida pelo professor.
De modo geral, o desenvolvimento deve
ser observado como possível, considerando
tudo o que a criança já aprendeu, criando
intervenções pedagógicas para que ela
venha a aprender mais, promovendo o
desenvolvimento.
Este desenvolvimento deve ser registrado
em relatórios ou livros adequados, com
registros feitos pelo professor da classe, para
que se crie um histórico de desenvolvimento
da criança portadora de necessidades
especiais, para se ter uma boa evolução da
criança é preciso garantir o envolvimento dos
professores, da equipe técnica, da família,
dos colegas e de todos que se relacionam
com esta criança para que se compreenda
melhor as necessidades da criança.
Da mesma maneira a formação pode ser
bem-sucedida ela pode trazer alguns sérios
problemas para o desenvolvimento infantil,
e ser levado para toda a adolescência e vida
do aluno, por isso é necessário refletir sobre
como se dá e quais são as causas destas
dificuldades de aprendizagem.
O
desenvolvimento
da
criança
superdotada deve ser registrado em
relatórios ou livros adequados, com registros
feitos pelo professor da classe, para que se
crie um histórico de desenvolvimento da
criança portadora de necessidades especiais,
para que haja uma boa evolução da criança
é preciso garantir o envolvimento dos
professores, da equipe técnica, da família,
dos colegas e de todos que se relacionam
com esta criança para que compreendam
melhor as necessidades da criança.
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Esta socialização não contribui não
somente com o que diz respeito ao
desenvolvimento físico da criança, mas
sim o seu desenvolvimento intelectual,
porém para que se alcance completamente
as etapas de aprendizagem da criança
é preciso que se respeite os estágios
deste desenvolvimento, a cada etapa de
desenvolvimento da criança desde o seu
nascimento, no caso este desenvolvimento
não foi respeitado por seus familiares, que
a tratavam como boneca, e não ofereciam
condições para que sua atividade cerebral
fosse estimulada, deixando-a na escola
como se fosse um livro em branco repleto de
lacunas que deveriam ser preenchidas.
É possível contribuir para que a criança
incorpore a cultura do lugar em que está
inserida, contribuindo para que se atribua
significados e ações aos fatores culturais
que a envolvem ao longo de sua vivencia,
acreditando nisso, devemos estar atentos a
informações contidas no seu entorno, para
que ela consiga se desenvolver.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se, no decorrer do artigo, que o desenvolvimento
da criança dentro de uma proposta educacional que se baseie
na união do trabalho da sala de apoio e classe comum são de
extrema importância para o desenvolvimento de uma proposta
educacional efetiva. Necessitando que se visualize a proposta
de apoio não como substituição do trabalho pedagógico de
sala de aula, mas como apoio para que isto ocorra de maneira
adequada na própria classe comum.
Considerar o que o sucesso da proposta didático –
pedagógico da sala comum é muito mais de que somente
socializar a criança, ele é, e tem o papel de ser integrador,
norteador e construtor de saberes realmente significativo
a esta criança, necessitando assim de apoio e suportes
adequados para que seu sucesso seja eminente.
Sendo papel deste serviço especializado, oferecer meios,
informações e adaptações que não modifiquem a proposta
educacional, mas que complementem a didática proposta
através de metodologias complementares que permitam ao
aluno alguns meios para que ele realmente seja incluso em um
projeto cooperativo de ensino.
Assim, nesta perspectiva de trabalho, a educação deixa de
ser individualizada e passa de forma coletiva a serem socializada
dando ênfase às habilidades específicas construindo um
projeto coletivo que contribua para o desenvolvimento
de uma sociedade mais justa e humanizada, onde se tolere
as dificuldades e se valorize as habilidades individuais
favorecendo a coletividade.
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A DIMENSÃO DA LEITURA NA
EDUCAÇÃO ESCOLAR
RESUMO: Este trabalho propõe abordar a escassez da leitura na educação escolar, pontuando
e afirmando sobre a contribuição e os favorecimentos que a mesma oferece para o indivíduo
nesta etapa, e que durante a vida acadêmica é possível resgatar ou simplesmente se habituar
a ler. Para muitos, a leitura deixou de ser algo importante, ou seja, acreditam que ler é
uma perda de tempo. As consequências da falta de leitura e da falta de aprofundamento
são visíveis no meio acadêmico e profissional. Como sabemos e é de conhecimento
de todos, muitos estudantes não se preocupam em ler, pesquisar ou aprofundar seus
conhecimentos; a intenção é ressaltar a dimensão da leitura com base na própria leitura como
exercício diário e habitual buscando a melhoria do desempenho durante a vida acadêmica
de modo que se estenda à vida profissional e social, de maneira que o próprio leitor
descubra os benefícios conquistados após adquirir este hábito.r”, alguém que se apresente
com um método a mais para desempenhar seu ofício.
Palavras-chave: Educação Escolar; Dimensão da Leitura; Desenvolvimento intelectual.
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INTRODUÇÃO
Buscando entender mais sobre o tema “A
dimensão da leitura na Educação Escolar”,
surgiu a ideia de pesquisar esse assunto com
o objetivo de entender porque a maioria dos
alunos não lê com hábito, a menos que lhe
seja colocado de forma obrigatória.
O problema encontrado em nossa trajetória
como educadora, é que noto que essa falta de
hábito e apego pela leitura não surgiu apenas
no ensino superior, mas que esta prática não
foi realizada ao longo de sua formação básica,
na qual o aluno passou por longos anos no
sistema escolar e pouco o fez.
Desta forma o resgate da leitura se torna
muito mais difícil com base na exigência
acarretada pelas responsabilidades da vida
adulta do cidadão: que possui emprego, muitos
são chefes de família, tornando pequenos os
espaços para realização da leitura.
É notória a falta desse hábito, pois
tal atitude é crescente. Justificando a
importância de minha pesquisa, esse quadro
pode se reverter a qualquer momento por
meio da conscientização e empenho do
estudante. Ele pode buscar constantemente
pelo saber e aprender cada dia mais com
novos hábitos, identificando à necessidade
dessa prática na vida acadêmica, profissional,
no lazer e na vida como um todo.
Serão abordadas questões referentes
à leitura na educação como um todo e
especialmente no ensino superior, que vão
além deste hábito, visando à bagagem, a
disciplina, o não conhecimento, ausência
desta prática ocasionada talvez pelo
desinteresse do aluno que pode advir da
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omissão de estímulo na infância e durante
sua formação básica.
Mediante esta pesquisa, é possível
entender o quão importante é ler em
qualquer fase escolar e o quanto sua prática
é enriquecedora, favorável e facilita o
progresso de formação do estudante e em
decorrência de praticar a leitura, o estudante
ampliará seu desenvolvimento intelectual por
meio de recursos que farão dele uma pessoa
mais esclarecida. O objetivo desse trabalho é
conscientizar o estudante sobre o mérito da
leitura em qualquer fase de sua existência.
Mostrar sobre os benefícios que advém
desta prática, pois com ela o estudante se
desenvolve culturalmente, amplia ideias,
desenvolve-se intelectualmente e fica bem
informado em todas as áreas da vida.
O graduando deve buscar na leitura
as ferramentas necessárias para o seu
desenvolvimento completo, visando à
elevação e qualidade da aprendizagem
objetivando melhorias no desempenho
pedagógico. É dever do professor, permitir
que o aluno entenda e compare os
benefícios de se praticar a leitura e que se
conscientize sobre tal importância em sua
formação escolar.
Este trabalho aborda o tema da Leitura na
Educação Escolar buscando pontuar sobre
sua importância e eficácia quando aplicada,
desenvolvida e praticada nesse período.
Ressalta os benefícios para o crescimento do
indivíduo enquanto estudante.
Este trabalho foi realizado por meio de
auxílio de livros presentes na Bibliografia,

pesquisas na internet no google acadêmico
que ampliou as ideias por meio de artigos
científicos e pesquisas semelhantes que
buscaram entender um pouco mais sobre
a leitura com base no fator histórico
e seu curso no decorrer dos tempos.
Não houve necessidade de realizar estudo
de caso até o momento.

A LEITURA NA EDUCAÇÃO
ESCOLAR
De modo que a aprendizagem se torne
significativa, é fundamental que prática de
ler seja aplicada para que todo conteúdo
seja realmente absorvido e aprendido pelo
aluno. Partindo de ideias gerais dos textos
recomendados pelos professores, cabe
ao estudante compreender a utilidade e
importância do conteúdo e realizar a leitura
a fim de tornar a aprendizagem efetiva.
O interesse e dedicação do estudante na
leitura acarretarão em benefícios intelectuais
e profissionais, agregando em uma boa
formação acadêmica e profissional.
Quando o assunto é aprendizagem, trata
de referência ao desenvolvimento integral
do estudante, objetiva uma boa formação
intelectual e consequentemente profissional.
Portanto, a leitura de textos acadêmicos no
período escolar é de suma importância para
o desenvolvimento do indivíduo e resultarão
em informação e conhecimento melhorando
e auxiliando para o modo de estudo e preparo
profissional, pois quanto mais embasamento
tiver quando formado, mais chance terá de
ser bem-sucedido.
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A AUSÊNCIA DE LEITURA NO
ENSINO SUPERIOR
É prática de muitos estudantes
questionarem o tanto de folhas para leitura
como se a quantidade não caminhasse
conforme a qualidade, esquecendo-se que o
conhecimento e a leitura são fundamentais
para se desenvolver profissionalmente, e que
toda leitura e aprendizado realizado, servirão
para aumentar e agregar conhecimento na
área desejada, e que quanto mais ele souber,
mais facilidade terá no campo de trabalho,
transformando-se em um profissional
extenso e seguro em suas atividades com
base no que se sabe e em um preparo
proveitoso e eficaz.
É incoerente com processo de formação
que o graduando tenha o interesse em
se formar, se preparando para uma vida
profissional sem ler, de modo que é por meio
da leitura que o mesmo conseguirá adquirir
conhecimento,
embasamento
teórico,
desenvolvimento intelectual e ampliar suas
ideias no campo profissional.
É em consequência da leitura que o
conhecimento se desenvolve e cresce!
A leitura ensina, cria caminhos, melhora
o vocabulário, e permite que a pessoa
amadureça e se fortaleça dando-lhes
ferramentas para buscar muito mais
e até mesmo se apoiar nas leituras
realizadas com fundamentos teóricos
nas competições impostas pela vida.
Em vista disso, é correto afirmar que não
existe estudo sem leitura. Que ler é parte
principal no processo de formação do ser
humano. É ela que integra método de
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estudo, o saber, que leva o aluno à reflexão
sobre determinado tema, recebendo como
consequência o conhecimento.

ESTRATÉGIA DO PROFESSOR
PARA ESTIMULAR O HÁBITO DA
LEITURA
É primordial que o educador licenciado
em língua portuguesa conheça a relevância
da leitura no ensino fundamental e estimule
essa prática, para que quando chegar ao
ensino superior o estudante não sofra por
não ter praticado a leitura.
Na trajetória de desenvolvimento do
estudante, é de grande relevância que o
educador se conscientize e estimule o aluno
a ler. Mesmo se tratando de aluno adulto,
muitos não têm o hábito de ler, e com o
auxílio do docente o graduando poderá
despertar para uma leitura obrigatória,
porém prazerosa, tornando o processo
ensino aprendizagem agradável.
É importante que os docentes possam
entender sobre a necessidade de ler e
escrever na educação escolar, visando à
melhoria contínua de tal prática, pensando na
evolução do aluno e na formação do mesmo.
Haja vista que é necessária a conscientização
do próprio estudante vencendo as barreiras
que o impede de progredir na leitura.
Alguns fatores tornam-se curiosos
e importantes para refletirmos quando
o assunto é o não apego e hábito pela
leitura. Na atualidade, é muito comum
pessoas realizarem postagens nas redes
sociais
sobre
pensamentos,
ideias,
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reclamações, protestos e se manterem
conectadas para saber umas das vidas das
outras. Tudo isso, ocorre mediante a leitura e
a escrita. Indivíduos que sabem e entendem
de vários assuntos quando o assunto é rede
social. Debatem, discutem, criam grupos
de interação nos quais manifestam suas
crenças, gostos, costumes e muitas vezes
até vendem imagens inexistentes, mas não
tem apego pela leitura de livros podendo
ser inclusive livro digital, que atualmente é
muito usado por leitores assíduos. Por que
os estudantes não desenvolvem o mesmo
prazer que sentem ao usar uma rede social
na leitura de livros ou materiais didáticos?
Talvez essa pergunta continue sem resposta,
visto que os estudantes dedicam uma boa
parte do tempo nas redes sociais tratando
de assuntos alheios aos seus estudos.
Passam horas e horas lendo na internet e
não encontram tempo para praticar a leitura
de materiais que servem de apoio para
seu crescimento intelectual e profissional.
O que falta para que os estudantes
entendam que o hábito de ler pode ser
tão prazeroso quanto o tempo dedicado
às redes sociais? Porventura lhes faltam
à mesma vontade e assiduidade com que
é realizado os acessos no computador,
celulares, tablets ou instrumentos que
facilitam
suas
permanências
online.
Muitos acabam nem se dando conta do
quanto é lido ao dia, do tempo que é dedicado
a leituras irrelevantes para a técnica de
ensino aprendizagem.
Contudo,
torna-se
benéfico
para
o
professor
acadêmico,
desenvolver
ferramentas que auxilie na técnica de

aprendizado do aluno. Bem como,
reintegrar a busca pela leitura em redes
sociais mais atraentes por parte dos
estudantes. Por intermédio de grupos de
estudos favorecerem em sentido amplo a
leitura, mediante estudos em conjuntos,
pesquisas, debates, o que propicia em
diversos fatores: ajuda desenvolver o
trabalho em equipe, compartilhamento de
ideias, incluindo reflexão sobre determinado
assunto. Somando que essa ligação entre
os estudantes, o aluno desenvolverá um
processo crítico, o que favorecerá para
torná-lo questionador e atento quanto ao
meio que está inserido.
O fato de que as redes sociais possuem
inúmeras ferramentas capazes de chamar
atenção dos estudantes também é um
fator interessante para se apegar a leitura
obrigatória. Por isso, havendo mais recursos
para oferecer ao aluno, mais chance o
professor terá de atrair a atenção dele e
despertar a curiosidade na leitura.
MAROBIN(1983), afirma que:
“é através da leitura que o estudante
constrói, ele mesmo, o próprio curso
universitário. Na leitura crítica e constante,
ele assume pessoalmente o processo de
sua aprendizagem. Aprende a discernir,
discriminar,
organizar,
coordenar,
compreender,
explicitar,
caracterizar,
formular, confrontar e interpretar, incorporar
e assimilar os conteúdos apresentados”.
Deste modo o aluno será protagonista
do
próprio
aprendizado,
mediante
interpretações subjetivas e da construção do
sentido conforme vai desenvolvendo suas
habilidades leitoras.
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O FUNDAMENTO DA LEITURA
Projeto HISTÓRIA DA LEITURA, (google
acadêmico) pesquisou a história do ato de
ler e da alfabetização e chegou à conclusão
que os dois estão interligadas no campo
da “História da Educação”, fundamentadas
na História Cultural e na linguística, desde
a década de 1990. Chegou-se a algumas
conclusões sobre a questão, como por
exemplo, a pertinência da constituição de
campos de pesquisa distintos da “história
da leitura” e “história da alfabetização”, e
sua intersecção, respectivamente, com a
história da educação e com a história das
disciplinas escolares. Um olhar mais atento
sobre essa produção pode contribuir para
o entendimento da situação nacional de
frustradas tentativas de inserção de leitores
no mundo letrado. Por meio desta pesquisa
podemos encontrar um norte, perspectivas
e colaborar para o desafio da criação de
leitores brasileiros.
Ao considerar a importância e os méritos
das diversas direções que seguiram as
pesquisas interessadas na metodologia
de leitura, verifica-se a inquietação
dos pesquisadores, que centralizou na
importância dada às tendências dominantes
em si, ou na combinação dessas tendências
para explicar os estágios iniciais da
metodologia de leitura. Todavia as questões
referentes às ideias de compreensão, de
interpretação e de significado permanecem
propostas abertas, não discutidas e, menos
ainda, solucionadas.
De acordo com SOLÉ (1987), a leitura é
um processo de interação entre o leitor e
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o texto; neste processo tenta-se satisfazer
obter uma informação pertinente para os
objetivos que guiam sua leitura.
Esta afirmação tem várias consequências.
Em primeiro lugar, envolve a presença de uma
pessoa que lê ativamente, que processa e
examina o texto. Também implica que sempre
deve existir um objetivo que deve guiar a
leitura; em outras palavras, sempre lemos
para algo, para alcançar alguma finalidade. O
leque de objetivos e finalidades torna o leitor
capaz de se situar perante um texto amplo e
variado: devanear, preencher um tempo de
lazer e desfrutar; procurar uma informação
concreta; seguir uma pauta ou instruções
para realizar um determinado fato.
Para, SILVA (2006):
“a atividade de leitura se faz presente
em todos os níveis educacionais das
sociedades letradas. Tal presença, sem
dúvida marcante e abrangente, começa
no período de alfabetização, quando a
criança passa a compreender o significado
potencial de mensagens registradas através
da escrita. Após esta fase de iniciação o
aluno continua a se encontrar com livros,
textos (materializados, na prática escolar,
sob a forma do livro adotado, texto base,
bibliografia obrigatória, leitura suplementar,
apostila, etc...) ao longo de toda sua trajetória
acadêmica.”
A leitura remete à questão de produção
de sentido que difere de um leitor para o
outro visando às diferentes interpretações.
Conforme nos diz FERREIRA e BORGES,
BOMPASTOR(2004).
As autoras também enfatizam o papel do
conhecimento e das experiências prévias
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do leitor na atividade de ler. Para elas, a
compreensão do que se lê não é orientada
apenas pelas marcas gráficas do texto, mas,
sobretudo pelo que estas marcas têm a
dizer e pelo modo em que o leitor apreende
e interpreta a intenção do autor. Defendese, ainda, que esta interpretação ocorre no
momento da interação leitor/autor, gerando
sentidos que variam conforme o leitor e com
a natureza dessa interação.
Com base nas ideias das autoras,
entendemos que a pessoa que lê, constrói
seu próprio entendimento conforme o
que foi lido, dependendo do que se trata
concorda ou não expressando o senso crítico
que possibilita ampliar suas ideias e muitas
vezes desperta a curiosidade e interesse em
se aprofundar no assunto, possibilitando um
olhar para pesquisa.
Conhecer as suas concepções é
primordial para que o educador possa
refletir seriamente sobre a relevância que
ela tem para o educando como metodologia
de ensino/aprendizagem. Assim, em uma
sociedade em que prevalece a tecnologia e
a transmissão de cultura, o educador precisa
conhecer as estratégias para incentivar
o fazer da leitura e procurar desenvolver
no
educando
o
domínio
dessas
estratégias, possibilitando, desta forma,
uma leitura significativa e em especial
a função que ela exerce tanto dentro
como fora do ambiente da escola.
Portanto, deve-se levar em conta que escola
e a sociedade estejam comprometidas
com a leitura e com a construção
de leitores para toda a sua existência.

NO CAMPO PROFISSIONAL
Pensando na relevância da leitura,
ampliamos os horizontes para o campo
profissional sem esquecer que a graduação é
a preparação para o futuro de um profissional
bem-sucedido. Tal preparo deve ser realizado
imediatamente na hora da matrícula do
curso superior. Não basta que a pessoa
apenas escolha o curso pensando somente
no status, valores pessoais e morais. Deve
se preparar pensando em ser um funcionário
que gostaria de ter se fosse ele o empregador,
podendo se auto- avaliar como profissional.
Pessoa mal preparada nos estudos
possui grande chance de se tornar péssimo
profissional, uma vez que grande parte
deles apresentará dificuldades na escrita e
provavelmente terão seu vocabulário limitado.
Existem funcionários que possuem
dificuldades em escrever e-mails formais
usando de forma incorreta a escrita das
palavras, o que se trata de um erro grave
quando o colaborador responde em nome
de uma empresa que confiou a ele algum
tipo de trabalho. E o mais comum é que o
funcionário não tem condições de perceber
seus erros e limitações já que acredita que
está realizando de forma assertiva.
As empresas precisam e buscam
profissionais competentes capazes de levar
seu nome com comprometimento e acerto,
o que tornará a competitividade concorrida,
pois muitas empresas possuem testes
de escrita justamente para avaliar vários
aspectos intelectuais que somente o hábito
de ler e um bom desenvolvimento na escrita
poderão favorecer e enriquecer o candidato.
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OS RESULTADOS BENÉFICOS DA
LEITURA
Em
conformidade
com
pesquisas
estrangeiras, ao separar alguns momentos
do seu dia para realizar uma leitura, os
resultados dessa prática, no decorrer dos
dias, trazem muitos benefícios. Sendo assim,
a leitura deveria ser um entretenimento
diário na vida das pessoas.
Os resultados da leitura são vários
e benéficos tais como: pouco estresse,
músculos relaxados e ainda melhora o
estado emocional do leitor. Juntando todos
eles, a leitura com frequência, fará com que
o leitor desenvolva suas tarefas do dia a dia
com mais desenvoltura.
Além disso, pessoas que praticam
a leitura com frequência, tendem a se
engajar nas causas sociais. Falando sobre
criatividade, a leitura é primordial, para o dia
a dia das mais variadas profissões, tanto no
momento de inventar um novo produto,
como de resolver algum problema.
Portanto,
faz
grande
diferença
no
setor
de
trabalho
atualmente.
Por tanto, quanto mais a pessoa lê,
mais engajada ela se torna em vários
temas. Além disso, o leitor passa a se
comunicar e interagir com mais eficiência
e sobre várias vertentes com as pessoas.
Existem textos que as pessoas leem e
provocam grande questionamento e, por
consequência, fazem o leitor pensar sobre o
assunto em questão. Portanto, quanto mais
variados forem os textos lidos pela pessoa,
mais ela aumentará sua capacidade de
questionar sobre temas novos.
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INTRODUÇÃO

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS
ESCOLAS REGULARES: HISTÓRIA E
CONTEXTOS
RESUMO: Este artigo traz como objetivo apresentar e discutir o tema Inclusão Escolar
tendo como foco principal o direito a educação inclusiva nas escolas regulares. Dentro
desse tema, o objetivo deste trabalho é identificar os fundamentos da educação especial,
analisando seus elementos históricos, culturais e pedagógicos, apresentando brevemente os
aspectos mais relevantes da história da Educação Especial e Inclusiva no Brasil. A mudança
de paradigma para uma educação inclusiva e a garantia de inclusão e sucesso educacional de
todas as crianças, sejam elas deficientes ou não, trouxe avanços significativos no processo
de ensino-aprendizagem. Neste paradigma todas as crianças devem ter a garantia de acesso
e permanência no âmbito escolar e todos os esforços devem ser dispensados para que a
sua aprendizagem seja satisfatória. O movimento de inclusão permitiu destaque da pessoa
deficiente nos debates acadêmicos e despertou o interesse dos professores e de toda a
sociedade civil e, segundo a legislação atual, a pessoa deficiente ganhou o status de cidadã,
com todos os direitos que a cidadania oferece. Todavia, na prática, o que se verifica é a
necessidade de avançarmos na conquista destes direitos.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação Especial; Inclusão Escolar.
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O tema desta pesquisa trata do direito à
Educação Especial e Inclusiva, os fundamentos
da educação especial e os aspectos legais
da educação para os deficientes na escola
regular. Este estudo justifica-se à medida que
a Inclusão Escolar é um tema muito recorrente
na atualidade, visto a obrigatoriedade do
atendimento dos deficientes nas escolas
regulares e a preocupação com um
atendimento de qualidade que garanta a
efetiva inclusão a todos.
A mudança de paradigma para uma
educação inclusiva e a garantia de inclusão
e sucesso educacional de todas as crianças,
sejam elas deficientes ou não, trouxe avanços
significativos no processo de ensinoaprendizagem. Neste paradigma todas as
crianças devem ter a garantia de acesso e
permanência no âmbito escolar e todos os
esforços devem ser dispensados para que a
sua aprendizagem seja satisfatória.
Existem poucos documentos que relatam
as formas de tratamento dos deficientes em
épocas anteriores a Idade Média. No Egito,
a causa da deficiência era ligada a ideia de
maus espíritos e pecados, para os gregos, era
um castigo dos deuses e os romanos viam a
deficiência como um pecado. A preocupação
com a educação das pessoas deficientes em
instituições especializadas surgem na primeira
metade do século XX. Na segunda metade do
século XX a preocupação já se torna na busca
de adaptação em espaços comuns.
A educação especial no Brasil se
desenvolveu ligada às instituições privadas.
Nas décadas de 1950, 1960 e 1970, a
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educação especial brasileira apresenta um
crescimento considerável de instituições
privadas e um aumento do atendimento na
rede pública.
A preocupação em garantir os direitos para
o atendimento da pessoa com necessidades
educacionais especiais torna-se mais
efetiva a partir da Constituição Federal de
1988 quando promulga que o atendimento
educacional especializado à estas pessoas
devem ser realizado preferencialmente na
rede regular de ensino. A Política Nacional
de Educação (2008) estabelece objetivos
gerais e específicos para atender as pessoas
com necessidades educacionais e revisa os
conceitos dos termos que são utilizados para
definir a educação especial.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 caracteriza a educação
especial como modalidade de educação
escolar oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino. Quando necessário serão
utilizados serviços de apoio especializado, na
escola regular e o atendimento será realizado
em classes especiais quando não for possível
a integração nas classes comuns.

A EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEUS
FUNDAMENTOS
Segundo Mazzotta (1996) até o século
XVIII, as noções a respeito da deficiência
eram relacionadas a questões místicas e não
tinham base científica para esclarecimentos
reais sobre o tema em questão, além disso
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a deficiência era relacionada a aspectos
religiosos ligados a imperfeição. Para analisar
a trajetória percorrida pela humanidade para
se chegar aos conceitos e terminologias
atuais é preciso analisar os diferentes
registros sobre o tratamento e as formas de
organização da sociedade.
Existem poucos documentos que relatam
as formas como os deficientes eram tratados
em períodos anteriores à Idade Média. No
Egito, a causa da deficiência era ligada a ideia
de maus espíritos e pecados, para os gregos,
era um castigo dos deuses e os romanos
viam a deficiência como impureza ou pecado
do deficiente ou de seus pais.
Neste período eram comum o abandono
e a eliminação, as crianças deficientes eram
consideradas subumanas, legitimando a sua
eliminação ou abandono. Com o Cristianismo,
o deficiente passa a ser considerado filho
de Deus e ganha alma, não podendo
mais ser eliminado ou abandonado, há o
sentimento de piedade. Na Idade Moderna,
o ser humano passa a ser valorizado com o
advento das filosofias humanísticas, nesta
época começam os estudos e observações
relacionados a pessoa com algum tipo de
anormalidade, a patologia era enfatizada e o
contexto era predominantemente médico.
Na primeira metade o século XX é que
a sociedade passa a se preocupar com a
educação dos deficientes e a compreender que
essa educação deveria ocorrer em instituições
especializadas. Na segunda metade do século
XX a preocupação já se torna na busca de
adaptação em espaços comuns.
A história da educação especial mostrase em quatro estágios, que indicam a
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formas de atendimento à pessoa com
necessidades educacionais especiais: a
fase da negligência, caracterizada pelas
ausência total de atendimento; a fase da
institucionalização, que segregava as pessoas
com anormalidades e os deficientes eram
protegidos em instituições residenciais; a
fase de alternativas à institucionalização, na
qual surge a implantação de classes especiais
em escolas regulares; a fase de superação
da segregação, no qual os ambientes comuns
passam a ser utilizados, buscando a integração
e a inclusão dos deficientes na tentativa de
superar totalmente a segregação.
As primeiras classes especiais dentro das
escolas regulares foram criadas em 1900 e o
crescimento dos serviços educacionais surge
a partir de movimentos organizados pelos
familiares dos deficientes.
As primeiras instituições brasileiras
voltadas para o atendimento às pessoas com
deficiências eram voltadas ao atendimento
aos surdos e cegos. Segundo Jannuzzi (2004)
a história da educação brasileira foi o centro
da atenção em momentos que interessavam
aos segmentos dominantes da sociedade,
a educação só foi concedida a população
quando tornou-se necessária para o sistema
dominante ou os interessados se organizaram
em movimentos populares e passando a lutar
pelos seus direitos.
A Educação Especial expandiu-se após
a Proclamação da República, embora de
maneira extremamente lenta. A deficiência
mental, pouco a pouco foi conseguindo ser
alvo de maior atenção, tanto pelo número de
instituições que foram criadas quanto pelo
peso que foi adquirindo, em relação à saúde

(a preocupação com a eugenia da raça) e
à educação, a preocupação com o fracasso
escolar. (BUENO,1993. p. 87)
A educação especial no Brasil se
desenvolveu ligada às instituições privadas e
de acordo com Bueno (1993), o surgimento
das primeiras instituições privadas de
atendimento aos deficientes marca o início
de duas tendências da Educação Especial
no Brasil: inserção da Educação Especial
no âmbito das instituições filantrópicas
assistenciais; a sua privatização, aspectos
que, serão relevantes em toda a sua história,
tanto pela influência que exercerão em
termos de política educacional, como pelo
número de atendimentos oferecidos.
Em 1950, foi criada a AACD, Associação de
Assistência à Criança Deficiente, para atender
aos deficientes físicos, visuais e auditivos, no
Rio de Janeiro. Em 1954, foi fundada a APAE,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
no Rio de Janeiro. Nas décadas de 1950,
1960 e 1970, a educação especial brasileira
apresenta um crescimento considerável
de instituições privadas e um aumento do
atendimento na rede pública. Com o trabalho
de Helena Antipoff, as sociedades Pestalozzi
cresceram em todo o país.
Em 1971 foi criada a Federação Nacional
das Sociedades Pestalozzi do Brasil. A
década de 1980 ficou caracterizada por
estimular a garantia dos direitos sociais das
pessoas com deficiência. Na década de 1990,
os movimentos sociais e políticos foram
intensificados e deram origem a iniciativas
sociais e governamentais.
Todas as escolas deveriam acomodar
todas as crianças independentemente de
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suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras. Devem
incluir crianças deficientes ou superdotadas,
crianças de rua e que trabalham crianças de
origem remota ou de população nômade,
crianças pertencentes a minorias linguísticas,
étnicas ou culturais e crianças de outros
grupos em desvantagem ou marginalizadas.
(BRASIL, 1996).
Segundo Carvalho (2000) educação
especial é o conjunto de recursos que todas
as escolas devem organizar e disponibilizar a
fim de remover barreiras para a aprendizagem
de alunos cujas características biológicas,
psicológicas e sociais, necessitam de apoio
diferenciado daqueles que estão disponíveis
na via comum da educação escolar.
O movimento de inclusão permitiu
destaque da pessoa deficiente nos debates
acadêmicos e despertou o interesse dos
professores e de toda a sociedade civil
e, segundo a legislação atual, a pessoa
deficiente ganhou o status de cidadã, com
todos os direitos que a cidadania oferece.
Todavia, na prática, o que se verifica é a
necessidade de avançarmos na conquista
destes direitos.
Atualmente a educação para as pessoas
com deficiências fundamenta-se nos
princípios da preservação da dignidade
humana, da busca da identidade e do
exercício da cidadania. A educação especial
tem sido considerada como a educação de
pessoas com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento, além de pessoas com
altas habilidades / superdotação.
A Política Nacional de Educação Especial
do MEC (2008) conceitua o aluno com
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necessidades especiais como aquele que
requer recursos pedagógicos e metodologias
educacionais especificas, por apresentar
necessidades
próprias
e
diferentes
dos demais alunos, classificando essas
necessidades de acordo com o atendimento
educacional especializado, como deficiências
(mental, física, auditiva, visual e múltipla),
Transtornos Globais do Desenvolvimento e
Altas Habilidades (superdotação).
Maria Montessori foi uma importante
educadora que contribuiu para a evolução da
Educação Especial e desenvolveu um programa
de treinamento para crianças deficientes
mentais, baseado no uso sistemático e na
manipulação de objetos concretos.
Nos anos 1990, após a Declaração de
Salamanca (1994), pregou a educação
comum, conjunta para todos, repercutindo
em mudanças e passando a enfatizar a
inclusão, diferenciando-a da integração que
centralizava o defeito na pessoa.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO
ÂMBITO EDUCACIONAL
Mantoan (2003) ressalta que para a inclusão
escolar há a necessidade de uma inovação
que implica um esforço de modernização
e de reestruturação das condições atuais
da maioria das instituições de ensino, com
a ampliação das discussões e dos debates
sobre esta temática. O direito à educação
é reconhecido como um dos direitos
fundamentais do homem, e é respaldado em
toda a legislação brasileira. Todas as pessoas
devem participar ativamente na organização
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da sociedade e ter oportunidade de acesso e
garantia de direitos assegurada.
No Brasil, em vários dispositivos legais há
a recomendação para que o atendimento
educacional das pessoas com deficiência
deve ser oferecido na rede regular de
ensino, sem descartar a possibilidade de
atendimento especializado em escolas
especiais, quando as condições dos alunos
se tornarem inviáveis para o atendimento na
escola comum.
A Lei Federal nº. 8.069/90 - Estatuto
da Criança e do Adolescente - define
proteção
integral
para
crianças
e
adolescentes por estarem em condições
especiais de desenvolvimento e estabelece
em seus artigos:
Artigo 5º: Nenhuma criança ou
adolescente será objeto de qualquer forma
de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punindo na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais.
Artigo 11º: A criança e o adolescente
portadores de deficiências receberão
atendimento especializado.
A Política Nacional de Educação Especial
orienta o processo de integração para o
acesso dos educandos às salas comuns
do ensino regular, para aqueles que
possam acompanhar e desempenhar as
atividades que fazem parte do currículo
pré-estabelecido, seguindo o mesmo ritmo
dos demais alunos considerados normais.
Neste sentido, a política não prevê uma
revisão e uma reformulação de práticas
e conteúdos para que todos sejam
contemplados, em seus diferentes ritmos

e níveis de aprendizado. Desta maneira
mantem-se a responsabilidade pelos alunos
deficientes exclusivamente no âmbito da
educação especial.
O Plano Nacional de Educação (Lei Federal
nº 10.172/01) estabelece o diagnóstico da
Educação Especial no Brasil, apontando duas
questões: o direito à educação, comum a
todas as pessoas e o direito de receber essa
educação sempre que possível junto com as
demais pessoas nas escolas “regulares”.
A Resolução CNE/CEB nº 02/01 que
estabelece as diretrizes nacionais para a
educação especial na Educação Básica
considera educandos com necessidades
educacionais especiais os alunos que, durante
o processo educacional, apresentarem
dificuldades acentuadas de aprendizagens ou
limitações no processo de desenvolvimento
que dificultem o acompanhamento das
atividades curriculares, compreendidas
em dois grupos: aquelas não vinculadas a
uma causa orgânica específica e aquelas
relacionadas a condições, disfunções,
limitações ou deficiências.
O Decreto nº 7611 (2011) que dispõe
sobre
o
Atendimento
Educacional
Especializado (AEE) estabelece que o dever
do Estado com a educação das pessoas
público alvo da educação especial será
efetivado mediante a garantia de direitos,
destacando se dentre eles a garantia de um
sistema educacional inclusivo em todos os
níveis, sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades e a garantia de
ensino fundamental gratuito e compulsório,
asseguradas adaptações razoáveis de acordo
com as necessidades individuais.
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De acordo com este decreto a educação
especial deve garantir a manutenção de
serviços especializados no sentido da
eliminação das barreiras arquitetônicas e
de aprendizagem, promovendo acesso e
permanência aos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação. Com base
neste decreto estes serviços que englobam
as atividades, os recursos e a acessibilidade
é denominado AEE, Atendimento Especial
Especializado.
Segundo este decreto o atendimento
educacional especializado deve estar
contemplado na proposta pedagógica da
unidade educacional e deve contar com a
participação da comunidade escolar, das
famílias e dos alunos para a garantia de
acesso e articulação com os demais órgãos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão escolar demanda a revisão das dinâmicas de
funcionamento e dos paradigmas para assim favorecer a
criação de ambientes inclusivos. Para que estas modificações
ocorram é necessário romper algumas barreiras existentes
no âmbito escolar, partindo para o princípio de igualdade,
lidando e convivendo com as diferenças e buscando
alternativas para a construção de uma escola inclusiva.
Nesta nova concepção de aprendizagem, na educação
inclusiva, todos os alunos são capazes de aprender
juntos, participar das mesmas atividades e compartilhar o
mesmo espaço. As necessidades educacionais especiais
e outras “diferenças” devem ser respeitadas e o acesso às
oportunidades devem ser os mesmos, nesta visão incluemse todas as crianças que possam ter alguma dificuldade de
acesso e permanência à escola e não só os deficientes.
O desafio que o Parecer das Diretrizes Nacionais traz para
a educação é o de promover a inclusão escolar para todos os
alunos, independentemente de suas diferenças, necessidades
especiais ou características individuais. O movimento para
a inclusão escolar está ligado a uma reforma no sistema
educacional, prevista em legislação específica, que promova
uma educação de qualidade para todos.
O processo de aprendizagem não envolve apenas como
se aprende, mas também como se ensina, quando pensamos
em uma educação pautada nos princípios de inclusão
escolar. Neste sentido o professor deve rever a sua prática
docente e utilizar-se de estratégias diferenciadas para que a
aprendizagem ocorra e alcance a todos os alunos.
Analisando a legislação vigente, é possível destacar que
os direitos da pessoa com deficiência estão ali garantidos,
além da previsão de disponibilização de recursos, materiais
e formação de professores. A sociedade deve organizar-se
de maneira que estas leis e regulamentações possam ser
cumpridas e efetivadas no âmbito educacional. Inserir o
aluno com necessidades educacionais especiais nas classes
comuns, não garante a efetiva inclusão, é necessário
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planejamento, oportunidades, respeito às
diferenças e a criação de práticas sociais e
educacionais que contribuam com o processo
de inclusão escolar.
O enfoque atual da inclusão escolar
pressupõe que todos tenham as mesmas
condições de acesso e permanência, não há
espaço para a segregação, para a integração

ou para a exclusão escolar. Esta pesquisa
evidenciou que a implementação da Educação
Inclusiva no atual modelo escolar brasileiro
é um desafio que nos obriga a repensar
a escola, sua cultura, sua política e suas
práticas pedagógicas. É necessário repensar
a escola, partindo para o diálogo com todos
os envolvidos no processo educacional.

Maria De Fátima
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Graduação em Pedagogia pela
Faculdade Mozarteum de São
Paulo (2010); Especialista em
Educação Infantil pela Escola
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Infantil no CEI Vila Prado.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
– AVANÇOS E DESAFIOS NESSA
MODALIDADE EDUCACIONAL
RESUMO: Para a sociedade, a infância era considerada sem importância visto que se
tratava de crianças e não adultos. Os direitos mais básicos como o acesso a uma educação
de qualidade lhes eram negados visto se pensar ser um investimento sem retorno. No Brasil,
o estabelecimento de uma escola que se preocupasse com o ensino para a modalidade
infantil passou por longas reformulações e adequações de acordo com o condicionamento
econômico-social. após longos debates e lutas, a questão educacional para a infância foi
incluída na nossa legislação criando assim, possibilidades de desenvolvimento dos níveis
socioeconômico brasileiro. Todas essas lutas tencionam na implantação de um sistema
educacional que esteja pronto para capacitar a criança a pensar e agir de modo autônomo e
com consciência de seu papel como cidadão na sociedade.
Palavras-chave: Infância; Direitos; Escola; Legislação; Social; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Na antiguidade, a educação dos filhos
era um legado exclusivo das famílias que
as educavam de acordo com sua cultura
e percepção do mundo. Visto que muitas
famílias tinham mais de um filho, era
preciso tempo e dedicação para tal tarefa.
Muitas atividades eram realizadas entre
elas e seus membros eram incentivados a
participarem (de acordo com seu sexo) na
promoção dos interesses sociais para o bem
de todos. Georges Duby (apud Ariès, 1981,
p. 213) nos ajuda a entender a definição
do termo família:
Na realidade, a família é o primeiro refúgio
em que o indivíduo ameaçado se protege
durante os períodos de enfraquecimento
do Estado. Mas assim que as instituições
políticas lhe oferecem garantias suficientes,
ele se esquiva da opressão da família
e os laços de sangue se afrouxam. A
história da linhagem é uma sucessão de
contrações e distensões, cujo ritmo sofre as
modificações da ordem política.
Podemos compreender que a educação
a ser apresentada para a criança precisa ser
pensada e elaborada para a permanência
do fator familiar de orientação a vida
em sociedade conjuntada as práticas do
cotidiano. Por isso,
Falar da creche ou da educação infantil é
muito mais do que falar de uma instituição,
de suas qualidades e defeitos, da sua
necessidade social ou da sua importância
educacional. É falar da criança. De um ser
humano, pequenino, mas exuberante de
vida. (DIDONET, 2001, p.45).

Para
começarmos
a
entender a
importância dos fatores históricos para
o desenvolvimento da educação infantil
como modalidade de ensino, precisamos,
antes de tudo, compreender como a função
social de educar migrou de exclusivamente
das famílias para as escolas. Precisamos
voltar no feudalismo e analisar a transição
para a nova era do Capitalismo e como as
mudanças econômicas modificaram a cena
social no mundo. Sobre esta compreensão
temporal, lemos:
Nas sociedades, a distinção do presente
e do passado (e do futuro) implica essa
escalada na memória e essa libertação do
presente que pressupõem a educação e,
para além disso, a instituição duma memória
coletiva a par da memória individual.
(Le Goff, 2003, p. 210)
Já não pensamos hoje, realmente, como o
escrevia Maquiavel, como o pensava Hume
ou Bonald, que há no tempo “uma coisa,
pelo menos, que é imutável: o homem”.
Aprendemos que também o homem mudou
muito: no seu espírito e, provavelmente,
até nos mais delicados mecanismos do
corpo. Como poderia ser de outro modo?
Transformou-se profundamente a sua
atmosfera mental; e também a sua higiene,
a sua alimentação. Convimos, todavia,
em que existe na natureza humana e nas
sociedades humanas um fundo permanente.
Se assim não fosse, os próprios vocábulos
de “homem” e de “sociedade” não
significariam coisa nenhuma. (Bloch,
1965, p. 42)
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Ainda no feudalismo, as ações diárias
praticadas entre as famílias visavam à
colaboração de todos em um fator comum:
a sobrevivência. Ao passarmos para o
capitalismo, em face da transformação
material histórica, nos vemos frente as
condições sub-humanas de trabalhos que
culminaram na elaboração de métodos mais
rápidos e flexíveis ao tempo e espaço a
qual a humanidade estava passando. Marx
nos auxilia a entender que “[…] o capital
achava nelas, as mulheres e moças despidas,
muitas vezes em conjunto com homens,
perfeitamente de acordo com seu código
moral” (MARX, 1986, p. 451). Tal código
moral se difere do que era praticado no
feudalismo e se destaca como precário aos
cuidados outrora dedicados.
Criou-se uma nova oferta de emprego
para as mulheres, mas aumentaram os riscos
de maus-tratos às crianças, reunidas em
maior número, aos cuidados de uma única,
pobre e despreparada mulher. Tudo isso,
aliado a pouca comida e higiene, gerou um
quadro caótico de confusão, que terminou
no aumento de castigos e muita pancadaria,
a fim de tornar as crianças mais sossegadas
e passivas. Mais violência e mortalidade
infantil. (RIZZO, 2003, p. 31).
Os centros educacionais foram sendo
cada vez mais requisitados pelas famílias
como apoio a educação dos filhos. A
formação exigida nesses lugares era voltada
para o advento histórico presenciado
naquele momento e visava o mercado de
trabalho com as máquinas. Vale ressaltar
que a primeira escola chamada de jardim de
Infância foi criada 1840 em Blankenburg,

por Friedrich Fröbel para dar esse aporte
às famílias e educar as crianças a uma nova
sociedade.
Os estudos que atribuem aos Jardins de
Infância uma dimensão educacional e não
assistencial, como outras instituições de
educação infantil, deixam de levar em conta
as evidências históricas que mostram uma
estreita relação entre ambos os aspectos:
a que a assistência é que passou, no final
do século XIX, a privilegiar políticas de
atendimento à infância em instituições
educacionais e o Jardim de Infância foi uma
delas, assim como as creches e escolas
maternais. (KUHLMANN, 2001, p. 26).

O ESTABELECIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL COMO
MODALIDADE DE ENSINO NO
BRASIL
No Brasil, a educação infantil como
modalidade de ensino surgiu, em primeira
instância,
advinda
de
uma
política
assistencialista que prestava assistência às
famílias que trabalhavam foram e não tinha
condições de cuidar das crianças nesse
período. A educação que recebiam era
pautada apenas no apoio e visto que,
muitos casos de famílias fora do padrão
patriarcal aceitável na época, um número
considerável de crianças era considerado
órfãos e escondidas nessas escolas para
não envergonharem a sociedade. A infância
era considerada sem valor, sendo que
essa era “[…] concebida como um objeto
descartável, sem valor intrínseco de ser
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humano” (RIZZO, 2003, p. 37).
Enquanto para as famílias mais abastadas
pagavam uma babá, as pobres se viam na
contingência de deixar os filhos sozinhos
ou colocá-los numa instituição que deles
cuidasse. Para os filhos das mulheres
trabalhadoras, a creche tinha que ser de
tempo integral; para os filhos de operárias
de baixa renda, tinha que ser gratuita ou
cobrar muito pouco; ou para cuidar da
criança enquanto a mãe estava trabalhando
fora de casa, tinha que zelar pela saúde,
ensinar hábitos de higiene e alimentar a
criança. A educação permanecia assunto de
família. Essa origem determinou a associação
creche, criança pobre e o caráter assistencial
da creche. (DIDONET, 2001, p. 13).
Ainda no final do século XIX, no Brasil,
devido a corrente migratórias oriundas de
outros países da Europa, criaram-se centros
de assistência a menores abandonados a fim
de auxiliar no combate da mortalidade infantil.
As creches foram criadas posteriormente, no
início do século XX, não pelos governos, mas
por instituições filantrópicas muitas vezes
com cunho religioso. De fato, cada instituição
que objetivava os cuidados a infância “[…]
apresentava as suas justificativas para a
implantação de creches, asilos e jardins de
infância onde seus agentes promoveram a
constituição de associações assistenciais
privadas” (KUHLMANN Jr., 1998, p. 88).
Porém, com o passar dos anos, as
mudanças no seio político e social brasileiro,
a mulher entrando cada vez mais ao mercado
de trabalho e as revoluções feministas que
se iniciaram nos Estados Unidos, culminaram
numa oferta de maiores cuidados as crianças

das classes populares por instituições
formais de ensino. Foram criados programas
pré-escolares para atender a necessidade
da massa e ajudar no desenvolvimento da
sociedade brasileira. Podemos dizer que tais
ações são:
[…] podem ser desmistificadas. Ao nível
da primeira função, considera-se a educação
como promotora da melhoria social, o que é
uma maneira de esconder os reais problemas
da sociedade e de evitar a discussão dos
aspectos políticos e econômicos mais
complexos. A proposta que ressurge, de
elaborar programas de educação pré-escolar
a fim de transformar a sociedade no futuro, é
uma forma de culpar o passado pela situação
de hoje e de focalizar no futuro quaisquer
possibilidades de mudança. Fica-se, assim,
isento de realizar no presente ações ou
transformações significativas que visem
a atender às necessidades sociais atuais
(KRAMER, 1995, p. 30).
Até meados dos anos de 1970, pouco
se fez para o ensino público em relação ao
direito da criança de obter estudos e ser
alfabetizada por escolas de ensino formal.
Os avanços no campo educacional deviamse as instituições filantrópicas enquanto o
governo ainda via a questão da educação
brasileira às crianças como fator sem
importância. Várias ações foram planejadas
a fim de conscientizar a massa a agir contra
essa forma passiva de entender a educação
no Brasil. Parlamentares foram incentivados
a agir em favor o acolhimento infantil como
meio de alavancar o desenvolvimento social,
político e econômico do Brasil. Foram
incentivados a verem a educação com “[…]
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os princípios e as obrigações do Estado com
as crianças” (BITTAR 2003, p.30). Assim, em
1988, por meio da Constituição Federal de
1988, em seu artigo 208, o inciso IV, a vitória
legal para incluir a base educacional brasileira
nas prioridades do Estado foi alcançada: “[…]
O dever do Estado para com a educação será
efetivado mediante a garantia de oferta de
creches e pré-escolas às crianças de zero a
seis anos de idade” (BRASIL, 1988).
Após dois anos da criação da nossa
constituição, foi criado o ECA (Estatuto da
Criança e adolescente) pela Lei 8.069/90,
que, ao regulamentar o art. 227 da
Constituição Federal, que objetiva a inserção
da criança no meio legal sob os diretos do
mundo dos adultos. Para Ferreira (2000, p.
184), essa lei se tornou fundamental para o
aprimoramento da educação brasileira, pois,
Inseriu as crianças e adolescentes no
mundo dos direitos humanos. O ECA
estabeleceu um sistema de elaboração e
fiscalização de políticas públicas voltadas
para a infância, tentando com isso impedir
desmandos, desvios de verbas e violações
dos direitos das crianças. Serviu ainda como
base para a construção de uma nova forma
de olhar a criança: uma criança com direito
de ser criança. Direito ao afeto, direito de
brincar, direito de querer, direito de não
querer, direito de conhecer, direito de sonhar.
Isso quer dizer que são atores do próprio
desenvolvimento.
Vários documentos foram criados para
apoiar a educação infantil na sua base legal
e constitucional que pauta na objetividade
e clareza da educação infantil frente aos
desafios educacionais no Brasil. Para citar

um desses documentos, a LDB 9394/96
que regula as ações na educação. Tais
documentos formam um marco importante
para o Brasil no progresso da educação e da
sociedade atrelado ao desenvolvimento pois,
Educar significa, portanto, propiciar
situações
de
cuidados,
brincadeiras
e aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis
de relação interpessoal, de ser e estar com os
outros, em uma atitude de aceitação, respeito
e confiança, e o acesso pelas crianças, aos
conhecimentos mais amplos da realidade
social e cultural (BRASIL, 1998a, p. 23).

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
PARA A SOCIEDADE
Ao falarmos sobre as formas de cultura,
cada indivíduo possui a sua identidade
que é a força do trabalho do ser humano
sobre a natureza transformando suas
ações a fim de agir de acordo a tais
concepções. Conforme Ulmann (1991, p.
56) o homem não é predeterminado pelo
instinto, mas conforme vive aprendendo,
adota comportamentos, atitudes que lhe
conferem identidades diferentes. Sendo
assim, cada indivíduo precisa desenvolver
sua cognição para o auxílio da evolução de
habilidades que o ampararam sobretudo em
relação ao mercado de trabalho. Notamos
atualmente que os níveis de desemprego
para os indivíduos com baixa escolaridade
são perceptíveis, conforme referencia o
Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Taxa de desemprego aos
brasileiros sem escolaridade

Fonte: IBGE (PNAD) - Disponível em http://www.
scielo.br/pdf/es/v25n87/21462.pdf. Acesso em 02
de janeiro de 2017.

No caso das crianças em formação, esta
afirmação lhe atribui um significado maior
devido a sua convivência e interação com
o meio no qual está sendo inserida. Isso é
cultura adquirida. Visto que os documentos
dispostos à proteção da criança conferem
as variadas formas de culturas de todo ser
humano importante, não dar significado a
esta cultura compromete a formação do
indivíduo. Portanto, existe a necessidade de
se observar as expressões próprias de cada
educando e dignificá-las, tornando isto, um
exercício da ética.
Pensando no sentido da educação,
precisamos entender os tipos de metodologias
de ensino aplicado à sala de aula para trazêlos a vida em sociedades conscientes dando
condições de crescimento e progresso,

criando os pilares da sustentação do
pensamento reacionário. O professor tem um
papel fundamental neste processo, pois dele
vem toda fonte de mediação do aluno frente
aos estudos propostos por meios formais (a
escola). Para Tacca (2008, p.35):
As interações sociais em sala de aula
foram analisadas em nível microgenético
(Siegler & Crowley, 1991), particularmente
as interações entre a professora e alunos, por
ela indicados, com atrasos no processo de
escolarização. O foco esteve nos processos
mediadores conduzidos pela professora
em situações de ensino-aprendizagem, os
quais implicavam diferentes processos de
significação por parte do aluno. Tais processos
tendiam para modos de significação que, por
sua vez, orientavam a criança a construir
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diferentes tipos de conhecimento. Em
outras palavras, nem sempre as crianças
aprendem aquilo que supostamente a
professora lhes ensina, seja em termos de
conteúdos, ou em termos de conhecimentos
acerca de si e do mundo à sua volta.
Para termos uma boa relação entre a
educação e o educando, metodologias de
resgate ao sentido do ensinar precisam ser
consideradas e aperfeiçoadas. A luta pelo
estabelecimento de um ensino que beneficie
a criança em si dentro dos estabelecimentos
formais e da família, como instituição
primária, foi sendo construída ao passar dos
anos e isso se mantém nos dias atuais graças
à intervenção de pensadores que com as leis
criadas ajudam a preservação da qualidade
do ensino.
A qualidade substantiva de educação
reflete o nível de consecução dos fins e
objetivos políticos da sociedade. A qualidade
instrumental define o nível de eficiência e
eficácia dos métodos e tecnologias utilizados
no processo educacional (SANDER, 1995, p.
152).
Um desses pensadores influentes para
a educação é Henri Wallon (1879-1962).
À medida que o aluno vai aprendendo, “as
manifestações epidérmicas da “afetividade
da lambida” se fazem substituir por outras,
de natureza cognitiva, tais como respeito
e reciprocidade”. (Dantas, 1993, p. 75). A
afetividade mencionada por Wallon referese à etapa da afetividade demonstrada
por intermédio de contato físico. De modo
óbvio o professor não precisa tocar em seu
aluno para demostrar afetividade. Wallon
destaque que esta é possível por meio de

um relacionamento conjunto e proximal
que permite ao aluno ter a confiança em
par para obter acesso à aprendizagem.
Nesse fator, “ultrapassar os limites do
afeto epidérmico, exercendo uma ação
mais cognitiva no nível, por exemplo, da
linguagem.” (Almeida, 1999, p. 108).
Wallon também destaca a função da
mediação na sala de aula para garantir ao
aluno o necessário entendimento de formas
existentes e suas aplicabilidades. Ele também
nos mostra “a emoção necessita suscitar
reações similares ou recíprocas em outrem e,
(...) possui sobre o outro um grande poder de
contágio”. (Wallon, 1971, p. 91). A linguagem
que a criança adota ao desenvolver sua
compreensão ao mundo que o cerca também
é estudada pelo autor que idealiza a correta
formação mediadora que esta criança pode
ser submetida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que o aspecto fundamental que auxiliou
no desenvolver de uma educação voltada para a infância foi à
necessidade de estabelecer uma sociedade mais humanizada
e cônscia de sua participação social. O desenvolvimento da
educação caminha com o desenvolver da economia.
A educação é uma ferramenta que auxilia a aceleração
do desenvolvimento humano e os avanços da economia de
um país. Desde o fim da idade média e a imersão do mundo
ao capitalismo, a sociedade prima por uma educação para o
mercado de trabalho e, visto que, muitas das famílias tinham
mulheres inseridas nesse mercado, a escola foi buscada
para auxiliar no processo de ensino as crianças. No Brasil,
tal ensino começou como forma de prestação de serviço
voluntariado pelas instituições religiosas visto que não
havia interesse do estado para este nível de educação. Após
incisivas lutas e debates para se estabelecer um acordo legal
com a sociedade, os brasileiros conseguiram estabelecer uma
legislação que busque a valorização da criança no processo
de ensino.
A infância, em dado momento histórico, revela-se como
um problema social, cuja solução parecia fundamental para
o país. O significado social da infância circunscrevia-se
na perspectiva de moldá-la de acordo com o projeto que
conduziria o Brasil ao seu ideal de nação (UJIIE e PIETROBON,
2008, p.291).
De fato, o Brasil deu um salto importante para o progresso
econômico e social. A política adotada para a educação
infantil que priorize o ensino primário se mostrou eficaz para
alavancar a alfabetização na idade certa. Guimarães (2011,
p. 32), ao analisar os documentos surgidos nesse período
nos diz que
[…] por um lado, situa a educação infantil como lugar de
construção da identidade e da autonomia da criança, por
outro lado, a estruturação dos conteúdos e metodologias
mostra a preocupação com a antecipação dos conteúdos do
ensino fundamental.
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Sobre o direito a educação infantil
conquistados pelos brasileiros, pode-se dizer
que essa conquista é uma manifestação
da sociedade na busca dos fatores que
propiciam o aspecto pedagógico que visam o
desenvolvimento do educando. Sendo assim,
a escola atual busca, cada vez mais, atualização
de suas ferramentas para a formação moral e
ética de uma sociedade livre. As concepções
de Henri Wallon para a educação oferecem
ao professor a oportunidade de entender
o universo da criança em seus estágios de
desenvolvimento social. Wallon destaca o
papel da afetividade na aquisição da confiança
que proporciona os caracteres adequados

para a junção do ensino-aprendizagem
de modo mais humanizado. Vale ressaltar
sua influência no campo psíquico onde,
mediante estudo das análises, descobriu
que as interações humanas na criança são
sentidas por ela e posteriormente, imitadas.
Destacando isso, podemos concluir que “as
escolas deveriam entender mais de seres
humanos e de amor do que de conteúdos
e técnicas educativas. Elas têm contribuído
em demasia para a construção de neuróticos
por não entenderem de amor, de sonhos, de
fantasias, de símbolos e de dores.” (SALTINI,
p. 15, 2007).

107

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, A. R. S. A emoção na sala de aula. Campinas: Papirus, 1999.
ANDER, Benno. Gestão da educação na América Latina: construção e reconstrução do
conhecimento. Campinas, SP : Autores Associados, 1995.
ARIÈS, P. & DUBY, G. Da Europa Feudal à Renascença. São Paulo: Companhia das Letras,
1990.
BITTAR, M; SILVA, J.; MOTA, M.A.C. Formulação e implementação da política de educação
infantil no Brasil. In: Educação Infantil, política, formação e prática docente. Campo
Grande: UCDB, 2003.
BLOCH, Marc. Introdução à história. Lisboa: Publicações Europa-América, 1965
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal,
1988.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nova LDB. (Lei n.9.394/96). Rio
de Janeiro: Qualitymark, 1997.
______. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990.
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998a.
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Subsídios para o credenciamento e funcionamento de instituições de educação infantil.
Coordenação Geral de Educação Infantil, v. 1 e 2. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI,
1998b.
DANTAS, H. Emoção e ação pedagógica na infância: contribuição de Wallon. Temas em
Psicologia, Sociedade Brasileira de Psicologia, São Paulo, 1993.
DIDONET, Vital. Creche: a que veio, para onde vai. In: Educação Infantil: a creche, um bom
começo. Em Aberto/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. v 18, n. 73.
Brasília, 2001. p.11-28.
FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti (Org.). Os fazeres na educação infantil. São Paulo:
Cortez, 2000.
KRAMER, Sonia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. 5. ed. São Paulo:
Cortez,1995.
KUHLMANN JR., Moisés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto
Alegre: Mediação, 1998.
______. O jardim de infância e a educação das crianças pobres: final do século XIX, início
do século XX. In: MONARCHA, Carlos, (Org.). Educação da infância brasileira: 1875-1983.
Campinas, SP: Autores Associados, 2001. p. 3-30 (Coleção educação contemporânea).
LE GOFF, Jacques. As ordens mendicantes. In: _______. Uma longa idade média. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 173-189.

108

LE GOFF, Jacques. Passado/Presente. In: _______. Memória e história. Campinas: Ed. da
Unicamp, 2003. p. 207-233.
RIZZO, Gilda. Creche: organização, currículo, montagem e funcionamento. 3. ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
SALTINI, Cláudio J.P. Afetividade e inteligência. Rio de Janeiro: DPA, 1997.
TACCA, M. Processos de significação na relação professor alunos: uma perspectiva
sociocultural construtivista. Estudos de psicologia, 2008, 13(1). Brasília, GO.
ULLMANN, R. A. Antropologia: o homem e a cultura. Petrópolis: Vozes, 1991.
WALLON, H. As Origens do Caráter na Criança. São Paulo: Difusão Europeia do Livro,
1971.

109

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INTRODUÇÃO

A ESCOLA E A TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL
RESUMO: Analisar as possibilidades da educação formal permitir a transformação
e a mobilidade social, a partir de referencial da sociologia da educação. Diversos
autores contribuíram para o estabelecimento de relações entre o ambiente social
escolar e as configurações da sociedade, foram selecionados autores que trouxeram
contribuições relevantes para o campo, que permitem desde uma análise básica e
inicial até grande profundidade e densidade de análise. Após a análise das bases
sociológicas que permitem refletir e conscientizar sobre a educação em uma perspectiva
social, localizamos escolas no Brasil e no mundo com experiências inovadoras em educação.
São analisadas as escolas da cidade de Reggio Emilia na Itália e a experiência dos Ginásios
Vocacionais no Estado de São Paulo.
Palavras-chave: Sociologia da Educação; Transformação Social; Conscientização;
Reprodutivismo; Escolas Democráticas.
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Refletir e estudar sobre a educação
formal, é refletir e estudar também sobre
as possibilidades da formação escolar na
transformação social. Com a discussão
nacional sobre a Base Nacional Comum
Curricular, documento normativo, que
pautará todos os Currículos estaduais e
municipais dos diferentes Sistemas de
Ensino, volta-se a discussão sobre que
pessoa e que mundo queremos para nosso
futuro. A sociologia da educação vem trazer
elementos e conceitos que permitem olhar
para a escola enquanto sua relação na
conformação social de um grupo, o quanto
a escola permite o desenvolvimento social.
Por meio da revisão bibliográfica, buscamse elementos da sociologia da educação que
permitem refletir sobre a realidade da Escola,
possibilitando a construção de um currículo
que proporcione ao educando oportunidades
de leitura de mundo e transformação social.
Será realizado um breve histórico
dos principais sociólogos da educação,
levantando conceitos básicos da sociologia
da educação que permitem estudar a
realidade escolar de um ponto de vista social.
Propor possibilidades de organização
escolar a partir do enfoque sociológico que
permitem oportunizar a transformação social.
Levantar bibliograficamente exemplos de
escolar que proporcionaram e proporcionam
inovações pedagógicas no sentido da
transformação social.
Analisando
referencial
teórico,
refletiremos se realmente a escola vem
possibilitando mobilidade social e igual

oportunidade de acesso aos membros da
sociedade. A simples presença da escola
na sociedade não garante que a sociedade
será mais justa e democrática. É necessário
refletir se o currículo tem realmente dado
conta da análise social de forma crítica e
tem permitido propiciar ao educando uma
postura ativa de transformação social.

BASES SOCIOLÓGICAS
Compreendendo a educação como um
processo social, concebemos a relevância
da educação formal para a construção de
aspectos comuns e habitus (SETTON, 2002)
que permitem a coesão social num mundo
plural. O conceito de processo também
abarca o conceito de que as relações não
estão estáticas, mas em constante mudança.
A partir de uma análise sociológica
da educação, ressaltamos a importância
da educação para a construção de uma
sociedade democrática. A educação formal
não se limita a transmissão de saberes
acumulados historicamente pela sociedade,
mas compromete-se com a projeção da
sociedade que queremos construir no
futuro. Tal responsabilidade e planejamento,
são necessários, para que de fato, possa
ser concretizado o mais nobre objetivo
educacional de construção de um mundo
melhor.
Dessa forma, não se pode educar apenas
para fins econômicos (empregabilidade), ou
fins momentâneos (do cuidar dos bebês,
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crianças e adolescentes cujas famílias
trabalham), mas a necessidade da educação
formal refletir e intervir socialmente no
território no qual a escola está inserida e
no mundo, numa perspectiva de política
pública de ensino. No primeiro contato de
um educando com a educação formal, que
por vezes acontece antes do bebê completar
um ano de vida, a estrutura percebida por
este educando enquanto relações sociais
estabelecidas, trazem elementos para uma
construção interna e interpretação externa
de mundo do que é valor para a sociedade,
do que se deseja dos indivíduos. Muitas
vezes, estas relações são percebidas, sem
um trabalho de reflexão intencional sobre o
processo, o que torna a compreensão tácita
de que algumas situações “são assim” e
“serão assim” por natureza.
Refletir sobre as relações de poder na
escola, sobre os processos decisórios, agir
intencionalmente enquanto coletivo de
educadores sobre elas, é também educar para
um mundo mais justo, democrático e plural.
Onde o poder é deslocado para quem de fato
representa o coletivo e tem possibilidade de
alterar o traçado da sociedade.
Émile Durkheim (FILLOUX; 2010),
importante
sociólogo,
analisava
as
possibilidades da educação facilitar a
construção de uma sociedade na qual fosse
possível compartilhar o “bem por excelência”,
a comunhão de uns com os outros (FILLOUX;
2010), traz a luz o processo educativo
enquanto possibilidade de transformar o
“ser individual” em “ser social”. Formando
uma certa homogeneidade social, que
possibilitaria às pessoas que compartilham

determinada sociedade interagir de forma
pacífica. Teríamos então o equilíbrio entre
as individualidades de cada homem e mulher
e a vivência coletiva. Os pressupostos de
Durkheim (FILLOUX; 2010) permitem o
equilíbrio entre uma visão liberal e uma
visão “socialista”. A sociologia de Durkheim
(FILLOUX; 2010), ao buscar o equilíbrio,
evita posições extremistas, garante que se
possa preservar e garantir a diversidade, a
alteridade, sem perder os valores que unem
as comunidades. A construção de princípios
comuns, poderia garantir a unidade social,
sem violentar a liberdade individual. Desta
forma, a educação formal, nesta perspectiva
é imprescindível tanto para garantir que
os direitos individuais sejam respeitados
(individualmente) quanto permitir um diálogo
coletivo acerca do que se quer socialmente
para o coletivo humano.
A escola teria então a nobre tarefa de
coesão social, de, pelo menos parcialmente,
proporcionar valores comuns que permitem
a todos os indivíduos de uma sociedade
compartilharem em comunhão. Pensar em
currículo, seria também pensar, em princípios
e valores envolvidos. Os bebês, crianças e
adolescentes estariam então submersos em
um processo de socialização, que levaria a
construção destes valores e princípios em
comuns que permitiriam a harmonia social,
sem abrir mão das individualidades. Além
de Durkheim, outro sociólogo importante
para as reflexões sobre a escola enquanto
processo social, foi Pierre Félix Bourdieu
(NOGUEIRA, NOGUEIRA; 2002), que trouxe
contribuições relevantes para a Escola
repensar a si mesma, a partir do conceito de
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“reprodutivismo”. Nos seus mais de 40
anos, estudando a educação, Pierre Félix
Bourdieu (NOGUEIRA, NOGUEIRA; 2002)
analisa como este processo social na verdade,
não cumpre com o papel de transformação
social, mas sim de reprodução do contexto de
exploração e divisão de classes. Analisando
que no ambiente escolar todas as diferenças
presentes aparecem para que sejam exaltadas
e valoradas como inferiores e superiores.
Trazendo a noção de que a meritocracia seja
na verdade uma ilusão, a escola manteria o
habitus social, legitimando a desigualdade e
mantendo relações de poder entre diferentes
camadas sociais.
Onde se via igualdade de oportunidades,
meritocracia, justiça social, Bourdieu
passa a ver reprodução e legitimação das
desigualdades sociais. A educação, na teoria
de Bourdieu, perde o papel que lhe fora
atribuído de instância transformadora e
democratizadora das sociedades e passa a
ser vista como uma das principais instituições
por meio da qual se mantêm e se legitimam os
privilégios sociais. (NOGUEIRA; NOGUEIRA,
2002. p. 17)
Outra colaboração de Pierre Félix
Bourdieu para a educação, foi no campo
da formação de professores. O autor traz à
mostra a importância de estudar a biografia
dos docentes como pauta da formação
docente, uma vez que os professores muitas
vezes reproduzem o que viveram enquanto
educação de forma tácita. Na emergência
do ato educativo, no qual as decisões são
tomadas de forma urgente, os conhecimentos
arraigados são mobilizados, inclusive a
vivência do professor enquanto aluno.

Propiciando iluminar quais conhecimentos
são mobilizados pelos professores, quais
valores ele carrega, refletir e propiciar uma
reconstrução da ação docente.
Pierre Félix Bourdieu embora tenha
apresentado uma visão bastante pessimista
da educação enquanto agente de mobilidade
social, traz em sua obra, alguns caminhos
para evitar o perigo de estarmos a reproduzir
uma sociedade opressora para os menos
favorecidos, na qual a meritocracia é utilizada
para legitimar desigualdades. Trazendo a
noção de que a democracia só pode caminhar
junto com igualdade de oportunidades.
Pensando então, em como tornar realidade
nas Escolas, uma educação transformadora
e emancipatória, precisamos nas formações
de professores em serviço, nos espaços de
formação continuada, discutir e estudar o
tecido que se forma das relações sociais
na escola. Para não perpetuar relações de
poder opressoras e limitadoras do potencial
de cada educando, docente e funcionário da
escola em transformar sua realidade.
Um conceito que pode ser estudado e
levado a concretização é Conscientização,
pela ótica de Paulo Freire (ROSO, ROMANI;
2014), trazendo à reflexão as fontes de
opressão internas e externas ao indivíduo.
A educação formal com intencionalidade e
princípios claros possibilitaria a construção de
uma escola para uma transformação radical
na forma como se organiza, nos conteúdos
desenvolvidos, seus objetivos. Uma vez que
a armadilha da Escola Reprodutivista, que
utiliza o discurso da mobilidade social, mas
propõe uma prática excludente e opressora,
é real e o curso de rio mais provável para
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qualquer Sistema de Ensino. É o caminho
que segue, se não houver uma reorientação
coletiva proposta.
a conscientização é um esforço
através do qual, ao analisar a prática que
realizamos, percebemos em termos críticos
o próprio condicionamento a que estamos
submetidos. Neste sentido, é um processo
tão permanente quanto a revolução, que só
para mentalidades mecanicistas cessa com a
chegada ao poder. E é precisamente neste
momento que muitos de seus mais sérios
problemas começam e que algumas ameaças
a espreitam, entre elas, a da burocracia
esclerosante (FREIRE; 1979, p. 69)
A partir do conceito de conscientização, é
preciso pensar em caminhos para concretizar
este conceito na Escola. Nos espaços de
formação de professores, nas aulas com os
educandos. Não há como pensar em escola
emancipatória sem passar necessariamente
por estes conhecimentos.

EDUCANDO PARA A
CONSCIENTIZAÇÃO
Paulo Freire (1979) indica que o
vocábulo conscientização foi criado por
uma equipe de professores o “Instituto
Superior
de
Estudos
Brasileiros”.
Atribuindo ao conceito grande profundidade
para a educação, relacionando o conceito
com o ato de conhecer. Almejando
uma educação que permite aproximar,
estudar, ler e transformar a realidade,
ampliando-se o conhecimento sobre ela,
está a conscientização.

A conscientização é a última etapa, que
se inicia com o experenciar. No primeiro
nível, que seria da espontaneidade. Sentir,
viver, agir sem reflexão, sem distanciamento.
Após este nível, o homem toma consciência
da realidade, se afasta e percebe-se agindo
e estando no mundo. E num último nível,
esta reflexão é ativa, tem intencionalidade. A
realidade se torna um objeto de estudo.
Este é um processo totalmente espelhado
com o que se vive na escola. A escola
que se apresenta para ler o mundo, para
tornar o mundo um objeto de estudo, para
produzir e estudar conhecimento. É a escola
que conscientiza os alunos, professores e
funcionários que lá estão.
Uma escola que conscientiza pode ser
chamada também de escola reflexiva, uma
escola que
se pensa e se avalia em relação ao
projeto pedagógico e a sua missão
social, constituindo-se uma organização
aprendente, que qualifica não só os que nela
aprendem, mas também os que nela ensinam
além de todos que apoiam professores e
alunos (ALARCÃO; 2001, p. 77)
Uma escola reflexiva que conscientiza a
todos que ali estão, utiliza a realidade como
matéria bruta de seu trabalho. A partir do
trabalho com o que ali encontra, utilizando
as ferramentas, métodos e conhecimentos
acumulados
pela
humanidade,
pode
permitir projetar uma sociedade mais justa
e democrática e experenciar a construção de
uma realidade melhor na própria escola.
A vivência de democracia, liberdade e
justiça social que a escola pode oferecer é
de valor inigualável ao educando, permite
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analisar e experenciar práticas democráticas
em vez de lê-las em um livro, como um conto
de fadas que nunca acontecerá. A partir
de uma mudança na escola que podemos
almejar uma mudança no mundo.
Desvelar a realidade da escola, os
habitus que permitem a manutenção
das desigualdades na escola, e pensar
coletivamente como construir uma escola
realmente justa e democrática, pode facilitar
a transformação social.

ESCOLAS DEMOCRÁTICAS NO
BRASIL E NO MUNDO
Diversas experiências já surgiram no Brasil
e no Mundo com propostas inovadoras
de Escolas e Currículos, que permitiam
maior reflexão, criticidade e decisões
democráticas. Grande parte delas tem em
comum a: participação da comunidade
no controle da qualidade e das decisões
tomadas, instâncias de decisão coletiva,
formação para um indivíduo integral,
intervenção social, dentre outras. Para
este artigo, foi pesquisado duas propostas
inovadoras para seu tempo: Ginásios
Vocacionais e Escolas de Reggio Emilia.
Os
Ginásios
Vocacionais
foram
experiências inovadoras para o que seria
hoje o Nível Médio de ensino, ocorridas
entre 1962 e 1969, que buscavam a
democracia como prática pedagógica,
promovendo a educação integral dos
adolescentes e jovens. Devido à instabilidade
política da época, os Ginásios Vocacionais
foram fechados, não permitindo hoje estudos

do seu impacto na formação em longo prazo.
Porém a repercussão de curtos 7 anos de
prática, mostram a força e o significado desta
proposta para a educação brasileira.
As Escolas de Reggio Emilia formam hoje
uma rede de escolas na cidade de Reggio
Emilia reconhecidas mundialmente por sua
inovação pedagógica. Cunhadas ao final
da segunda guerra, para uma cidade de
crianças, em grande parte órfãs, a partir
de ideais democráticos e escola enquanto
formação de cidadãos. O educador
Loris Malaguzzi reuniu a comunidade
da cidade para a construção de uma
educação que atendia aos fins sociais.
Hoje 40% da rede municipal da cidade é
participante da proposta, e seus ideais se
estenderam a outras cidades e países.
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Hoje, não podemos mais falar em educação, sem pensar
no impacto que a educação formal tem para a manutenção e
transformação social. Uma escola que se paute na formação
cidadã, democrática e plural, necessita refletir sobre questões
sociais e sociologia para munir-se de importantes elementos
para o desenvolvimento da escola enquanto instituição e
formação de cidadãos.
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reflexão de onde estamos e para onde vamos.
Muitos estudos ainda são necessários para analisar a
influência de algumas propostas pedagógicas na sociedade,
e este artigo levantou pequenos elementos para início de
discussão.
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INTRODUÇÃO

O
A FORMAÇÃO DE LEITORES: O
GOSTO LITERÁRIO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo falar sobre os gostos literários, o gosto e descoberta
da leitura e pela leitura. A leitura dentro e fora da escola. Explorando o conhecer da leitura,
em particular da literatura. Tendo como base publicações que já expõe este assunto de
maneira tão clara e apreciativa, para que seja entendida a importância desta construção de
gosto literário, da importância da leitura dentro e fora da escola, da importância para a soma
de conhecimentos. Desenvolvimento e aprendizagem encontram-se, assim, relacionados
entre si e com o processo de constituição dos sujeitos históricos, por meio do trabalho
linguístico. Trata-se, aqui, de concepções de história e linguagem que dimensionam o
papel e função da aprendizagem escolar (não espontânea) como lugar a ser privilegiado no
trabalho de construção/formação do gosto pela leitura da literatura, aspecto fundamental
do desenvolvimento do sujeito, com base numa pedagogia do desafio do desejo.
Palavras-chave: Gosto Literário; Leitura; Literatura.
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presente artigo visa mostrar a
qualidade da formação do gosto
pela literatura especialmente,
e os benefícios que o leitor
vai adquirindo em sua vida pessoal, s
ocial, como um todo.
Muitos projetos vêm sido inseridos nas
escolas, a fim de proporcionar ao aluno,
condições a uma leitura propicia a sua idade,
porém nem sempre o gosto deste aluno,
está no que foi oferecido. Muitas vezes o
gosto do aluno, não está presente no âmbito
escolar oferecido, e se ele não tiver o acesso
ao “seu gosto”, isso pode o levar para longe da
leitura, para longe do seu desenvolvimento
literário.
Segundo Magnani (1994, p. 102) “Um
dos mais frequentes critérios para seleção
e utilização de livros de literatura, em
Português, é o que se amolda ao gosto dos
alunos. Mas suas expectativas e preferências
refletem a complexidade das relações que
envolvem sua formação como leitora, mesmo
fora do circuito escolar. Seu gosto traz
marcas do aprendizado de leitura, a partir da
exposição, desde muito cedo, aos produtos
da indústria cultural e ao contexto social em
que vive. Num movimento de mão dupla, suas
expectativas, já trabalhadas “fora da escola”,
são sondadas por e realimentadas na escola,
sob a máscara de uma suposta adequação
ao gosto para que alunos gostem de ler.
E, sob a aparência de divulgação
e democratização da cultura e das
oportunidades educacionais, justificam-se a
oficialização e sistematização da trivialidade

e do conformismo.”.
Ou seja, a escola nem sempre apresenta
o que o aluno busca no seu íntimo, neste
desenvolvimento de gosto literário, por mais
que tenha a influência dos professores que
já o incentivaram, das conversas e trabalhos
sobre literatura, apresentação do mesmo,
o aluno pode ter um gosto completamente
contrário do apresentado em sala de aula, o
que faz ele afastar este gosto por conta de
não estar se satisfazendo com as leituras
propostas.
Mesmo com esta divergência de “gostos”
que podem acontecer entre apresentação da
leitura e o gosto pessoal do aluno, a escola
em si, desempenha importante função neste
desenvolvimento.
E é neste sentido que podemos inserir o
gosto pela leitura de maneira mais ampla
diversificando as obras apresentadas.
Não ter um leque de opções para a
inicialização no mundo literário, compromete
que novos leitores, descubram e vivencie
este novo mundo, este novo gosto.
Então uma escola estruturada, com bases
diferenciadas neste âmbito pode auxiliar o
“novo” leitor a se descobrir e alguns até a se
redescobrirem, com novas possibilidades de
leitura, de temas, de fontes. Com certeza,
este “leque” de opções é a melhor maneira
disto acontecer.
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GOSTO LITERÁRIO
O hábito da leitura não é uma realidade
para boa parte dos brasileiros. O fácil acesso
à internet, pelo uso dos smartphones, tablets,
computadores, tem sido um grande vilão para
esta realidade, notadamente entre os jovens.
O fácil acesso à internet, redes sociais, acaba
afastando o jovem sobretudo da leitura. E
hoje como as crianças pequena, tem acesso
a estes meios desde a primeira infância, o
interesse aos livros se torna cada vez mais
distante da realidade. Então quando se tem
o primeiro contato com o livro, geralmente
isso ocorre no ambiente educacional, a
criança não desperta interesse, porque
já está acostumada aos “encantamentos”
das facilidades da internet, e vai crescer
sem algum interesse, caso o livro não seja
apresentado e explorada de maneira bem
mais interessante que a rede social que
acessa e os seus jogos online.
O gosto pela leitura deve ser algo, a
ser inserido desde a primeira infância da
criança, deve estar presente no âmbito
familiar, para quando chegar à época escolar,
estas escolhas serem mais fáceis, para
que a literatura oferecida seja prazerosa,
e as escolhas sejam mais simples e fáceis.
Como sabemos que esta não é a realidade
para a maioria das famílias, levaremos em
consideração a descoberta deste gosto
literário, desenvolvido na escola.
Então, o maior mediador para a
inserção do aluno na literatura, será o
professor, que deverá elaborar estratégias
significativas, para formar estes novos
leitores, redescobrindo títulos, autores, obras

renomadas, obras atuais, todo o contexto
literário deverá ser apresentado de maneira
lúdica e sempre renovada.
Dentro desse contexto, “saber ler” e
“formar um leitor” demandam diferenças
a serem consideradas. Para a primeira,
trata-se de decifrar a mensagem simbólica,
expressada por meio das sílabas que
formam as palavras, enquanto que, na
segunda, o sujeito leitor é induzido a
aprender a compreender, interpretar e
inserir-se no universo do pensamento de
outra pessoa - o autor - compartilhando
pensamentos, ideias e hipóteses, aceitando,
ou contrapondo-se ao que analisa.
A leitura não deve ser concebida como
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um processo de decodificação, por
envolver-se muito mais do que apenas
aspectos de decodificação do escrito. Ela
proporciona ao leitor, o contato com o seu
significado seguindo seu conhecimento
de mundo, possibilitando assim, afirmar
que todos, ao lerem o mesmo conteúdo,
obterão compreensão e interpretação
diversificadamente, ao interagir com o texto.
O leitor realiza o processo de maneira ativa,
enriquecendo a leitura que contribuirá
com seu saber, que se propõe fazer.
(KRUG, 2015, p.03).
De acordo Magnani (1994), a posição
dos que enfatizam a leitura quantitativa e
liberta de juízos de valor sobre o texto, traz
à lembrança a “síndrome do prazer”. O aluno
não deve ser obrigado a ler nada. Deve-se
antes, deixar que leia o que quiser e quando
quiser, para que ele adquira o hábito e o
gosto pela leitura.
Contudo, na nossa atual realidade,
já vencida pela tecnologia, a leitura
torna-se algo feito, muitas vezes apenas por
obrigação bimestral.
Há alguns anos atrás, havia em quase
todas as escolas, mesmo as escolas
municipais e estaduais, a leitura obrigatória
bimestral. Apesar do termo obrigatório,
muitos descobriam o “prazer” da leitura
por intermédio destas indicações, as quais
ainda hoje são fontes para estudos prévestibulares, entretanto, poucos deixavam
de realizar a leitura e os trabalhos em cima
da mesma. Hoje para muitos, a leitura
obrigatória, pode facilmente ser encontrada
em forma de um resumo ou resenha na
internet, os trabalhos podem ser facilmente

compartilhados pela rede e o autor perde a
sua credibilidade por não conseguir “prender
e/ou fascinar” o novo leitor...
A tecnologia, de certa forma tem
dificultado a descoberta pelo gosto literário.
Mas, nesta mesma “rede” que facilita a não
leitura, temos igualmente o lado facilitador.
O lado que provem aos “novos” leitores a
descoberta de obras não acessíveis a ele,
pelo valor do livro físico.
Ha outro ponto importante, além de
trabalharmos com os alunos a diversidade de
títulos, de gêneros, temos outro inimigo para
a descoberta dos gostos literários, os valores
dos livros físicos. Há aqueles que descobrem
a paixão pelo hábito da leitura, mas que ainda
se frustra facilmente pela falta de condições
de manter o seu gosto literário.
O problema é a tiragem. Enquanto outros
países trabalham com tiragens médias de
mais de 10 000 exemplares por edição, no
Brasil esse número fica na casa dos 2 000.
O mercado é pequeno, vende-se pouco, e
elevar essa média é produzir encalhes. Daí
que, com edições reduzidas, o custo por
unidade sobe. O raciocínio é bem simples.
Fora o papel, que varia segundo a quantidade
de exemplares, toda edição tem um custo
fixo, do qual não dá para fugir. Composição
das páginas, máquinas, revisões, ilustrações,
tudo isso independe da tiragem. E quando
se divide o custo fixo pelo número de
exemplares, tem-se o custo unitário. Como
o mercado brasileiro se organizou com base
nas pequenas tiragens, o preço final de
um volume é sempre alto. Mesmo os bestsellers, que vendem dezenas de milhares de
cópias, custam caro, já que os editores fixam
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o preço com base em padrões (um certo
“x” por página) estabelecidos a partir das
baixas tiragens. A vantagem, dos editores,
é que best-sellers dão mais lucro. E quase
sempre compensam o prejuízo dos títulos
que acabam encalhando nas prateleiras. O
leitor brasileiro é prejudicado pelas tiragens
pequenas. Como o mercado de livros no
Brasil é bem reduzido, as edições são
minguadas. Na média, não passam dos 2
000 exemplares. A equação é cruel: tiragens
mínimas projetam o custo unitário lá para
as alturas. O leitor, quando pode, é quem
acaba pagando a conta. (CHIARETTI, Revista
Superinteressante, 1995).
Ou seja, as obras mais atuais, que
começam a despertar o conhecimento pelo
“gosto” literário, custam caras, e embora
esta matéria tenha sido publicada há algum
tempo, a dinâmica das vendas, continuam da
mesma maneira, fazendo se tornar inviável
para muitos o acesso as novas tendências
literárias, as tendências que de alguma
maneira estão inseridas nesta “roda” de auto
reconhecimento.
Os altos custos dos livros são sim um
grande obstáculo, todavia, hoje com a mesma
tecnologia que afasta o aluno da leitura,
podemos usá-la a favor deste processo. Há
sebos, grupos de trocas de livros virtuais, que
podem ser utilizados com o conhecimento de
um mediador para facilitar o conhecimento a
um custo bem mais baixo, de obras atuais e
até de obras que serão necessárias no seu
currículo escolar.
Como mencionado no início do artigo,
umas das maneiras de introduzir os alunos
a este universo fascinante que é a leitura,

as obras oferecidas devem ultrapassar as
obrigatórias, devem ser focadas na realidade,
na atualidade. Nos contos, nas lendas,
nas histórias românticas até as de ficção,
suspense e terror, o gosto será descoberto
em uma delas, assim facilmente, o aluno
irá sentir a necessidade de explorar novos
gêneros, novas aventuras.
Ainda conforme Magnani (1989), as leituras
de que o aluno gosta podem ser trazidas para
a sala de aula, como ponto de partida para a
reflexão, analise e comparação com outros
textos e leituras. Isso amplia o universo
literário, uma vez que serão expostos os
gostos de cada, os gêneros variados, autores,
temas, etc. Isso torna ainda mais prazeroso o
processo de reconhecimento literário.

A FORMAÇÃO DOS LEITORES
Primeiro, indagamos a pergunta, o que é
ser leitor? No dicionário, a palavra leitor, em
seu sentido mais amplo, é definida como “que
ou aquele que tem o hábito de ler”. Assim,
formar leitores vai muito além de alfabetizar:
envolve incentivar e instigar o gosto pela
leitura como prática de aprimoramento dos
potenciais do ser humano.
Conforme observa Lajolo (1996, p.28):
A leitura é, fundamentalmente, processo
político. Aqueles que formam leitores –
alfabetizadores, professores, bibliotecários
– desempenham um papel político que
poderá estar ou não comprometido com a
transformação social, conforme estejam ou
não conscientes da força de reprodução e,
ao mesmo tempo, do espaço de contradição
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presentes nas condições sociais da
leitura, e tenham ou não assumido a luta
contra aquela e a ocupação deste como
possibilidade
de
conscientização
e
questionamento da realidade em que o leitor
se insere. (1996, p. 28)
Então de acordo com Lajolo (1996), a
introdução da leitura, a formação de leitores,
inserem os alunos na realidade social,
política e economia, com conhecimentos
mais específicos, com entendimentos.
Podendo orientar a expansão que irá
além da sala de aula, além de notas pelos
trabalhos concluídos, empregando técnicas
de memorização, elaborando resumos,
planejando e estabelecendo metas, entre
outras. Com absoluta certeza, tal mecanismo
favorecerá o desenvolvimento da leitura de
maneira produtiva.
A leitura permite o despertar de
sentimentos e emoções, inspirando-nos
a um ambiente repleto de possibilidades
formuláveis tantas quantas vezes forem
necessárias, haja vista, o leitor, permitir-se
conhecedor da sua aptidão em maior escala
de pretensões, estabelecendo desta maneira,
uma sólida relação de dados concisos,
permitindo-se inferir, comparar, questionar,
relatar e observar a essência do conteúdo.
Justifica-se ainda, que o leitor, é agente ativo
da constante busca de conhecimento, e
necessita afirmar sua posição social, cultural
e humana dentro do contexto que preconiza,
sem fragilizar a pluralidade intelectual.
(KRUG, 2015).
Da citação acima, sabemos que a leitura
é transformadora. Esta transformação
contribui diretamente na formação do

cidadão leitor, o cidadão que conhece, que
interpreta, que busca e que muda. O aluno
quando em séries iniciais, começa a ser
formador de opinião, por meio da leitura e
da escrita, porque quem lê bem, com certeza
terá a escrita favorecida racionalmente, vai
logo descobrir seu gosto literário e o prazer
que a leitura favorece juntamente com a sua
facilidade de entender.
Uma vez que o aluno conseguiu ter o
“prazer literário”, se tornou um admirador
e assíduo leitor, ele tende a propagar este
hábito, ele se torna um mediador, para que o
ciclo se estenda, entretanto, as oportunidades
devem
continuar
serem
trabalhadas
dentro do contexto escolar, oferecendo as
diversificadas opções já citadas no artigo.
“Ler é sonhar pela mão de outrem. Ler
mal e por alto é libertarmo-nos da mão que
nos conduz. A superficialidade na erudição é
o melhor modo de ler bem e ser profundo”.
(PESSOA, 2006, p. 233)
Pessoa (2006), na frase acima, descreve
um leitor, um leitor formado, de opiniões,
de gostos, de socialização profunda neste
universo. Um leitor sabe avaliar, participar e
interagir na leitura escrita por outra pessoa
sabe sentir o que ele descreve imaginar e ir
além. Isso é um leitor formado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cândido (1995) afirma que a Literatura desenvolve em nós
a sensibilidade, tornando-nos mais compreensivos, reflexivos,
críticos e abertos para novos olhares e possibilidades diante
da nossa condição humana. A leitura literária permitenos refletir sobre o mundo em nossa volta, abrindo nossos
horizontes, ampliando os conhecimentos, possibilitando
novas perspectivas.
Com base na reflexão apresentada acima, devemos ter em
questão os seguintes pontos:
• O leitor começa a ser formado desde a primeira infância;
• O professor é um dos primeiros mediadores para a
formação dos novos leitores;
• O gosto literário é desenvolvido por meio da
apresentação de diferentes gêneros literários;
• A Leitura obrigatória, atualmente, entra em divergência
com a facilidade midiática que impede de a mesma ser
trabalhada como deveria;
• A tecnologia facilita e atrapalha em pontos extremos a
formação do gosto literário;
• Os valores altos de obras atuais impedem que muitos
tenham acesso e não consigam se encontrar nos seus “gostos”
e “prazeres literários”.
São situações extremas, que ao mesmo tempo em que se
deve ser cobrado em sala de aula, não se deve sufocar e obrigar
algo que não agrade, mas ao mesmo tempo, a liberdade pode
afastar o leitor de se descobrir como tal, visto que o mesmo
pode mediante uma resenha, construir ideias completamente
opostas da obra verdadeira.
O trabalho a ser realizado então, diante da dificuldade
de apresentação de uma diversidade de obras literárias,
para o descobrimento do gosto literário de cada aluno,
seria a exploração e trabalhos realizados com pesquisas
de autores, o que e para quem eles escrevem o que
trabalham em suas obras, isso pode aproximar o leitor do seu
“gosto”, e após esta primeira descoberta, apresentar as obras
de maneira completa.
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Não são situações fáceis de trabalhar em
sala de aula, já que muitas das vezes não há
a continuidade na casa do aluno, às vezes só
há um leitor, e como ele não consegue ser
um mediador, o “gosto” acaba se sufocando
e o interesse vai sumindo da mesma maneira.
Porque a leitura foi aplicada como fonte de
conhecimento, e uma vez que só ele tem este
interesse, esta fonte pode não perpetuar.
Então, os alunos devem entender que
um livro é uma fonte de aprendizagem, uma
abertura para mundos diferentes, personagens
inesquecíveis. Cada aluno se descobre num
gênero, encontrando então o seu “gosto
literário”, e vão descobrir que a literatura é algo
tão maravilhoso, que o gênero será apenas
um degrau na subida do seu conhecimento.
De acordo com Netto (2015), “ [...] em se
tratando de identidade coletiva, a literatura
sem dúvida é a primeira das artes. Ela constrói
a biblioteca de um povo, delineiam seus limites,
sela suas fronteiras, registra suas crenças.
Inventar um país é uma questão de inventar a
biblioteca desse país – ou, mais precisamente,
a literatura desse país. É a literatura que

torna imaginável uma coletividade. De forma
semelhante, inventar sua própria identidade
é uma questão de inventar o seu gosto
literário: diga-me o que lês e eu te direi quem
é. Parecem dois caminhos congruentes, mas
guardam um enorme conflito que merece ser
analisado.”.
Por fim, tudo exposto acima deve ser
avaliado com cuidado, deve ser planejada
a aplicação dos trabalhos literários, para
proporcionar o conhecimento verdadeiro
sobre a leitura, sobre o gosto verdadeiro a
ser adquirido. Tornando os alunos leitores
assíduos, se tem pessoas participativas em
todos os aspectos sociais. Sobre os gostos,
um leitor que gosta de ação, por exemplo, tem
uma grande capacidade de discernimento, se
torna um cidadão participativo, coerente em
suas buscas, em seus ideais.
Todo o mediador para a formação de um
grande leitor deve apresentar os caminhos
para o encontro dos seus gostos literários, dos
seus prazeres literários, contribuindo assim,
para a formação permanente dos assíduos
leitores.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PARA A EDUCAÇÃO DE ALUNOS
SURDOS
RESUMO: A educação inclusiva tem como um de seus princípios a valorização da diversidade.
A verdadeira inclusão é aquela em que toda equipe escolar esteja envolvida, garantindo
acesso à aprendizagem por meio das inúmeras possibilidades de desenvolvimento que o
processo ensino aprendizagem oferece. É aquela que acredita nas capacidades humanas
de desenvolvimento, e investe em ações de integração e socialização. A formação de
professores para educação de alunos surdos é o objetivo da pesquisa, pois para se promover
uma verdadeira inclusão, entendemos que a escola e a sociedade precisam assumir uma
atitude de mudança geral sobre as práticas educacionais. As adaptações precisam ocorrer
em todas as partes e os sistemas educacionais precisam se adequar para melhor atender às
pessoas com necessidades especiais e físicas, sendo esse um dos grandes desafios atuais
da educação. A pesquisa, de referência bibliográfica, tem por finalidade trazer a surdez,
desvendando-a, problematizando-a e mostrando as possibilidades de trabalho com surdos
nas escolas, por acreditar ser imprescindível conhecer o assunto mais especificamente, para
melhor entender e ajudar as crianças surdas a usufruir de seus direitos previstos em lei.
Dentro de uma verdadeira escola inclusiva, os cuidados com a criança é o foco principal de
todas as ações educacionais, garantindo que a criança com algum tipo de deficiência ou não
possa ter condições para o exercício pleno da cidadania, sendo atendidas de acordo com
suas necessidades e garantindo a qualidade no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Formação; Inclusão; Surdo.
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INTRODUÇÃO
Inclusão é um movimento mundial, com
vários estudos, pesquisas e legislação
específica sobre o assunto. Há uma grande
discussão de como romper com os padrões
da
escola
comum,
transformando-a
em uma escola inclusiva e como
esse processo deve ocorrer.
O grande desafio da inclusão escolar é
conduzir todos os seus integrantes a um
processo de reformulação de pensamentos,
práticas e valores que sejam fortes o
bastante para desconstruir preconceitos
e mitos. Contudo, adaptar o ensino,
assim como outros aparatos pedagógicos
não conduz à inclusão.
A proposta desta pesquisa é descrever
um texto que expressasse as concepções
históricas e filosóficas do atendimento
educacional aos alunos surdos desde a
antiguidade no mundo e no Brasil, para
assim, o leitor professor ter elementos para
contribuir com a sua prática pedagógica,
atualizando os seus conceitos teóricos
quanto a surdez.
Por esta razão, os dados levantados
neste estudo apresentam conteúdos
de grande valor para possibilitar uma
reflexão sobre a necessária transformação
do atendimento pedagógico para os alunos
surdos com a finalidade de promover
qualidade de ensino.
São discussões sobre a necessidade
de mudanças em nossas escolas, que a
escola comum, tradicional, que privilegia
os
alunos
considerados
“normais”,
que excluí os alunos com deficiência, deve

passar por uma transformação que possa
contemplar os alunos e suas especificidades.
O artigo traz como tema “a formação
de professores para a educação de alunos
surdos”, tem como objetivo refletir a respeito
da formação dos professores. Justifica-se
essa abordagem, em virtude da carência atual
de profissionais preparados para atuação de
qualidade diante da perspectiva da inclusão
escolar e como realizar grandes mudanças,
compreendendo que estas vão além da
escola e da sala de aula.
Inicialmente os conceitos de surdo e
surdez são esclarecidos ao leitor, a língua
brasileira de sinais, o universo do surdo,
e a inclusão serão tratadas na pesquisa,
valendo-se
de
revisão
bibliográfica,
devidamente citada nas referências.

CONCEITO SURDO OU SURDEZ
As definições e classificações de surdez
são muitas e variam de acordo com os
objetivos a que se propõem, segundo a Lei
n° 10.436 de 24 de abril de 2002, no artigo
2°: considera-se pessoa surda todo aquele
que mediante avaliação audiométrica,
apresenta perda auditiva bilateral, parcial
ou total acima de 41 (quarenta e um)
decibéis em algumas das frequências,
por
esse
motivo
“compreende
e
interage com o mundo por meio de
experiências visuais, manifestando sua
cultura principalmente pelo uso da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS”.
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Segundo Mazzotta (2009) na área
educacional a surdez é definida de acordo
com a funcionalidade dos resíduos auditivos
e sua intervenção no aprendizado da
linguagem e da fala.
Para Vasconcelos (1978, p. 11) “A
palavra surdez seria destinada a definir
os graus mais severos de perda auditiva,
quando esta se apresentasse em indivíduos
com suas dificuldades de comunicação,
acarretando problemas de ajustamento ou
integração social”.
Dória (1958, p. 14 - 15) afirma
que “A criança surda é aquela que
possui
audição
tão
seriamente
comprometida que não pode aprender a falar
pela maneira comum.”

Mazzotta (2009) afirma que, crianças
que sofreram a perda auditiva depois de
adquirirem a fala ou as que têm perda
moderada deparam-se com menos dificuldade
de comunicação que aquelas que nasceram
surdas ou que ficaram surdas ainda bebes,
por que considera-se mais fácil manter a fala
do que adquiri-la e desenvolve-la.
Segundo Dória (1958, p. 16) “O surdo
nato, ou ensurdecido antes de aprender
a linguagem, é sempre psicologicamente
inferior
àquele
que
fica
surdo
depois de dois anos”.
A linguagem do surdo é através da
Linguagem Brasileira de sinais, nos
aprofundaremos mais sobre esse assunto na
sequência.

LIBRAS
A linguagem Brasileira de Sinais Libra
é reconhecida como uma linguagem
baseada
em
gestos,
utilizando
de
movimentos gestuais e expressões faciais
perceptíveis à visão.
O decreto n° 5.626, de 22 de dezembro
de 2005, traz em seu artigo 2° a definição de
surdo:
Art. 2o Para os fins deste Decreto,
considera-se pessoa surda aquela que, por
ter perda auditiva, compreende e interage
com o mundo por meio de experiências
visuais,
manifestando
sua
cultura
principalmente pelo uso da Língua Brasileira
de Sinais - Libras.

Artigo 3o nos fala sobre a disciplina de
libras nos cursos de formação de professores.
Vejamos na integra.
Art. 3o A Libras deve ser inserida como
disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores para o exercício do
magistério, em nível médio e superior, e nos
cursos de Fonoaudiologia, de instituições
de ensino, públicas e privadas, do sistema
federal de ensino e dos sistemas de ensino
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1o Todos os cursos de licenciatura,
nas diferentes áreas do conhecimento, o
curso normal de nível médio, o curso normal
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superior, o curso de Pedagogia e o curso de
Educação Especial são considerados cursos
de formação de professores e profissionais
da educação para o exercício do magistério.
§ 2o
A Libras constituir-se-á em
disciplina curricular optativa nos demais
cursos de educação superior e na educação
profissional, a partir de um ano da publicação
deste Decreto.
Assim, deixa claro, a importância da
preparação do professor para atender o
público surdo. Adentraremos ao mundo dos
surdos na sequência do artigo.

A VIDA SEM SOM DOS SURDOS
Imaginamos erroneamente que o mundo
dos surdos fosse uma calmaria só porque nele
não existem sons. Cada ser humano recebe
um estímulo diferente, assim a emoção é
diretamente ligada, levando os indivíduos
a diversos estados afetivos como o humor,
a tristeza, a felicidade, a agressividade, a
tensão, a falta, e até ao êxtase.
Partiremos dos pontos principais da
educação que o surdo recebeu ao longo de
sua história até os dias atuais é importante
conhecer a história de como se deu os fatos
no passado para entendê-la como é hoje.
No Brasil o oralismo foi introduzido na
década de 50 pelo INES, primeira instituição
federal considerada guia na educação de
surdos daquela época.
A partir de 1980 no Rio de Janeiro e em
São Paulo alguns pesquisadores lutavam para
que a comunidade surda fosse respeitada
em sua diferença, não mais vista como grupo

étnico minoritário e para que a língua de
sinais fosse reconhecida nas escolas.
Os movimentos surdos de reivindicação
no Brasil tiveram início na década de 90, eles
lutavam por uma escola para surdos, pois é
nela que os surdos têm a chance de conviver
e se auto identificar, um espaço específico
de encontro surdo, em que os profissionais
saibam a língua de sinais para poderem se
comunicar com os alunos.
Na modernidade a luta é para que os cursos
de licenciatura tenham em seus currículos, a
disciplina de língua brasileira de sinais, para
que os surdos possam estar nas universidades
entre os ouvintes. As comunidades surdas
vêm lutando e resistindo a anos as práticas
e aos saberes ouvintes para garantir seu
espaço e identidade.
Não adianta apenas garantir o espaço, é
preciso promover qualidade é necessário
refletir sobre o processo educacional e como
torná-lo inclusivo. Entendemos que, no
cenário atual do desafio da educação para
todos, a educação especial passa por um
momento de reestruturação, e desta forma
o papel do professor especialista dentro
da escola regular também necessita ser
reformulado.

INCLUSÃO
A inclusão pode e precisa ser compreendida
como um processo que se inicia desde a
simples conscientização de que todos têm
direito à educação, independentemente das
suas condições físicas, até a preparação dos
profissionais que irão trabalhar com esse
novo público.
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No cenário da educação atual muito tem
sido feito para a efetivação da inclusão,
porém, ainda existe um grande caminho
a percorrer. O século XXI pede uma nova
escola, com direitos iguais a todos, inclusiva,
democrática, um espaço de interações
múltiplas, de produções coletivas, dinâmicas
e flexíveis e não mais de reprodução da
sociedade injusta e discriminatória que
segrega, exclui e desumaniza os alunos,
tirando-lhes a oportunidade de aprender a
ser gente. De acordo com Paulan (2005)
As escolas, de modo geral, têm
conhecimento da existência das leis
acerca da inclusão de pessoas com
necessidades educacionais especiais no
ambiente escolar e da obrigatoriedade da
garantia de vaga para estas. As equipes
diretivas respeitam e garantem a entrada
destes alunos, mostrando-se favoráveis
à política de inclusão, mas apontam
alguns entraves pelo fato de não haver a
sustentação necessária, como por exemplo,
a ausência de definições mais estruturais
acerca da educação especial e dos
suportes necessários a sua implementação.
(PAULAN, 2005, p 26)
De acordo com Mantoan (2006, p.58) “os
conhecimentos sobre o ensino de alunos
com necessidades especiais não podem ser
de domínio apenas de alguns “especialistas”,
e sim apropriados pelo maior número
possível de profissionais de educação,
idealmente por todos”. Sendo essa uma
necessidade tão urgente estarão nossos
professores preparados para uma educação
inclusiva? Esse assunto será abordado no
próximo subcapítulo.

Wilson (2000) define “pode-se dizer que a
inclusão é a palavra que hoje pretende definir
igualdade, fraternidade, direitos humanos e
democracia”.
Segundo Batista e Mantoan (2006), a escola
tem o papel de inserir o aluno no universo
social, cultural e científico independente de
sua condição, promovendo educação para
todos.
A declaração Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais de Salamanca, em 1994,
anuncia publicamente em ato oficial que as
escolas regulares inclusivas devem receber
todas as crianças sem restrições como meio
de combater atitudes discriminatórias com
os alunos com necessidades educacionais
especiais.
O artigo 59, da nova LDBEN, Lei n° 9.
934/96 recomenda que os sistemas de
ensino façam adequações curriculares,
para que todos os alunos possam adquirir
conhecimento, atendendo cada pessoa em
suas potencialidades.
A Lei n° 10.436/02 reconhece a Língua
Brasileira de Sinais como segunda língua
oficial do Brasil com estrutura gramatical
própria e meio de comunicação de ideias
e fatos, usada pelos surdos devendo ser
divulgada e fazer parte do currículo na
formação de professores e fonoaudiólogos.
O
Programa
Educação
Inclusiva,
implantado pelo Ministério da Educação e
Cultura - MEC em 2003 prevê a mudança
nos sistemas de ensino visando a inclusão de
todos no ensino regular.
O Plano Nacional de Educação - PNE em
Direitos Humanos foi lançado no ano de
2006 pela Secretaria Especial de Direitos

131

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

Humanos, os Ministérios da Educação e
da Justiça em conjunto com a Organização
das Nações Unidas - ONU para a Educação,
tem por objetivo desenvolver ações que
garantam o acesso e permanência do aluno
com deficiência no ensino superior.
O verbo incluir apresenta vários
significados, todos eles com o sentido de
algo ou alguém inserido entre outras coisas
ou pessoas. Em nenhum momento essa
definição pressupõe que o ser incluído
precisa ser igual ou semelhante aos demais
aos quais se agregam. O termo vai muito
além do seu significado, vêm carregado de
desafios, propostas, sonhos, decepções,
justiça e também injustiça.
Muito precisa ser feito para que se
conquiste a inclusão como expressão de
qualidade na educação. Entender a diferença
com valor é um passo a ser dado. Romper com
a lógica da aula única, previsível, fechada e
repetitiva é outro. Quando esses dois grandes
passos tiverem sido dados, a chegada de um
aluno com necessidades especiais não será
mais vista como algo oneroso ou difícil, e sim
como um processo natural, cujas práticas
de intervenção docente, pautadas pela
diversidade didática, já estarão incorporadas.
(CARVALHO, 2014, p. 33)
Mônica Carvalho (2014) ressalta que
uma educação inclusiva “começa por mudar
a dinâmica da sala de aula e as formas de
acompanhamento da evolução dos alunos”,
para ela muito precisa ser feito para que
se conquiste a inclusão como expressão de
qualidade na educação.
De acordo com Silva (2000), os caminhos
até então percorridos para que a escola

brasileira acolha a todos os alunos,
indistintamente, têm se chocado com
o caráter eminentemente excludente,
segregativo e conservador do nosso ensino,
em todos os seus níveis desde o básico ao
superior.
Já Oliveira (2014, p.44), é bem claro ao
afirmar que “pensar em educação inclusiva
só faz sentido porque sempre existiu – e
ainda existe uma educação excludente”.
No processo de inclusão escolar é
importante repensar atitudes, conceitos,
conteúdos, objetivos e possibilidades.
Também é importante saber como lidar com
uma escola que acolhe a todos, respeitando
as necessidades e estilo de aprendizagem de
cada aluno, ensinando e aprendendo no dia
a dia. É um grande desafio para a educação
essa reflexão sobre o que fazer e como fazer,
quais as adaptações possíveis e necessárias,
como garantir o direito de cada um.
O papel do professor com as práticas
pedagógicas é fundamental e precisam
sempre ser revistas e avaliadas. Fazer
perguntas como, será que todos meus alunos
estão aprendendo? Se não, o que fazer?
Qual metodologia deve ser adotada para
que todos, cada um a sua maneira alcance
a aprendizagem? Precisamos ter em mente
que as crianças precisam ter liberdade
para aprender, isso é valido para os que
apresentam deficiência ou não.
Para Zoía (2006) uma sociedade mais
justa e solidária é contraria a todo tipo de
discriminação, cabe aos professores formar
crianças para o convívio com as diferenças.
O autor abre uma grande lacuna quando se
refere a “formar crianças” para conviver com
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“as diferenças”, é preciso educar a sociedade,
pois ao nascer a criança é livre de sentimentos
de preconceito e discriminação.
Mantoan (1997) lista os desafios para
promoção de uma educação inclusiva:
• Reconhecer e valorizar a diversidade
como elemento enriquecedor do processo
de ensino e aprendizagem
• Conscientizar-se do modo como atuam
para promover a aprendizagem de todos os
alunos
• Participar
cooperativamente
do
processo educativo com todos os implicados,
dentro e fora da escola.
• Valorizar o processo sobre o produto
da aprendizagem
• Desenvolver enfoques curriculares,
metodológicos e estratégias pedagógicas
que possibilitem a construção coletiva do
conhecimento.
Sendo assim, a inclusão depende de
professores que entendam que o processo
de conhecimento é tão importante quanto
o seu produto final e que é imprescindível
respeitar o ritmo da aprendizagem e o seu
traçado, que cada aluno elabora, a partir
de seus sistemas de significação e de
conhecimentos adquiridos anteriormente.
A formação do professor deve ser um
processo contínuo, que perpassa sua
prática com os alunos, a partir do trabalho
transdisciplinar com uma equipe permanente
de apoio. É fundamental considerar e
valorizar o saber de todos os profissionais
da educação no processo de inclusão. Não
se trata apenas de incluir um aluno, mas de
repensar os contornos da escola e a que
tipo de Educação estes profissionais têm

se dedicado. Trata-se de desencadear um
processo coletivo que busque compreender
os motivos pelos quais muitas crianças
e adolescentes também não conseguem
encontrar um “lugar” na escola. (PAULON,
2005, p.21)
A função do educador é estimular a
criatividade, por isso a importância desse
profissional ter uma linguagem clara e
focada, observando sua teoria a pratica,
percebendo que essa teoria colocada em
pratica se constrói novas percepções novos
conhecimentos em seus alunos.
Quando os princípios da educação inclusiva
são coerentes e implementados de forma
correta, surgem os excelentes resultados.
Valdez (2014) reforça “Quanto mais inclusiva
a escola mais centrada estará nas diferenças
e necessidades de cada aluno”.
Os ambientes de escolas regulares se
transformam em unidades inclusivas ao
passo que as escolas especiais vão se
tornando centros de apoio e capacitação
para professores, profissionais e demais
componentes dos sistemas escolares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos nós, humanos, independentemente
das características de cada um, precisamos ser
aceitos, acolhidos, queridos e merecedores do
olhar e da atenção do outro, portanto, o ensino
inclusivo é a prática da inclusão de todos,
sejam quais forem as suas necessidades.
A Educação Inclusiva requer mudanças
nas práticas pedagógicas, viabilizando a
participação de todos no ensino comum com
qualidade, proporcionando um ambiente de
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trocas e exploração, multiplicando situações de aprendizagem
e desenvolvimento dos alunos.
Buscar alternativas educacionais para atender as
necessidades individuais dos alunos que chegam às salas de
aula, quer apresentem deficiências comprovadas por laudos
ou não, requer sensibilidade, formação e compromisso, já que
cada ser é único e apresenta singularidades.
Compreender o aluno, respeitar sua presença, oportunizar
a aprendizagem contínua e aprender com ele, tendo claro
que sua aprendizagem é diferenciada, reconhecendo e
respeitando suas limitações, investir e dar prioridade às suas
potencialidades, estabelecer objetivos e metodologias mais
flexíveis; partir dos interesses que demonstra sem privá-lo
dos conteúdos curriculares.
Para que a inclusão avance é necessário preparar a sociedade
para olhar diferente a diferença e dessa forma incluindo a
todos, assim, a inclusão é um processo contínuo, que convoca
a todos que nela acreditam a continuarem diante de novos
problemas e desafios que aparecem, pois isto é que possibilita
a inovação, a criatividade, o crescimento dos professores.
Tornar possível o convívio social é uma meta que está
atrelada ao desenvolvimento, e a inclusão é fator que
oportuniza essa inserção, o que deve estar evidente são
alguns fatores imprescindíveis para que a mesma ocorra
de fato tais como: igualdade, respeito às diferenças e às
individualidades, pois comprovadamente, a deficiência pode
ser tratada, lidada, controlada, valorizando as capacidades
que cada indivíduo apresenta, independente da necessidade
que apresente proporcionando avanços significativos para a
inclusão sociocultural.
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A FORMAÇÃO DO DOCENTE
UNIVERSITÁRIO E SEUS REFLEXOS
NA PRÁTICA EDUCACIONAL
RESUMO: O docente universitário para lecionar nos dias atuais, precisa de uma formação
pautada nos princípios éticos, morais, didáticos e pedagógicos. Devido ao fato de estarmos
vivendo em um século de mudanças, em especial, na área do conhecimento, pois as TIC´s
levam as informações para todo o mundo em questão de segundos e cabe ao professor
transformar essas informações em conhecimento. Além disso, um bom professor precisa
conhecer e aplicar diferentes métodos e técnicas para garantir que os conteúdos, conceitos
e valores sejam apreendidos pelos educandos, pois o objetivo das universidades é formar
cidadãos críticos, competentes e profissionais para que exerçam a sua profissão com
empenho e contribuam com o desenvolvimento da sociedade.
Palavras-chave: Docente; Formação; Conhecimento; Informação; Métodos e Técnicas.
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INTRODUÇÃO
O século XXI é marcado pelos grandes
avanços na sociedade, especialmente no
setor tecnológico, pois as máquinas estão
cada vez mais eficientes e com isso, se
tornam o foco principal no campo econômico
e profissional.
Ao citar as máquinas, devemos destacar
as TIC´s (Tecnologia da Informação e
Comunicação), que são as ferramentas que
levam as informações a nível mundial em
questão de segundos.
A principal ferramenta de comunicação
desse século é a Internet, pois por intermédio
dela podemos saber das notícias em tempo
real, realizar trabalhos e pesquisas.
Quanto a Internet, devemos atentar
para o fato de que essa ferramenta precisa
ser usada com atenção, porque nela são
postadas informações verdadeiras e falsas
sobre diversos assuntos.
É nesse contexto de informações
que devemos destacar o importante e
exclusivo papel do docente, em especial
do docente universitário, que tem por
objetivo formar profissionais capacitados
para atuarem no concorrido mercado de
trabalho. Esse profissional precisa de uma
formação integral, pautada em valores
éticos e morais e não somente de conteúdos
específicos e teóricos.
Mas como oferecer uma formação integral
quando o docente universitário não está
preparado para tal função?
É essa questão que será discutida no
decorrer desse artigo, pois queremos
analisar esse novo papel do professor na

sociedade, que é transformar as informações
em conhecimentos e formar profissionais
críticos e competentes.
Para que essa nova função do docente
universitário seja ministrada com êxito,
ele precisa de uma formação pautada nos
princípios didáticos e pedagógicos. Esse
é outro ponto relevante para discussões
a respeito da formação do professor
para o Ensino Superior, pois ela difere
da preparação dos professores de toda a
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio).
A diferença entre a formação do professor
universitário e o professor da Educação
Básica, as vantagens e desvantagens dessa
capacitação profissional serão pensadas
visando sempre à melhoria na qualidade da
Educação Brasileira.

A HISTÓRIA DO ENSINO
SUPERIOR NO BRASIL
A História do Ensino Superior no Brasil é
muito recente, devido ao fato de somente
as pessoas da classe nobre, em especial os
homens, frequentar esse nível de ensino.
Essas pessoas com um melhor poder
aquisitivo procuravam os países da Europa
para fazer um curso de graduação e
normalmente, as profissões escolhidas eram
aquelas que tinham um grande prestígio social
como: medicina, engenharia e advocacia.
O Ensino Superior chegou ao Brasil de
forma lenta, mas por volta do ano 2000
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em diante, houve um aumento elevado
do número de universidades particulares,
professores e alunos. Isso também se deve
ao fato de terem criado alguns programas
sociais que auxiliam a população das classes
menos favorecidas a cursarem todo o
curso de graduação como PROUNI, FIES e
financiamentos bancários.
Diante desse fenômeno social, a Educação
Brasileira sofreu algumas consequências
e a questão que vamos abordar é sobre a
formação do docente universitário, que é
falha e com isso deixa marcas na vida dos
alunos da graduação.

A FORMAÇÃO DO DOCENTE
UNIVERSITÁRIO E A LDBEN
Segundo a (LDBEN 9394/96, Art. 66) “A
preparação para o exercício do magistério
superior far – se – à em nível de pós –
graduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado.”.
Esse é o único artigo da LDBEN que
faz referência a formação do professor
universitário e ao analisá-lo podemos
perceber que para lecionar no Ensino Superior
é necessário apenas ter a capacidade de
dominar os conteúdos que serão abordados
durante todo o ano letivo nos diversos
cursos de graduação, quando na realidade,
são necessários diferentes fatores entre eles
os didáticos e pedagógicos.
E sobre esse artigo, (GIL, 2006, p. 20 – 21)
afirma:
Embora os cursos de mestrado sejam
considerados atualmente o principal meio

institucional de preparação de professores
para o Ensino Superior, não contemplam de
modo geral a formação pedagógica. Poucos
são os programas de mestrado que oferecem
disciplinas dessa natureza. A principal
alegação é a de que a Coordenadoria
de Aperfeiçoamento de Pessoal para
o Ensino Superior (CAPES) estabelece
que o tempo médio para conclusão de
um curso de mestrado é de dois anos.
Assim, não seria cômodo para um candidato
ao grau de mestre cursar disciplinas
de caráter didático – pedagógico, além
das correspondentes ao seu centro de
interesse e ainda desenvolver as atividades
necessárias para a conclusão da pesquisa
(...) a inexistência de disciplinas de caráter
didático – pedagógico nesses programas
deixa uma lacuna em sua formação.
Com essa afirmação, Antônio Carlos Gil
(2006), um dos teóricos mais renomados
no estudo em Didática, mostra que a
CAPES (órgão responsável pela formação
de profissionais do Ensino Superior)
não
considera
“cômodo”
para
o
aluno do curso de mestrado ter
disciplinas que o ensinem a lecionar.
Quando na verdade, não devemos pensar em
comodidade, mas sim em qualidade de ensino
porque os alunos dos cursos de graduação
não devem ter uma formação deficitária, pelo
simples fato de não ser cômodo um mestre
ter conteúdos didáticos e pedagógicos.
E referente a essa qualificação de
professores universitários (ANASTASIOU;
PIMENTA,
2010,
p.39)
afirma:
“O grau de qualificação é um fator – chave
no fomento da qualidade em qualquer
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profissão, especialmente na educação, que
experimenta constante mudança.”.
Para entender melhor a importância
da Didática na preparação dos docentes
universitários, vamos definir primeiro o que
vem a ser a Didática.

A IMPORTÂNCIA DA DIDÁTICA
NA FORMAÇÃO DOCENTE
O que é Didática?
Segundo (ANASTASIOU; PIMENTA, 2010,
p.66-67):
A Didática é uma das áreas da pedagogia.
Ela investiga os fundamentos, as condições e
os modos de realizar a educação mediante o
ensino. Sendo este uma ação historicamente
situada, a Didática vai constituindo –
se como teoria do ensino. Não para
criar regras e métodos válidos para qualquer
tempo e lugar, mas para ampliar nossa
compreensão das demandas que a atividade
de ensinar produz com base nos saberes
acumulados sobre essa questão.
A Didática é uma área do conhecimento
que
tem
por
objetivo
mostrar
aos futuros profissionais da Educação,
independente do nível ao qual pretendam
lecionar, os diferentes autores: Herbart,
Rousseau, Freinet, Freire, Montessori,
Comênius etc; as diferentes épocas e
mudanças no sistema de ensino.
Escola Tradicional: foi o primeiro
método de ensino, que chegou ao Brasil
com os jesuítas e recebia o nome de Ratio
Studiorum, isso aconteceu por volta de
1500, quando os jesuítas queriam catequizar

os índios, ensinando – os a ler, escrever e
fazer cálculos para acompanhar a doutrina
católica. Esse método é mantido até
hoje por muitas instituições escolares e
por diversos professores.
As principais características desse
método: o professor é o dono do saber
absoluto, só ele sabe e por isso só ele fala; o
aluno é um ser passivo, que só ouve e jamais
pode questionar; o ensino é conteudista,
o professor tem que transmitir todo o
conteúdo programado, mesmo que o aluno
não aprenda um assunto ele passa para
outro.
Escola Nova: esse novo método de
ensino possui as seguintes características:
o professor é o mediador entre o aluno e
o conhecimento; o aluno é participativo
e sujeito do processo, pois ele constrói o
conhecimento por meio de suas pesquisas e
com a mediação do professor.
Isso é feito para que o professor possa
entender como se desenvolveu o ensino,
quais foram os marcos na história da educação
e que medidas deverão ser adotadas para
que os educandos da sociedade atual saiam
com uma formação coerente com os desejos
e anseios desse século de conquistas e
transformações.
A didática contribui para que o docente em
sala de aula possa pensar (planejar e selecionar
os conteúdos que serão trabalhados em
aula); colocar esse planejamento em ação;
ter um feedback do aluno(interesse e
participação)e após o feedback vem a última
e mais importante etapa de um profissional
da educação que é rever a prática, momento
que serão analisados os pontos positivos e
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negativos da aula, para que num próximo
momento muitos dos erros cometidos sejam
corrigidos ou minimizados.
Como em toda profissão reconhecer os
erros é um grande caminho para o sucesso,
pois mediante um tropeço podemos levantar
e mudar o nosso percurso.
Além da didática, existem outros fatores
que contribuem para o aperfeiçoamento
do docente.
(ANASTASIOU; PIMENTA, 2010, p.71)
afirma:
Nos processos de formação de professores,
é preciso considerar a importância dos saberes
das áreas de conhecimento (ninguém ensina
o que não sabe), dos saberes pedagógicos
(pois o ensinar é uma prática educativa
que tem diferentes e diversas direções de
sentido na formação do humano) dos saberes
didáticos (que tratam da articulação da teoria
da educação e da teoria de ensino para
ensinar nas situações contextualizadas), dos
saberes da experiência do sujeito professor
(que dizem do modo como nos apropriamos
do ser professor em nossa vida).
Um docente bem capacitado para o
exercício da sua profissão consegue dominar
os conteúdos que leciona, conhece os
diferentes métodos, técnicas e sabe aplicá–
las no momento certo.
Ser professor não é um dom como foi
dito por muitos autores, principalmente no
período dos jesuítas, mas sim uma profissão
que requer uma formação de qualidade e
bom desempenho desse futuro docente
por ser um trabalho humanista, onde se
tem um contato muito grande com pessoas
de diferentes valores culturais, sociais e

econômicos.
A escola como um todo é uma micro
representação da sociedade e para atuar
nesse contexto se faz necessária uma
formação completa, para que se possa
garantir a aprendizagem do corpo discente.
(ANASTASIOU; PIMENTA, 2010, p.80)
aponta:
Entendemos que a educação é um
processo de humanização, que ocorre na
sociedade humana com a finalidade explícita
de tornar os indivíduos em participantes do
processo civilizatório e responsáveis por
levá–lo adiante. Enquanto prática social
é realizada por todas as instituições da
sociedade. Enquanto processo sistemático
e intencional ocorre em algumas, dentre as
quais se destaca a escola.
A relação humana, principalmente nas
universidades particulares, é conflituosa
entre alunos e professores, pois nesse
ambiente de ensino temos: o aluno que é o
cliente e o professor que é a mercadoria.
Quando um professor não conquista uma
turma, geralmente eles se unem e levam o
caso para a coordenação da universidade que
em algumas situações demitem o profissional
e o substituem por outro.
È por esse motivo que as universidades
junto com as leis que regem o ensino superior
no Brasil são corresponsáveis pelo fracasso
nesse nível de ensino.
Ao longo do tempo, conseguimos
multiplicar várias vezes o número de
universitários, mas ainda estamos atrasados
quando a questão é qualidade.
O que a universidade pode fazer para
mudar esse cenário?
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A universidade deve ter um programa
de formação e aperfeiçoamento dos
seus docentes. Essa formação deve ser
contínua e precisa suprir os déficits
apresentados pelos docentes.

AS CONSEQUÊNCIAS DE UMA
MÁ FORMAÇÃO DO DOCENTE
UNIVERSITÁRIO
Apesar de o Brasil ser um país capitalista,
onde são cobrados muitos impostos e
com isso se arrecada muito dinheiro, não
podemos esquecer que somos um país
subdesenvolvido, onde a desigualdade
social é visível e onde essa verba
arrecadada não é usada em prol da
população carente, que hoje chega a
cerca de 90% da população total do país.
E ao falar em verba mal utilizada, não
podemos deixar de mencionar a educação
brasileira como um todo, pois a Educação
Básica está com um ensino muito aquém das
médias mundiais.
Os jovens brasileiros estão concluindo o
ensino médio com uma defasagem muito
grande, pois estão apenas codificando e
decodificando simples textos e não estão
aptos a lerem grandes livros e fazerem
a interpretação dessas leituras. E é esse
público que chega a universidade para se
tornar um profissional.
Com essa realidade, cabe ao docente
universitário estar bem preparado para mudar
esse cenário, mas para isso é necessário ter
grandes parcerias entre as universidades e
seus professores.

Infelizmente, a profissão docente que há
alguns anos era reconhecida e valorizada,
com o passar do tempo perdeu o seu
prestígio social, mas não a sua função, pois o
professor é a peça – chave dentro de qualquer
instituição de ensino. Ele é o responsável
por levar o conhecimento ao aluno, ele é o
mediador, o condutor, que auxilia o aluno
para que ele possa se desenvolver de forma
integral.
ANASTASIOU; PIMENTA, (2010.p.28):
“Propõe a ação docente como mediadora
entre o aluno e o conhecimento a ser
sistematizado e a metodologia dialética
como possibilidade de alteração do atual
quadro relacional entre aluno, professor e
conhecimento.”.
Quando o docente tem uma formação
para pesquisador e não para docente,
normalmente ele adota medidas irregulares
como:
• Metodologia tradicional
• Avaliação única e pontual
• Prêmios e punições
• Aulas monótonas e desinteressantes
• Aula expositiva
• Não respeita os conhecimentos
prévios.
E fazendo referência a esse tipo de
formação (ANASTASIOU; PIMENTA, 2010p.
104) mostra como alguns profissionais se
tornam professores: “(...) sua passagem para
a docência ocorre “naturalmente”; dormem
profissionais e pesquisadores e acordam
professores!”.
Ainda se acredita que ser professor não é
profissão, ou seja, ser professor é um trabalho
complementar para auxiliar na renda. Quando
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na verdade, o docente universitário precisa
estar pronto e ciente do seu papel porque
o público universitário está cada vez mais
jovem e o interesse desse aluno limita – se
a obtenção do diploma para satisfação dos
seus desejos pessoais.
Com isso, resta ao professor estimular esse
aluno para que ele reconheça a importância
dos estudos em sua vida profissional e faça
boas escolhas.
Mesmo precisando ter o nível universitário
muitos alunos acabam desistindo do universo
acadêmico por uma série de fatores dentre eles
podemos destacar: as condições financeiras
– dívidas ou desemprego; as condições
físicas – desgaste físico, cansaço devido a
alteração da rotina e aulas desinteressantes
– o aluno universitário já chega à faculdade
exausto após um dia de trabalho, tem família
e compromissos para se preocupar e quando
assiste constantemente aulas monótonas e
desestimulantes acaba ficando ainda mais
desanimado e por consequência perde o
interesse pelo curso e em alguns casos acaba
desistindo do curso.
É para mudar essas estatísticas que o
docente universitário deve acreditar no seu
trabalho e em sua ação, pois ele é capaz de
deixar marcas positivas na vida do alunado,
que em resposta, consegue destaque e
sucesso tanto no trabalho como na vida
pessoal e financeira.
Para melhorar a qualidade da educação
superior, segundo (ANASTASIOU; PIMENTA,
2010. p.131 – 132) é necessário: “Investir
na docência universitária e na defesa
desse espaço como local de formação
de professores em geral configura um

movimento de valorização da educação de
qualidade para todos.”.
E para finalizar podemos apresentar
alguns conceitos para ser um professor
ideal, segundo (ANASTASIOU; PIMENTA,
2010.p.188).
Os professores devem ser capazes de
construir um tipo especial de profissionalismo,
no qual: a) promovam um aprendizado
cognitivo profundo; b) sejam comprometidos
com
uma
aprendizagem
profissional
contínua; c) aprendam a ensinar de modo
diferente de como foram ensinados por seus
antigos mestres; d) trabalhem e aprendam
com seus pares (em grupos); e) desenvolvam
a capacidade de mudar; arriscar e pesquisar;
f) construam, nas escolas, organizações de
aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos sobre a formação do docente universitário no
Brasil mostrou que o nosso país ainda está aquém dos demais
países.
A formação do professor universitário é falha por permitir
que profissionais que não tiveram uma formação específica
para lecionar estejam atuando nesse setor. E para complicar
ainda mais, a LDBEN 9394/96 é conivente com a real situação
ao mencionar no artigo 66 que para ser professor universitário
é preciso ter pós – graduação, mestrado ou doutorado.
Essa questão deixa muitas consequências na vida dos
alunos das Universidades Brasileiras, que se deparam
com profissionais incapacitados, com métodos e técnicas
inadequadas ao público e contexto atual.
Diante dessa realidade, é necessário que as leis educacionais
sejam replanejadas visando sempre à qualidade da educação.
Além disso, as próprias universidades podem adotar
medidas para minimizar o problema atual como:
• Cursos de capacitação para os docentes que fazem
parte da instituição, nesses cursos precisam estar inclusos os
conteúdos de Didática.
• Oferecer cursos de pós – graduação em Docência do
Ensino Superior, assim alguns dos profissionais que pretendam
trabalhar nessa área podem se preparar para o exercício da
docência.
Apesar do Ensino Superior no Brasil ser considerado ruim,
quando comparado a nível mundial, pode perceber que esse
nível de ensino já esteve muito pior, pois há alguns anos
atrás somente as pessoas da classe nobre frequentavam as
universidades e na maioria dos casos em outros países, pois
as universidades só chegaram aqui por volta da década de 60
e sendo restrita a poucos.
Hoje conseguimos tornar a universidade mais acessível,
especialmente para as classes menos favorecidas
economicamente. Muito se deve aos programas sociais como:
PROUNI FIES e financiamentos bancários.
Acredita – se que estamos caminhando no sentido certo,
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mas as leis precisam ser mudadas para que
a educação adote métodos e técnicas capazes
de formar bons profissionais, que dominem a
teoria e que na prática exerçam a sua função

sempre se pautando nos princípios da moral e
da ética, valores que estão sendo perdidos em
nossa sociedade e que precisam ser mantidos
e reforçados.

Thays Galhardo
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São Paulo (2009); Especialista
em Didática e Metodologia do
Ensino Superior pela Faculdade
Anhanguera (2010); Professora
de Ensino Fundamental I - na
EMEF Ministro Synésio Rocha,
Professora de Educação Infantil –
no CEU CEI Campo Limpo.

145

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

REFERÊNCIAS
DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 19ed. Campinas: Papirus, 2006.
GIL, Antônio Carlos. Didática do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 2006.
MASETTO, Marcos Tarciso. Formação pedagógica dos docentes do ensino superior. In:
Revista Brasileira de Docência, Ensino e Pesquisa em Administração, especial ed. – vol.1, n.
21, julho 2009, p. 04.
MEC – Ministério da Educação e Cultura. CF. Brasil, 1988.
MEC – Ministério da Educação e Cultura. LDB. Brasil, 1996.
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargo. Docência no Ensino
Superior. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2010.
TORLEZI, Wagner. As Causas da Má Formação de Professores Universitários, 1 de abril
2009. In: Web artigos. Disponível em: < www.webartigos.com/articles/16218/1/a-maformacao-de-docentes-universitarios/pagina1.html#ixzz1fn1lkmj8>Acesso em: 1 março de
2018.
VASCONCELOS, Marilúcia Correia: AMORIM, Delza Cristina Guedes. A Docência
no Ensino Superior: Uma reflexão sobre a relação pedagógica. In: Fundação Facape.
Disponível em: www.facape.br/textos/2008_002_adocencia_no_ensino_superior_uma_
reflexao.pdf>Acesso em: 13 de março de 2018.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A
CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS:
DIMENSÃO A SER REFLETIDA
RESUMO: Este artigo enfatiza o princípio da gestão democrática a partir da análise dos
grupos na qual ela se concretiza, particularmente no âmbito escolar. A partir da categorização
de Pichon-Riviere explicitado em Weffort (1994) é possível identificar por meio da escuta
ativa, da observação e do olhar criterioso cinco papéis desempenhados nos grupos que
subjetivamente explicitam os líderes de mudança, resistência, bode expiatório, os silenciadores
e os porta-vozes. Contudo, também a partir dos papéis ficam evidentes os movimentos
dos grupos: autoritários, cristalizados ou autônomos. Paro (2015) desvela também os
aspectos mais relevantes que contextualizam a gestão democrática e que contribuem
para a identidade dos grupos. Perella (2015) ainda destaca os conceitos, princípios e os
níveis de participação para a constituição da gestão democrática nos conselhos escolares.
Palavras-chave: Gestão Democrática; Identidade; Grupos; Escuta Ativa; Observação.
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INTRODUÇÃO
Hoje no Brasil, muito se tem discutido a
questão da gestão democrática sobretudo na
escola pública que tem meios muito favoráveis
e consolidados de exercitar essa gestão.
Quando tratamos do termo democracia,
temos como pressuposto o diálogo de
maneira a favorecer a participação efetiva
de todos, no entanto, o gestor que inicia
com um grupo novo necessita conhecer as
relações que esse grupo já constituiu e como
se dará o exercício do diálogo.
Cada grupo concebe um tipo de relação
educativa com a gestão que incorpora
inevitavelmente uma dimensão política que
não é um ato pedagógico neutro nem tão
pouco partidário traduzido em concepções
muitas vezes arraigadas no cotidiano
escolar sem a reflexão devida. Paro (2015)
referenda que o gestor deve levar em conta
a especificidade de cada escola.
Analisar a constituição de cada grupo
e integrar a gestão democrática auxilia
na compreensão do tempo como mola
propulsora de identidade de grupos.
Muitos grupos não se dão conta
de suas escolhas para as relações
cotidianas e quando outras pessoas
chegam não conseguem compreender e
até mesmo se engajar dependendo das
relações que foram definidas.
WEFFORT (1994, p.10) compreende que a
realidade é a representação do que faço dela,
portanto, ampliamos a realidade quando
conseguimos atribuir novos significados.
Por isso, temos culturas escolares diversas
e gestões agindo de acordo com a rotina

ativista que impedem o nível reflexivo
fazendo diferentes representações das
realidades que os cercam.
Os grupos estão sempre estabelecidos por
visões subjetivas, instáveis, contextuais e
relacionais, isso significa que a cada mudança
que ocorre no grupo há de se atentar a um
aspecto de análise.
Muitos grupos em sua constituição
já definem previamente como se darão
os movimentos de verticalidade e ou
horizontalidade, ou seja, o grupo não se
constrói sozinho, mas nas relações complexas
que exigem adaptação e rotinas.
Exercitar a reflexão e a participação efetiva
dos grupos é um exercício diário e requer duas
formas de produzir a convivência entre os
sujeitos que pode ser de maneira democrática
ou autoritária segundo Paro (2015). A
democracia ainda pressupõe que haja um
consenso apesar da divergência que pode ser
uma fonte de criatividade e expressão.
Reconhecer que cada grupo concebe sua
identidade em virtude da consolidação de
algumas práticas muitas vezes corroborando
com as visões do senso comum é um dos
papéis do gestor. Analisar cada contexto
histórico no qual o grupo foi constituído
em virtude do território, da necessidade
de cada escola e com base nas relações
temporais nas quais o grupo permanece ou
segue em constante mudança seria um dos
caminhos da busca para as respostas que
cada gestor deveria fazer ao adentrar em
diferentes grupos.
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OS TIPOS DE GRUPOS E A
ESCOLA
Ao analisarmos as escolas de uma maneira
geral nos deparamos em muitos casos com
as culturas escolares que são produzidas
primeiramente no próprio cotidiano e
explicitado ou não no projeto político
pedagógico de cada uma.
Definiremos por culturas escolares as
escolhas aleatórias ou não do que o grupo
que constitui o segmento elenca como válido
ou não para estar presente nas relações
com as famílias, com as crianças e com o
currículo oculto, que seria tudo aquilo que
a escola elenca como validado, mas que não
está necessariamente escrito, nele há uma
reprodução de valores implicitamente na
relação que os indivíduos terão com o acesso
aos bens culturais.
Essas culturas escolares são visivelmente
influenciadas pela sociedade que também
passa por modificações e combinações de
outras culturas.
Cada
indivíduo
se
aproxima
de
centenas, e mesmo de milhares de outros,
em certos pontos, e distingue-se deles
em outros pontos, no final das contas,
cada
indivíduo
é
indissociavelmente
o produto social de uma infinidade de
experiências socializadoras e um ser
relativamente singular enquanto mistura
de estilos que tem poucas chances
de encontrar o clone perfeito no espaço
social. (Lahire, 2006, p. 166).
Na pluralidade cultural as pessoas
produzem diferentes culturas que também
fazem parte da ruptura de alguns valores,

pois é na pluralidade social que se manifesta
a diferença.
Dessa forma, a constituição de grupos
diversos pode influenciar relativamente
as ações da escola distanciando muitas
vezes a gestão democrática que pressupõe
a condução de um diálogo com opiniões
diversas visando um denominador comum.
As culturas escolares podem incorporar
intuitivamente questões validadas ou não
pela educação laica, exemplo disso, quando
o currículo da educação infantil está pautado
nas datas comemorativas ou mesmo quando
o currículo do ensino fundamental torna
invisíveis as crianças que perpassam a
escolarização sem estarem alfabetizadas.
Com o discurso validado em virtude
de alguns valores religiosos professores
fazem escolhas seletivas sobre o currículo
fragilizando ainda mais questões sociais de
gênero e etnias.
Para isso, analisaremos segundo a
denominação de PICHON-RIVIÉRE que
categoriza em cinco papéis os grupos
constituídos. Ele considera que há um grupo
quando um conjunto de pessoas são movidas
por necessidades ou em torno de uma tarefa
específica.
Ao contemplar os cinco papéis criaremos
alguns adjetivos para melhor explicitar
e visualizar os papéis que são eles: líder
de mudança, líder de resistência, bode
expiatório, os silenciadores e o porta-voz.
Uma vez que cada participante que integra
o grupo é diferente e há de se considerar as

149

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

histórias de vida e de formação profissional
para compreender a identidade subjetiva.
Os primeiros papéis que Weffort (1995)
relata é caracterizado pelo líder de mudança
ou pelo líder de resistência, sobretudo um
não existe sem o outro para a constituição
do grupo pois os dois são necessários para o
equilíbrio do grupo.
O líder de mudança é aquele que enfrenta
os conflitos e arrisca-se diante do novo e
por vezes está cercado por ideias novas
ou mesmo por ideologias muitas vezes
inatingíveis. O líder de mudança pode ser
representado inclusive como um grande
sonhador que deseja a utopia.
O líder de resistência sempre procura o
sentido do contraditório, ele busca estar em
evidência para discordar sem argumentos
válidos para instigar o grupo ou com a
crítica destrutiva para desestabilização
do grupo. A resistência em muitos grupos
pode representar algo positivo quando a
grande maioria do grupo não acata posições
autoritárias inviáveis.
No mesmo grupo ainda teremos o bode
expiatório que se responsabiliza pelas culpas
do grupo, ou seja, ele se manifesta somente
quando a maioria do grupo já tomou uma
decisão, ele necessita de modelos para
se posicionar. Em particular seria uma
grande potência que a maioria dos grupos
ocupassem esse papel que pressupõe que
todos tenham direito a voz e vez antes da
tomada de decisão final.
Ainda assim em diferentes contextos
temos os silenciadores que podem ser
caracterizados como pessoas que possuem
dificuldades de expressão ou timidez. Os

silenciadores podem ser reveladores de
omissões ou até mesmo de insatisfação em
diferentes situações.
E por último, o porta-voz que
sempre estabelece um bom nível de
relação com o grupo que promove a
mudança a partir de uma reflexão que
exercita o pensar e desfaz as tensões.
Para a constituição da gestão democrática,
Paro (2015) destaca que os grupos deveriam
conviver sempre com a subjetividade do
outro, ou seja, aceitando as diferenças e
promovendo um exercício constante de
escuta ativa dos envolvidos, observação
e leitura dos contextos nos quais cada
indivíduo desempenha um papel.
Dessa forma, as mediações do gestor,
bem como, suas observações precisam
emergir para que de fato o grupo possa
se expressar de maneira coerente
identificando os papéis, os conteúdos e a
rotatividade das manifestações.

A GESTÃO E OS GRUPOS
Para que o gestor consiga considerar os
anseios dos grupos ele necessita estabelecer
uma rotina por meio da sistematização dos
temas a serem abordados.
O grupo sempre estará constituído
heterogeneamente e as opiniões e
ideias não devem ser consideradas
como problemas pessoais principalmente
no
âmbito
escolar
no
qual
as
decisões devem primar pelo coletivo
enfatizando sempre a serviço de quem
aquela decisão favorecerá.
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Contudo, o conceito real de democracia
está implicitamente ligado à participação
responsável como destacado pela autora.
“ O conceito de gestão está associado
ao fortalecimento da democratização
do processo pedagógico, à participação
responsável de todos nas decisões
necessárias e na sua efetivação mediante
um compromisso coletivo com resultados
educacionais cada vez mais efetivos e
significativos. Luck (2000, p.16).
Compromisso coletivo implica nas
consequências coletivas que por vezes não
agradam a maioria dos grupos, mas justificam
por um bem comum para a grande maioria.
Tudo isso implica em uma cultura
organizacional que justifica o jeito de ser de
cada escola, a vida do grupo que caracteriza
ansiedade, frustração, medo, desânimo, mas
também alegria e generosidade.
Weffort (1992) destaca três tipos de
movimentos que podem desencadear
decisões nos diferentes grupos: grupos
autoritários, cristalizados ou autônomos.
Nos grupos autoritários há uma busca
de homogeneidade que não considera
as necessidades e diferenças, há sempre
uma pessoa que decreta o que será válido,
sendo assim, o grupo não se posiciona e
não oferece superação. Quando não há o
estímulo para o conflito não se consideram
as diferentes identidades.
Nos grupos cristalizados as histórias dos
sujeitos não são consideradas e tendem
a criar sonegação de informações entre
si causando momentos infantis de birra,
portanto, não há humanização das relações.
Nesses grupos, não há uma reflexão sobre

a teoria e a práticas e também não há
possibilidade de avaliação e planejamento
das ações cotidianas.
Em grupos autônomos, as pessoas
envolvidas incorporam as diferenças e
compreendem os limites dos outros recriando
e superando os modelos de decisões para a
produção de novos pensamentos.
Weffort (1992, p. 32) ainda destaca que
“todo grupo necessita de uma autoridade
para a construção do exercício democrático”.
Sendo assim, não há construção de
grupos autônomos sem o exercício da
autoridade quem diferencia-se e muito pelo
autoritarismo.
Em grupos autônomos ainda pode haver
a análise das dificuldades com a intenção
de buscar respostas conscientes a cada
problema no âmbito escolar. Como bem
destaca Libâneo (2004):
A partir da interação entre os diretores,
coordenadores e professores, funcionários e
alunos, a escola vai adquirindo, na vivência
do dia a dia, traços culturais próprios, vai
formando crenças, valores, significados,
modos de agir e práticas.( Libâneo
2004,p.109)
A medida em cada grupo constitui sua
identidade a equipe gestora pode verificar
os conflitos como algo positivo que promove
os enfrentamentos para mudança. O debate
pode ser analisado pelo viés das ideias
preconcebidas séria e respeitosamente
considerando as diferenças que agregam a
riqueza da troca que a democracia propicia
no exercício da convivência.
Como destaca Paro (2015) democracia
em seu sentido universal pressupõe a
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convivência livre e pacífica entre indivíduos
que se afirmam como sujeitos., contudo ouvir,
compreender, divergir, traduzir e formular
são verbos de ações para o cotidiano escolar
e as identidades dos grupos.
A fim de que a gestão consiga identificar
o grupo é necessário uma autoanálise
crítica sobre as coerências e incertezas que
o fazer cotidiano pode acarretar diante de
uma rotina marcada principalmente pelas
questões burocráticas.
Em vista da liderança o gestor pode
confundir e naturalizar algumas situações e
se iludir com um “poder” que não promove
a transformação, já que as relações são
permeadas pela coerção ou persuasão.
A coerção não promove autonomia
dos sujeitos enquanto que a persuasão busca
emancipar a ação dele.

A PARTICIPAÇÃO
O termo participação pode ser abordado
a partir de diferentes vieses, sendo que a
convivência está intimamente ligada a esse
conceito e a gestão é a principal mobilizadora
desse movimento.
A participação também está associada
com a tomada de decisão que pode atender
interesses
particulares
ou
coletivos,
contudo, no âmbito escolar da rede pública
ela envolve a todos desde os alunos,
pais e funcionários até o entorno do
território na qual a escola está inserida.
Contudo, nos grupos a participação pode
acontecer de forma limitada e até mesmo
fragmentada estabelecendo um limite de

atuação nas decisões. Segundo Perella
(2015, p. 70) “a participação pode ser
analisada em diferentes perspectivas, uma
vez que nem sempre se apresenta da mesma
forma, com o mesmo grau de envolvimento
dos participantes.”
Para a autora a participação está
intimamente ligada aos interesses dos
grupos nos quais são convidados a ter voz e
vez. No entanto, no exercício do diálogo nem
sempre a discordância é bem-vinda, há de se
pensar no consenso de uma ação capaz de
transformar alguns problemas.
Na escola de maneira geral os professores
e pais são convidados a participar ativamente
do conselho de escola que deliberará sobre
algumas questões pertinentes às demandas
locais. Mas se houver uma solicitação que
um grupo julga pertinentes ou não muitas
vozes acabam silenciando como uma disputa
de poder diante da problemática disposta.
Perella (2015, p. 142) ainda destaca que
os princípios da participação são coletivos
com estabelecimento de regras de civilidade,
à liberdade, tolerância, ao respeito ao outro,
sendo a persuasão e a construção das
vontades os fins que deveriam contemplar a
diversidade e as diferenças.
Em razão dos princípios e fins a
participação está sujeita a um exercício de
construção social pautado em valores que
perpassam as concepções individuais porque
são valores universais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada grupo tem um caminho diferente na sua constituição
desde as pequenas ações rotineiras até o planejamento do
Projeto Político Pedagógico.
Para que cada gestor consiga tomar consciência de sua
realidade para transformá-la faz-se necessário o compromisso
de encarar que a escola é um espaço de aprendizagem não
somente das crianças e para as crianças, mas de todos que
trabalham nela e por ela.
A gestão democrática não é uma tarefa fácil, mas exige
o exercício cotidiano da observação do papel que cada um
exerce desde as tarefas mais simples até as mais complexas
do âmbito escolar. Considerando que, a ação do tempo e das
relações influencia o surgimento dos grupos autoritários,
cristalizados ou autônomos.
Para que alcance a autonomia desejada o caminho de
transformação de cada grupo perpassa não só as referências
e as trocas, mas acima de tudo o compromisso coletivo para
a mudança visando aperfeiçoar as ações coletivas e o diálogo
efetivamente para o bem comum.
Contudo, a participação efetiva dos grupos em particular
deve primar por uma ação coletiva que promova o
envolvimento e a escuta da vez e das vozes das pessoas que
não estão buscando por interesses particulares mas primam
pelo consenso buscando agir para transformar.
Valendo-se do conhecimento e da emancipação dos
grupos o gestor não se acomoda tampouco naturaliza suas
ações prevendo sempre as estratégias necessárias para a
consolidação de uma verdadeira gestão democrática.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA
ESCOLA PÚBLICA E SUA RELAÇÃO
COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA LEGALIDADE
RESUMO: Este artigo possui o escopo de estudar o conceito da Gestão Democrática e verificar
a sua aplicabilidade em relação aos princípios Constitucionais do Direito Administrativo,
com especial atenção ao principio da Legalidade, na existência destes dois institutos que
possui fontes diferentes, com a especificidade que um destes possui seu nascedouro da
própria Constituição Federal, com o intuito de organizar e disciplinar toda a administração
pública e o outro surgiu de lei específica, a LDB, com o objetivo de efetivar a gestão escolar,
porém, apesar de aparentemente diferentes em suas essências, ambos devem conviver de
forma harmoniosa para a gestão pública escolar obtenha sucesso e resultados.
Palavras-chave: Gestão; Democrática; Princípios; Direito; Administrativo.
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INTRODUÇÃO
A Gestão das Escolas Públicas brasileiras
sempre foi um grande desafio para os
gestores públicos, sejam eles Diretores de
Escola, Supervisores e mesmo aqueles que
estão em grau mais elevado na hierarquia,
como também para aqueles que não são
administradores, como por exemplo, os
professores, os auxiliares, os secretários
de escola e demais servidores, além da
comunidade em geral, que antigamente
passava sem qualquer influência nas decisões
da unidade escolar.
Primeiro, porque gerir uma instituição
de ensino pública para que ela funcione
de forma efetiva já é um desafio por si só.
Ocorre que um gestor de uma instituição
pública deve administrar a escola sobre
os princípios do Direito Administrativo,
em especial o da Legalidade. Ou seja, o
Diretor não pode simplesmente adotar
as técnicas da Administração em Geral
para tomar suas decisões, mas deve submetêlas aos ditames da legalidade.
Logo após o fim do período ditatorial,
surgiu no Brasil o conceito da Gestão
Democrática nas Instituições de Ensino
que possui o objetivo de incluir todos
os participantes que atuam no dia-a-dia
da Escola nas decisões a ela pertinente,
cabendo ao Diretor o papel mais de
mediador do que fonte única do processo
decisório dos rumos da Unidade Escolar.
Mesmo com todo conhecimento dos
princípios do Direito Administrativo e depois
de passado anos de inclusão da Gestão
Democrática no cotidiano da Escola, estes

assuntos ainda têm gerado certo desconforto
entre Diretores e demais gestores, por vezes,
causando confusão sobre os limites entre um
e outro conceito.
Este trabalho possui o objetivo geral de
verificar a relação da Gestão Democrática
e os princípios Constitucionais do Direito
Administrativo, especificamente o da
Legalidade, para assim verificar se, ao menos
teoricamente, estes dois institutos possuem
conflitos que o impedem de conviver de
forma harmoniosa.
O objetivo específico é discorrer sobre
o conceito do Princípio da Legalidade e da
Gestão Democrática e explicar a efetiva
relação entre os dois institutos para entender
a efetiva aplicabilidade dos dois institutos
verificando se existe alguma limitação
excludente entre eles.
Estes dois temas, os princípios do Direito
Administrativo e a Gestão Democrática,
justifica-se serem estudados juntamente
em um mesmo trabalho, pois se trata
de institutos provenientes de fontes
totalmente diferentes. O primeiro nos é
dado pela Constituição Federal, o que nos
dá o peso da obrigatoriedade, e em caso
de descumprimento, a devida punição. O
outro advém da Lei Específica denominada
LDB que rege a organização da educação
brasileira, inclusive a Gestão Escolar, por isso
possui seus princípios específicos.
Esta situação pode gerar um potencial
problema de natureza prática no cotidiano da
Unidade Escola, pois de um lado os gestores
tentam alcançar seus objetivos com
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a Gestão Democrática sem saber se fere
algum princípio do Direito Administrativo.

PRINCÍPIOS DO DIREITO
ADMINISTRATIVO E O PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE
No Direito em geral, segundo o Professor
Cassettari, “são regramentos básicos
aplicáveis aos institutos jurídicos, extraídos
da lei, da doutrina, da jurisprudência
e de aspectos políticos, econômicos e
sociais.” (2011, p.28). Em outras palavras,
princípios são regras determinada pela
sociedade mesmo antes da lei ou de
qualquer outra regra e mesmo quando
consta expressamente no ordenamento no
ordenamento jurídico, pode ser interpretado
de modo amplo, pois as próprias regras
sociais se incubem de regulamentar a sua
utilização com a ajuda das fontes acima
citada e assim tornar mais efetivo o princípio
expresso em lei.
A Constituição Federal, no caput do art.
37, estabelece que “A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência” (BRASIL).
Estes
princípios
informados
pela
Constituição Federal devem ser obedecidos
fielmente por todos os agentes da
administração pública e, por isso, é de suma
importância investir algumas linhas sobre
estes aspectos para entendermos melhor,
mesmo que em linhas gerais.

O primeiro e principal princípio, pois dele
decorrem todos os outros, é o princípio
da legalidade. Este encontra fundamento
na própria Constituição Federal em seu
artigo 5º, II, que encontra a prescrição que
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
Isto mostra que, mais do que um princípio,
esta norma constitucional é à base de
nossa estrutura social e jurídica. Tanto é
verdade, que o Estado moderno, assim
como o brasileiro com o seu sistema jurídico
característico, foi construído de tal forma
que possuísse a total exclusividade em não
somente criar as leis, mas também obrigar a
sua execução tanto na esfera pública, quanto
na esfera privada. Assim, para entender a
administração pública temos que entender
que
há duas funções estatais básicas: a de
criar a lei (legislação) e a de executar a lei
(administração e jurisdição). Esta última
pressupõe o exercício da primeira, de
modo que só se pode conceber a atividade
administrativa diante dos parâmetros já
instituídos pela atividade legisferante. Por
isso é que administrar é função subjacente à
de legislar. O princípio da legalidade denota
exatamente essa relação: só é legitima a
atividade do administrador público se estiver
condizente com o disposto em lei. (FILHO,
2008, p.17)
Se a afirmação sobre a legitimidade da
atividade administração tem como referencia
o que está disposto em lei, podemos muito
bem entender que a Administração Pública
somente pode atuar nos limites que foi
‘autorizado’ pelo legislador, que em última
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análise, é o representante do povo. Por isso
tal reflexão deixa de ter um caráter filosófico
e passa ser de suma importância prática,
pois alcança a vida de todo o cidadão, seja
ele agente público, ou ‘cliente’ dos serviços
públicos de qualquer natureza.
Ainda sobre o conceito do princípio da
legalidade, esclarece Helly Lopes Meirelles
que
como princípio de administração significa
que o administrador público está, em
toda sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei, e as exigências do bem
comum, e deles não se podem afastar ou
desviar, sob pena de praticar ato inválido e
expor-se a responsabilidade disciplinar, civil
e criminal, conforme o caso (1998, p.67).
Este princípio, na administração pública,
vai além do que conhecemos na nossa vida
civil, pois “diferentemente do indivíduo que
é livre para agir, podendo fazer tudo o que
a lei não proíbe, a administração pública
somente poderá fazer o que a lei manda ou
permite”. (GONÇALVES, 1991, p. 301).
Encontra-se incluído neste mandamento
não somente os gestores da Unidade Escolar,
mas também todos que nela atuam de alguma
forma, incluindo professores e demais
auxiliares da educação. Muitas vezes este
princípio tolhe as iniciativas e criatividade
de muitos agentes públicos, pois qualquer
decisão que possua qualquer conflito, por
menor que seja, deve ser evitado, por força
deste princípio.
Interpretando este princípio de forma
mais ampla, como deve ser feito como um
princípio, ainda mais dessa magnitude,
podemos afirmar com muita segurança que

inclusive a comunidade deve submeterse a legalidade. Em um primeiro momento
pode ser levantada o argumentação que a
comunidade, por não serem agentes públicos,
as pessoas pertencentes à comunidade e
que participam dos colegiados decisórios da
Unidade Escolar não estariam obrigadas a
seguirem as diretrizes legais e não estariam
sob a tutela dos ditames do princípio da
legalidade. Porém, quando atuam para
auxiliar, de alguma forma, na gestão da
Unidade Escolar, suas ações, decisões e
iniciativas, devem estar totalmente alinhadas
com todos os dispositivos legais que regem
administração pública.
Deste modo, fica claro que os gestores
não possuem total liberdade para gerirem
a escola com bem entenderem, por mais
tenham boa vontade, ou boa-fé. Isso porque,
se a melhor das intenções, a melhor das
ideias ou iniciativa proposta pelo Gestor,
ou qualquer outro participante das decisões
da unidade, se esta estiver de encontro ao
mínimo dispositivo legal, deverá ser rejeitada
sob o pretexto do Princípio da Legalidade.

GESTÃO ESCOLAR
DEMOCRÁTICA: CONCEITOS E
PRINCÍPIOS
Alguns podem pensar que Gestão
Democrática é a gestão do pode tudo ou do
vale tudo, porém, “as escolas democráticas
são marcadas pela participação geral nas
questões administrativas e de elaborações de
políticas (...) e isso é uma tentativa genuína de
respeitar o direito de as pessoas participarem
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na tomada de decisões”, (APPLE, 2001, p.
20) então diferente do afirmamos acima,
podemos dizer, de forma simplista, que a
gestão democrática pode não ser a gestão
do ‘pode tudo’, mas é a gestão de ‘todos’, na
medida do possível.
No dia-a-dia, esta tomada de decisão
refere-se a tudo àquilo que envolve a vida
da Unidade Escolar, sem qualquer restrição
de tema ou assunto, pois como nos ensina
Ferreira, “a gestão democrática da educação
faz-se na prática, quando se tomam decisões
sobre todo o projeto político pedagógico
da escola e os recursos humanos, físicos e
financeiros necessários para a sua realização”.
(2001, p. 210)
Uma escola democrática requer uma
mudança cultural e estrutural, não somente
dos professores e gestores da escola, mas
também da comunidade que dela participa,
levando em conta todo o seu legado, pois
a democratização dos sistemas de
ensino e da escola implica aprendizado
e vivência do exercício de participação e
de tomadas de decisão. Trata-se de um
processo a ser construído coletivamente,
que considera a especificidade e a
possibilidade histórica e cultural de cada
sistema de ensino. (BRASIL, 2004, p. 2)
Assim como a democratização do Brasil
como um todo, nas últimas décadas,
também temos que aprender a conviver
com a democracia dentro da escola,
ainda mais quando se fala de decisão que,
até pouco tempo, era emanada de apenas
uma ou duas pessoas.
A Gestão Democrática não está restrita
a um método eficaz de trabalho e gestão

escolar, mas também consta como uma
diretriz legislativa na lei que coordena toda a
educação brasileira. Ao consultar a Lei 9394
(Lei de Diretrizes e Bases) em seus art. 14 e
15, lemos o seguinte texto:
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
gerais de direito financeiro público. (BRASIL,
Lei nº 9394/96)
Podemos então constatar que, alheio
a todo e qualquer debate político ou
ideológico, a LDB elevou a Gestão
Democrática à categoria da legalidade, no
sentido legislativo do termo, o que leva aos
gestores de escolas, com especial atenção às
públicas, a obrigatoriedade em se familiarizar
com esta forma de administração.
Vemos, também, que a LDB trás luz
alguns princípios que devem ser ao menos
conceituados para o pleno entendimento
deste modo de gestão, tais como a Autonomia
e Controle Social da Educação.
Podemos entender e conceituar a
autonomia da unidade escolar, como sendo
a capacidade de as escolas traduzirem e
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construírem suas alternativas, fundadas
em suas reflexões e leitura da realidade,
sistematizada
no
projeto
políticopedagógico coletivo. Isto não significa
desvincular-se do sistema e muito menos
aceitar a desresponsabilização de Estado
na Manutenção da Educação. (FERREIRA,
2001, p.253)
Destacamos aqui, que a atuação ativa
do Estado não é descartada e muito menos
desprezada, muito menos deixado de lado
as suas responsabilidades e obrigações em
relações à educação.
Sendo assim vemos que o Governo (O
Estado), não é um mero coadjuvante, mas um
participante importante e ativo das decisões.
A grande diferença é esta, o Estado (e os
seus representantes) é mais um participante,
juntamente com outros participantes, entre
eles, os membros da sociedade local. Isso nos
remete ao Controle Social da Gestão escolar.
E na pratica o controle social da gestão
educacional
é
decorrente
dos
mecanismos
de
representatividade
social;
sendo
necessário que as políticas e programas
oficiais sejam acompanhados avaliados
pela sociedade, não apenas pela formalidade
das prestações de contas dos relatórios
oficiais, mas por Conselhos Gestores na
plenitude de seu funcionamento (FERREIRA,
2001, p.253).
Mas infelizmente, a primeira barreira a
superar para praticar uma efetiva Gestão
participativa ou democrática é contar com
a plena participação com maior interessada
no resultado da gestão da educação: a
comunidade, ou sociedade.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E AS
IMPLICAÇÕES DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
Já verificamos que todo gestor público
deve seguir as diretrizes e princípios do
Direito Administrativo, pois, além de outras
coisas, trata-se de um princípio que encontra
abrigo em uma norma Constitucional.
E aqui vemos o primeiro ponto de
contato entre a Gestão Democrática e os
princípios do Direito Administrativo, com
destaque ao da legalidade, pois “a gestão
de qualquer setor institucionalizado conta,
entre outros fatores, com a legislação
com forma de organizar-se e de atender
regularmente a objetivos e finalidades”
(FEREIRA, 2001, p.43).
Já vimos neste artigo que uma das
finalidades do Estado é a de legislar, mas
a também a de administrar as funções
que estão sob a sua responsabilidade e a
educação é uma delas. E como sendo o
núcleo base da educação, a Unidade Escolar
não foge deste paradigma, pois deve seguir
os ditames da legislação em geral, além da
legislação específica em relação à Educação.
Nesta linha, verificamos que a aplicação da
Gestão Democrática ou Participativa possui
como fonte um ordenamento legal, a saber,
a LDB, como já restou demonstrada. Se no
instituto em si não resta nenhuma dúvida
que não possui qualquer ilegalidade, resta
saber se a sua efetiva aplicação possui algum
conflito com o princípio estudado.
O
principal
objetivo
da
Gestão
Democrática Escolar é produzir decisões
que estejam de acordo com os interesses
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de todos, ou pelo menos com a maioria dos
participantes do processo educativo, tendo
como objetivo principal a educação do aluno,
pois como nos ensina Gentili,
embora a escola continue sendo
essencialmente uma organização burocrática,
normalizadora e disciplinadora, cuja principal
função, que desempenha basicamente bem,
é a socialização da força de trabalho, ela
passou por profundas mudanças em direção a
uma abertura, uma tolerância, uma liberação
e uma democratização crescente, assim
como uma maior atenção às necessidades,
interesses e desejos dos alunos considerados
individualmente ou em grupo.(2001, p.109).
Estas
decisões
representam
uma
evolução no modo de participação dos
interessados na escola. Sendo esta
participação instrumentalizada por meio
das Associações de Pais e Mestres, e outros
conselhos deliberativos, que precisam
de aprimoramento, tanto teórico, quanto
prático, pois ainda não entenderam a força
política que possuem enquanto instituição
pública. E como em qualquer instituição,
inclusive na escola pública, “a participação
política passa pelo aprimoramento das
instituições de representação e participação”
(ARROYO, 2001, p.73).
Para começar, o processo decisório
participativo deve possuir consistência
sustentada pela cidadania. E para este
trabalho, podemos entender cidadania
como “qualquer atividade que implique
a manifestação de uma consciência
de pertinência e de responsabilidade
coletiva” (PINSKY, 2002, p.19), ou seja,
é a participação individual tendo como

objetivo final um bem coletivo.
E esta é a atitude que se espera na
escola e “o caminho começa, portanto, num
restabelecimento do diálogo entre diferentes
interlocutores, para que se possa começar
a pensar numa escola de e para cidadãos”.
(PINSKY, 2002, p.113)
Quando falamos em cidadãos, lembramonos dos principais interessados nos
resultados da escola e geralmente os
menos acostumados à cidadania, que é a
comunidade à qual a escola pública está
inserida e são justamente as pessoas mais
desejosas em influenciar as decisões e os
rumos da Unidade Escolar.
Muitas vezes por desinteresse, ou às vezes
por conta de falta de preparo educacional
e social (e na maioria das vezes um motivo
implicando o outro), tornam-se difícil para os
alunos, e também para seus pais, participarem
do processo decisório da unidade escolar.
Por isso, vemos um grande desafio dos
gestores da unidade escolar ao aplicar a
Gestão Participativa, frente à dificuldade de
colocar em prática a cidadania nos colegiados
formados pelas Associações de Pais e Mestres.
Lembrando que a efetiva participação deve,
inclusive, ser mais importante que questões
de mera formalidade sem importância, pois
as exigências das relações entre cidadania e
democracia não se situam apenas no plano
dos princípios abstratos, mas, ao contrário,
implicam práticas e situações bem concretas,
pois são essas que tecem a vida real das
pessoas.
Podemos entender que, para se alcançar
a plena efetividade na Gestão Democrática,
não basta apenas fazer mais com menos, o
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praticados com vista á gestão participativa
será somente para cumprir uma formalidade,
se possuir a devida efetividade dada pela lei.
A Legalidade, e todos os demais princípios
constitucionais do Direito Administrativo,
dão à Gestão Participativa a liga necessária
para que esta saia efetivamente do papel e
da lei, para tornar-se uma prática constante
na Unidade Escolar.
Porém, diferente do que se possa
imaginar o senso comum, que na Gestão
Democrática diminui-se a importância ou
a autoridade da equipe gestora, enganase redondamente quem assim pensa. Sua

que já é uma tarefa hercúlea, mas deve ser feito conforme
a vontade democrática do grupo participante da gestão
escolar, o que torna a tarefa mais complexa, porém mais rica,
e por isso mesmo, mais efetiva.
E tal efetividade que torna a Gestão Democrática
totalmente congruente com o princípio constitucional da
legalidade. Isso porque, desde que a participação democrática
nas decisões da Gestão Escolar alcance os resultados e os
objetivos e os resultados da educação sem ferir qualquer
preceito legal e sem deixar de praticar a cidadania sem seu
processo decisório, não há o que falar ferimento a qualquer
princípio constitucional da administração pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação efetiva da Gestão Participativa nas escolas
públicas brasileiras tem se mostrado um grande desafio para
gestores de todos os níveis. Sejam por dificuldades politicas,
sociais, econômicas e educacionais, obstáculos não faltam
para utilização deste modelo de gestão. Porém é fato que
quando implantado, os resultados são importantes, pois
levam em conta as demandas de todos os participantes e
interessados na unidade escolar.
Este trabalho possuiu o escopo de estudar relação da
Gestão Democrática e os princípios de Direito Administrativo,
para assim verificar, relação destes dois institutos, suas
congruências e possíveis limitações existentes entre si.
Diante do que foi estudado, concluímos que os dois
instituídos, o Princípio da Legalidade e a Gestão Democrática,
não somente não possuem qualquer limitante entre si, mas
do contrário, um é complemento do outro para uma melhor
gestão da educação pública brasileira.
Para ser devidamente implantado e funcionar a ponto
de seus objetivos serem alcançados, os gestores de Escolas
Públicas ao atuar sob a égide da Gestão Democrática, devem
observar todos os princípio do Direito Administrativo, em
especial o da Legalidade, pois se não o fizer, todos os atos
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participação e responsabilidade aumentam
exponencialmente, devido às dificuldades
citadas, tanto àquelas inerentes ao próprio
processo decisório, como àquelas dificuldades
externas, como a vulnerabilidade de alguns
participantes do processo.
De qualquer modo, uma coisa restou
clara, a Gestão Democrática, aliada aos
princípios do Direito Administrativo leva
a um salto de qualidade da educação
pública, pois, será uma educação de e para
os cidadãos, o que é o maior objetivo de uma
educação de qualidade.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA
ESCOLA PÚBLICA:
CONSELHO DE ESCOLA E PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO
RESUMO: Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica com o foco voltado à Gestão
Democrática na escola pública. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é conhecer
os pressupostos da Gestão Democrática na escola pública e apresentar os aspectos da
legislação pertinente ao tema escolhido. Analisar e explicitar as definições e concepções do
Projeto Político Pedagógico Educacional e do Conselho de Escola e o papel que desenvolvem
como elementos na consolidação da Gestão Democrática. Um dos princípios de gestão
democrática e participativa pode ser caracterizado pelo reconhecimento da importância
da participação das pessoas nas decisões e na democratização do processo pedagógico. O
papel do diretor de escola perpassa pelo pressuposto que o mesmo deve atender as novas
demandas em uma gestão que conta com a participação de todos, nas decisões coletivas,
nas definições e na análise de questões comuns dentro do ambiente escolar. A existência
do Projeto Político Pedagógico (PPP) é um dos pilares mais fortes na construção da gestão
democrática e participativa nas Unidades Educacionais, sendo um plano orientador das
ações e práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Conselho De Escola; Gestão Democrática.
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INTRODUÇÃO
O tema central deste trabalho versará
sobre a gestão democrática na escola
pública. E traz como objetivo geral: pesquisar
e conhecer os princípios que regulamentam
a Gestão Democrática na Escola Pública e
objetivos específicos: Identificar os aspectos
legais que fundamentam o tema em
questão; analisar e explicitar as definições e
concepções do Projeto Político Pedagógico
Educacional e do Conselho de Escola e o
papel que desenvolvem como elementos na
consolidação da Gestão Democrática.
Esta pesquisa justifica-se à medida que
é de fundamental importância, na escola
pública, conhecer os princípios que regem
a Gestão Democrática e como o Projeto
Político Pedagógico e o Conselho de Escola
constituem-se como fundamentais para
a consolidação da Gestão Democrática e
Participativa.
Um dos princípios de gestão pode ser
caracterizado pelo reconhecimento da
importância da participação das pessoas
nas decisões e na democratização do
processo pedagógico. A gestão escolar é
responsabilidade do diretor de escola, porém,
não só dele e tem como objetivo estabelecer
a unidade e integração de todas as ações
da escola de modo que se concentrem na
formação e aprendizagem dos alunos.
A mudança de paradigma de administração
para gestão vem ocorrendo nos sistemas
de ensino e nas organizações, delineando
perspectivas para uma gestão competente
que garanta a participação das pessoas
envolvidas no processo educacional, nas

decisões, com o compromisso de melhoria
dos resultados educacionais.
O Projeto Político Pedagógico (PPP)
constitui-se como um dos elementos de
consolidação da gestão democrática da
educação. O PPP é um documento que traz
o conjunto de metas que se deseja alcançar
para a concretização dos objetivos da
unidade educacional.
O conselho de escola desempenha
um importante papel no exercício da
democracia da escola pública e pode ser
entendido como um dos elementos que
contribuem para a consolidação da gestão
democrática na escola, conforme pressuposto
inicial desta pesquisa.

A ESCOLA PÚBLICA E A GESTÃO
DEMOCRÁTICA
Um dos princípios de gestão democrática
e participativa pode ser definido pelo
reconhecimento de que a participação
de todos é fundamental para a sua
consolidação para a democratização do
processo pedagógico. A gestão escolar é
responsabilidade do diretor de escola, porém,
não só dele e tem como objetivo estabelecer
a unidade e integração de todas as ações
da escola de modo que se concentrem na
formação e aprendizagem dos alunos.
[...] a gestão democrática tem uma
dimensão teórica e metodológica, cujas
análises
exprimem,
invariavelmente,
posições, concepções epistemológicas,
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práticas políticas, visões de homem e de
mundo, interesses e conflitos de classe. Mas,
muito mais que retórica política, a gestão
democrática implica o efetivo exercício
democrático, cujos sujeitos estão sempre
imbricados em condições objetivas, as quais,
por sua vez, constituem ou proporcionam
ora avanços, ora recuos, ora obstáculos
à efetiva prática democrática, seja no
nível micro (local/comunitário), seja no
macro, relativo ao conjunto da sociedade.
(SOUZA, 2009, p. 200)
O conceito de gestão de escola
também se refere ao ambiente autônomo
e participativo, no qual todas as pessoas
trabalham coletivamente em busca do
alcance de objetivos comuns. Para que
isso ocorra na prática é preciso definir
os objetivos que se pretende alcançar
e que todos os atores envolvidos neste
processo
estejam
conscientes
dos
propósitos e objetivos que almejam.
A
autonomia
competente
citada
pela autora pressupõe que todos os
atores
envolvidos,
participem
das
decisões coletivamente, respeitando a
legislação vigente que rege a gestão, neste
sentido, é que podemos afirmar que a
autonomia é limitada pelo fato de o grupo
tem o poder de decisão, desde que
amparados pela lei vigente.
[...] a autonomia pode possibilitar o
surgimento de uma democracia autêntica,
por meio da ação direta dos sujeitos da
escola contra a lógica dos ordenamentos
administrativos de cima para baixo, via
decreto, que se tornam vazios, porque
não levam em consideração a existência

dos sujeitos, seus anseios e suas reais
necessidades. Algumas propostas de
autonomia, implantadas nos últimos anos,
não passam de uma deturpação desse termo,
porque não têm significado a libertação dos
sujeitos da escola das amarras burocráticas,
nem colaborado para a construção de
uma cultura democrática na escola.
(ARAÚJO, 2009, p. 256).
A escola possui uma autonomia relativa
para gerir as suas ações no que concerne
a tomar decisões coletivas que estejam em
conformidade com a legislação em vigor.
[...] essa aprendizagem política e
democrática só se torna possível mediante
condições objetivas de liberdade de ação
e de pensamento, por um lado, é preciso
ressaltar, por outro, a existência dos limites e
regras normativas, regimentais, estatutárias
ou consuetudinais (éticas, políticas, morais)
que estão presentes no quotidiano social
e institucional. Isso constitui, também, os
parâmetros organizativos das instituições,
de modo que as ações e projetos se
desenvolvem dentro desses marcos, o
que, por vezes, pode representar, para
alguns, obstáculos ou justificativas para a
não realização democrática, para atitudes
centralizadoras ou autoritárias, ou ainda,
para se limitar a experiência da gestão
democrática à realização de eleição
para diretor, não passando além disso.
(SOUZA, 2009, p. 204-205).
O que devemos ter bem claro é o sentido
de gestão destacando a diferença entre
autoridade e autoritarismo, autoridade referese à responsabilidade na execução de suas
ações e responsabilidades, já o autoritarismo
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não leva em conta a competência e sim o
cargo que a pessoa ocupa. Quando o gestor
exerce uma posição autoritária ele não é
capaz de mostrar a sua equipe quais são os
seus propósitos e objetivos e esta equipe
passa a cumprir ordens, sem questionar e sem
entendimento ou participação, neste caso,
os resultados nem sempre são satisfatórios,
por não haver envolvimento das pessoas.
É importante haver um entendimento
entre todos os profissionais (professores,
alunos, funcionários e pais de alunos)
dirigindo a instituição de uma maneira mais
aberta necessitando que todos, em conjunto
dividem as tarefas e responsabilidades nas
ações e atuações no contexto escolar.
O pensamento que restringe a formação
administrativa ao diretor supõe que só
as atividades-meio são consideradas
administrativas, como se apenas elas
precisassem se fazer mediação para o
alcance de fins. Disso decorre a tendência
de prover o diretor de habilidades,
conhecimentos e competências que só ele
precisaria ter. Esta é uma forma de pensar
a formação dos educadores escolares que
não toma o pedagógico como objeto de
estudo da administração, e com isso deixa o
processo incompleto, alijando o pensamento
administrativo escolar de uma de suas partes
mais importantes, porque não pensa a
atividade-fim, o processo pedagógico, como
realmente é, como atividade adequada a
objetivos que precisam ser racionalmente
mediados. (PARO, 2009, p. 464-465)
A natureza do trabalho que o diretor
desenvolve na instituição escolar exige
o trabalho cooperativo na organização

e de autoridade na escola, a partir de
uma gestão com maior força diante do
Estado e maior legitimidade diante da
comunidade educativa. Não basta mudar a
terminologia ou apenas o termo utilizado
é necessário que os gestores educacionais
tenham um novo olhar e compreendam
as demandas atuais da sociedade.
Neste
sentido,
todos
os
esforços
devem ser desprendidos no sentido de
garantia da aprendizagem e do sucesso
educacional, numa visão mais igualitária e
mais justa.
Com a Constituição Federal de 1988 a
educação passa por transformações em
seu papel na sociedade e uma nova visão
passa a vigorar neste sentido do processo de
democratização política em que vivia o país.
Assim, termos como democracia, gestão
democrática e participação coletiva passam
a vigorar neste contexto histórico.
A Constituição Federal Brasileira de 1988
traz em seu texto no Art. 206 que o ensino
será ministrado com base no princípio de
gestão democrática do ensino público.

CONSELHO DE ESCOLA
E PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
O Projeto Político Pedagógico (PPP)
constitui-se como um dos elementos de
consolidação da gestão democrática da
educação. O PPP é um documento que traz
o conjunto de metas que se deseja alcançar
para a concretização dos objetivos da
unidade educacional.
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O PPP pode ser definido como projeto
porque traz as propostas de ação a serem
executadas, como político por ser a escola um
local de formação de cidadãos conscientes
e pedagógico porque organiza os projetos
e atividades educativas relacionadas
ao processo de ensino e aprendizagem.
Este documento constitui uma das
maneiras mais eficazes de auxílio na
construção da gestão democrática e
participativa nas Unidades Educacionais,
sendo um plano orientador das ações e
práticas pedagógicas.
Por meio do PPP o gestor reconhece e
concretiza a participação de todos os atores
envolvidos no processo educacional, na
definição de metas para a garantia dos direitos
de aprendizagem e desenvolvimento dos
bebês e crianças, meninos e meninas, jovens
e adultos, que são educados e cuidados na
Unidade Educacional.
Com um PPP bem estruturado e
elaborado num processo coletivo, tendo o
compromisso com a qualidade social da
educação, a escola ganha uma identidade
clara e segurança para tomar decisões.
O Projeto Político-Pedagógico deve
ser um documento vivo e dinâmico, que
se constrói e reconstrói no coletivo em
constante processo de reflexão, sendo,
portanto, a história do percurso dos
sujeitos que compartilham um mesmo
território revelando princípios e práticas
estabelecidas pela Unidade Educacional.
(SÃO PAULO, 2015, p. 12).
Para a concretização do PPP o diretor
de escola deve acompanhar e avaliar
a sua execução de forma coletiva, em

conjunto com a comunidade educativa,
conselho de escola e supervisão escolar,
garantindo os princípios da gestão
democrática.
A
equipe
escolar
deve
planejar
estratégias que possibilitem a construção
de relações de cooperação que favoreçam
a formação de parcerias, atendendo às
reivindicações da comunidade local em
consonância com os propósitos pedagógicos
da unidade educacional e promovendo a
efetiva participação de todos os envolvidos
neste processo.
A Unidade Educacional deve prever em
seu PPP como será realizada a articulação
da gestão da Unidade Educacional com
os órgãos auxiliares, dentre eles temos o
Conselho de Escola e a Associação de Pais
e Mestres (APM). No próximo capítulo desta
pesquisa falaremos mais detalhadamente
sobre as funções do Conselho de Escola e
a sua contribuição para a concretização da
gestão democrática da escola pública.
O Projeto Político Pedagógico deverá
prever as formas de organização da Unidade
Educacional como os espaços e ambientes,
os materiais, garantindo o acesso e a
participação de todos os bebês e crianças,
incluindo as com deficiências, transtorno
global do desenvolvimento, superdotação
ou altas habilidades, de diferentes etnias,
classes sociais, culturas e religiões.
As
formas
de
avaliação
e
acompanhamento das aprendizagens das
crianças constam no PPP e seguem as
recomendações previstas na legislação em
vigor, contendo a descrição das formas e
dos instrumentos de registro que compõem
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a documentação pedagógica utilizada pela
Unidade Educacional, inclusive controle da
frequência, a avaliação Institucional também
em conformidade com a legislação em vigor
é parte integrante do PPP.
A discussão do Projeto Político Pedagógico,
sua elaboração, reelaboração e revisão
devem ocorrer nos momentos coletivos,
como reuniões pedagógicas, conselho de
escola, conselho de classe, dentre outros.
O diretor como responsável pela articulação
do PPP deve participar de todos esses
encontros, levar material bibliográfico que
possa embasar as discussões e registrar
o que foi debatido, para então realizar
as intervenções as alterações que forem
necessárias.
Para a consolidação da gestão democrática
do ensino público os gestores devem ter
consciência da importância do PPP como
um documento que vai nortear as ações ali
desenvolvidas, não tratando este documento
apenas como um documento burocrático
cumprimento exigências legais.
O envolvimento da comunidade no
trabalho de criação do PPP é de fundamental
importância para o atendimento de seus
propósitos, contribuindo para que a
escola construa a sua identidade e tenha
a segurança para tomar decisões, nos
remetendo ao conceito de autonomia relativa,
sempre respeitando a legislação vigente.
Quando a comunidade participa dos
processos educativos, o trabalho do
gestor é facilitado, no qual todos são parte
integrante deste processo e as decisões
tomadas no coletivo fortalecem as relações
desenvolvidas neste espaço educativo.

O diretor de escola é a pessoa responsável
por articular o PPP e deve garantir que
o processo de criação do projeto seja
democrático, é o responsável pelos
recursos que serão mobilizados para que
se consiga alcançar as metas e atingir os
objetivos. O diretor escolar também é
responsável pelos projetos com a comunidade
e deve garantir a execução de maneira eficaz
dos planos e metas.
O conselho de escola desempenha
um importante papel no exercício da
democracia da escola pública e pode ser
entendido como um dos elementos que
contribuem para a consolidação da gestão
democrática na escola, conforme pressuposto
inicial desta pesquisa.
Reúne os diferentes membros da equipe
escolar e tem o propósito de discutir, definir,
avaliar e acompanhar o Projeto Político
Pedagógico da escola que como vimos no
capítulo anterior é definido como projeto
porque traz as propostas de ação a serem
executadas, como político por ser a escola um
local de formação de cidadãos conscientes
e pedagógico porque organiza os projetos
e atividades educativas relacionadas ao
processo de ensino e aprendizagem.
A Portaria 2565/08 da Secretaria
Municipal de Educação normatiza a
composição do Conselho de Escola nas
Unidades Educacionais da Rede Municipal
de Ensino.
De acordo com esta portaria o Conselho de
Escola será composto pelo membro nato que
é o Diretor de Escola e pelos representantes
eleitos, formado pela equipe docente
(Professores) em exercício na Unidade
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Educacional, pela equipe técnica (Assistente
de Diretor e Coordenador Pedagógico), pela
equipe de apoio à educação (Secretário de
Escola, Agente de Apoio Agente Escolar,
Agente da Administração/Vigilância e
Auxiliar Técnico de Educação), pela equipe
discente (alunos a partir do 4º Ano do ciclo I)
e pelos pais e responsáveis pelos alunos.
O Governo Federal, pela Portaria
Ministerial 2896/2004 criou o Programa de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares, no
qual publicou cadernos contendo discussões
sobre as atribuições e o seu funcionamento.
A constituição da escola democrática não
pode ser concebida sem a participação ativa
de professores e alunos, mas a sua realização
demanda também a participação democrática
de outros seguimentos que compõe a equipe
escolar e o exercício da cidadania crítica por
seus atores, sendo o produto de um processo
de construção coletiva.
O estilo da gestão participativa acentua a
necessidade de prever formas organizativas
e procedimentos mais explícitos de gestão
e de articulação das relações humanas no
ambiente escolar: interações entre pessoas
com cargos diferentes, especialidades
distintas e histórias de vida singulares que
compartilhem objetivos comuns e decidam,
de forma pública, participativa e solidária, os
processos e os meios de conquista desses
objetivos. (LIBÂNEO, 2003, p.382).
Segundo Sacristan (1999) a democracia
na escola não se esgota a participação,
mas significa que todas as suas práticas
refletem e transpiram os valores básicos da
democracia: a liberdade, a não discriminação,
a solidariedade e o respeito de cada um, a

partir de uma organização de um sistema
abrangente que dê lugar à diversidade
social, gestão com autonomia dos centros
educativos, às liberdades de os professores,
ao método pelo qual é abordado qualquer
conteúdo ou à avaliação.
[...] o Conselho pode ser concebido
como instrumento para o exercício da
cidadania, em que por meio do debate, do
poder de convencimento e da tomada de
posição, os segmentos tornam-se sujeitos
ativos que interferem na vida social da
escola. [...] devem ser compostos por
representantes dos segmentos da escola
democraticamente eleitos, tendo ele
uma natureza essencialmente políticoeducativa, destacando-se as seguintes
funções: Deliberativas, Consultivas, Fiscais
e Mobilizadoras. [...] constitui-se como
meio importante de exercício da cidadania
no controle social das atividades da escola,
pode possibilitar maior distribuição do
poder, bem como garantir o fortalecimento
dos princípios democráticos por meio do
convívio com a pluralidade que compõe o
ambiente escolar. (ARAÚJO, 2009, p. 260).
Para o fortalecimento da gestão
democrática na escola é necessário garantir
reais possibilidades de participação e
organização colegiada que são fundamentais
para a garantia da democratização das
relações na unidade escolar. O fortalecimento
do Conselho Escolar, buscando formas
de ampliar a participação ativa de
professores, coordenadores, estudantes,
funcionários, pais de estudantes e
comunidade local é muito importante para a
efetivação da gestão democrática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término desta pesquisa e análise dos elementos
apresentados constatamos que uma gestão democrática na
educação prevê a divisão de responsabilidades no processo
de tomada de decisões envolvendo todos os segmentos
da unidade educacional para a busca de soluções que se
adequem as necessidades reais da escola.
A mudança de paradigma de administração para gestão
vem ocorrendo nos sistemas de ensino e nas organizações,
delineando perspectivas para uma gestão competente que
garanta a participação das pessoas envolvidas no processo
educacional, nas decisões, com o compromisso de melhoria
dos resultados educacionais.
O conceito de gestão de escola também se refere ao
ambiente autônomo e participativo, no qual todas as
pessoas trabalham coletivamente em busca do alcance de
objetivos comuns. Para que isso ocorra na prática é preciso
definir os objetivos que se pretende alcançar e que todos os
atores envolvidos neste processo estejam conscientes dos
propósitos e objetivos que almejam.
A análise evidenciou que a autonomia pressupõe
que todos os atores envolvidos, participem das decisões
coletivamente, respeitando a legislação vigente que rege a
gestão, neste sentido, é que podemos afirmar que a autonomia
é limitada, no qual o grupo tem o poder de decisão, desde
que amparados pela lei vigente.
Analisando a legislação vigente, fica claro que com
a Constituição Federal de 1988 a educação passa por
transformações em seu papel na sociedade e uma nova visão
passa a vigorar neste sentido do processo de democratização
política em que vivia o país.
Partindo dos elementos pesquisados e conforme
pressuposto inicial desta pesquisa o Projeto Político
Pedagógico
(PPP)
constitui-se
como
um
dos
elementos de consolidação da gestão democrática da
educação. O PPP é um documento que traz o conjunto
de
metas
que
se
deseja
alcançar
para
a
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concretização
dos
objetivos
da
unidade educacional.
Esta pesquisa evidenciou que com um
PPP bem estruturado e elaborado num
processo coletivo, tendo o compromisso
com a qualidade social da educação,
a escola ganha uma identidade clara e
segurança para tomar decisões.
Cada
Unidade
Educacional
tem
autonomia para a formulação do seu
Projeto Político Pedagógico de forma
coletiva e conjunta com todos os atores
envolvidos no processo educacional.
Este documento por conter tantas

informações que caracterizam e dão vida
a Unidade Educacional se converte numa
ferramenta de planejamento e avaliação.
Tendo em vista os objetivos deste
trabalho é possível afirmar que os conteúdos
apresentados foram alcançados à medida
que apresentamos os pressupostos da
gestão democrática na escola pública e
analisamos e explicitamos as definições
e
concepções
do
Projeto
Político
Pedagógico e do Conselho de Escola como
elementos fundamentais na consolidação
da gestão democrática, conforme o
pressuposto inicial desta pesquisa.
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A IMPORTÂNCIA DA APROXIMAÇÃO
ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA
RESUMO: Neste artigo tratamos sobre a importância do relacionamento entre escola e
família e como a parceria entre essas duas entidades é importante para o desenvolvimento
integral da criança. A escola e a família possuem papéis distintos, porém bastante próximos,
ao tempo, de que ambas tem a função de educar e transmitir ensinamentos.
Palavras-chave: Família; Escola; Aluno; Parceria.
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INTRODUÇÃO
Atualmente percebemos que a escola
busca a parceria com a família dos alunos,
o que na verdade já deveria existir a muito
tempo, pois é confirmado por meio de
pesquisas que o envolvimento dos pais na
vida escolar dos alunos, produz melhores
resultados de aprendizagem.
Ao observar alunos com sucesso na
vida escolar, temos pais que participaram
e tiveram envolvimento durante todas
as etapas da vida escolar de seus filhos,
desde a educação infantil, passando
pelo ensino fundamental até chegar ao
ensino médio, participando ainda mais na
mudança de um ciclo para outro.
Justificamos este artigo, afirmando que
uma boa comunicação dos pais com a
escola, bem como a sua participação ativa
em reuniões e eventos é eficaz e importante
para que o aluno se adapte as mudanças com
mais facilidade e rapidez, sentindo-se mais
seguro proporcionalmente ao envolvimento
da família com a escola. Conforme os ciclos
escolares vão mudando, o aluno vai se
aproximando cada vez mais da adolescência
e começando a se afastar do ambiente
familiar. O aluno então cria vínculos de
sua idade, construindo assim, barreiras de
proteção, as qual muitas vezes família e a
escola estabeleçam vínculos de comunicação
e confiança que sejam bem coordenadas para
que os alunos passem por essa fase de forma
mais tranquila. Essa parceria faz com que o
aluno se concentre mais nos seus estudos,
tendo o mínimo possível de interferência das
inseguranças que o cercam.

Os principais objetivos desse artigo são
os de mostrar como a incorporação das
aprendizagens que são obtidas no contato
com as famílias dos alunos, é importante,
especialmente, de modo a reorganizar
as práticas pedagógicas, a ampliação
da participação destas na vida escolar
dos alunos e na relação com os agentes
escolares, articulação de programas e
instituições para ajudar a escola a apoiar
os alunos que estejam em situação mais
vulnerável de aprendizagem.
Responderemos questões como: qual
a importância da família na escola? Qual a
necessidade da relação entre educação e
família?
É importante que pais, professores, alunos,
compartilhem experiências, entendam e
trabalhem as questões envolvidas no diaa-dia, sem se preocuparem culparem pelos
fracassos obtidos no caminho, mas sim,
compreendendo as dificuldades que cada
um enfrenta na resolução dos problemas
tanto familiares quanto escolares.
Para a realização deste artigo foram usadas
referencias bibliográficas, artigos, revistas,
dentre outros materiais de apoio.

FAMÍLIA X ESCOLA
Ao nascer à criança é inserida na
sociedade, por meio da sua família, sendo
assim, acaba-se por incorporar a cultura que a
cerca, na qual se engloba modelos de valores
morais, crenças, religião, ideias, que vão lhe
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servir como base para seu comportamento
atual e futuro.
As alterações sociais também acabam
por alterar as relações familiares, que por
sua vez irão se transformar e influenciar
futuras gerações. O ambiente escolar é
um dos mais influenciadores e a família
absorve esse ambiente externo, assim
sendo, neste contexto o individuo molda a
sua personalidade.
Observamos que atualmente a família
já não é mais a mesma e tem sofrido
muitas alterações importantes. O modelo
de família tradicional era composto por
muitos membros e de forma patriarcal, o
casamento era um investimento econômico
e as mulheres guardavam consigo
princípios neste momento o sentido de
família, visava somente à conservação do
patrimônio
e
a
manutenção
dos
bons costumes herdados das gerações
antecedentes (MELO 2012).
Graças à economia capitalista os velhos
padrões foram quebrados e a família passou a
ter um estilo diferente, e essa transformação
aconteceu de forma rápida e acelerada, a
mulher não é mais a dona do lar e por sua vez
precisa ajudar o marido com as finanças e os
filhos são “deixados” na escola como forma
de poupar um tempo, pois, ao sair para buscar
dinheiro, faz com que os pais percam o tempo
que tinham para ficar com os filhos. Mesmo
com essa situação, o sentido de família não
é perdido, ela apenas esta se modificando de
acordo com o espaço, o tempo, a sociedade,
a economia, a religião e a política, dizemos
assim, que o modelo familiar se modifica à
medida que a sociedade se transforma.

Os novos modelos familiares procedentes
das transformações na sociedade influenciam
e causam mudanças nas relações familiares
a maior delas é dentro dos próprios papéis
familiares, na qual a mãe não é mais a única
a cuidar do bem estar da criança, e o pai não
é mais o único a promover o sustento para o
lar, pois a mulher precisa ir para o mercado
de trabalho cooperar com o sustento e
dignidade da família.
Tendo em vista a jornada dupla de trabalho,
na qual se faz necessário trabalhar dentro
e forma de casa, a estrutura familiar deve
ser repensada para que a criança tenha os
cuidados os quais necessita. Ao passo que a
mãe trabalha a criança é deixada em alguma
creche ou com algum parente.
Hoje as famílias possuem muitas atividades
extras para realizar e acabam tendo pouco
tempo para dedicar-se exclusivamente aos
filhos, sendo assim, a escola procura adaptarse nesse contexto para que todas as famílias
consigam se engajar nas atividades propostas
pela escola e tiver a afetiva participação na
vida escolar dos seus filhos.
Em Nogueira (2006) “A conjugação
de todos esses fatores acarretará uma
redefinição do lugar do filho, que terá por
consequência um forte desenvolvimento e
diversificação do papel educativo da família”.
Ao passo que sobre a participação dos pais
na escola, Paro (1999, p. 04), defende:
Entretanto, não se trata, nem dos pais
prestarem uma ajuda unilateral à escola, nem
a escola repassar parte do seu trabalho para
os pais. O que se pretende é uma extensão
da função educativa da escola para os pais
e adultos responsáveis pelos estudantes.
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É claro que a realização desse trabalho
deverá implicar a ida dos pais a escola e seu
envolvimento em atividades com as quais ele
não está costumeiramente comprometido.
A educação tem como principal objetivo a
formação do ser humano de maneira integral,
oferecendo assim, informações sobre ética,
cultura e valores. A educação pode acontecer
em diversos lugares, assim inicia-se a troca
de ideias e culturas. A família é o primeiro
ambiente, no qual, a educação pode ser
ensinada, lugar o qual também acontecem
os primeiros choques culturais, uma vez, que
dentro de sua própria família, acontecem
divergência de ideias e opiniões.
Em seguida temos a escola, como um lugar
que apesenta ao educando outros tipos de
informações e estimulado o convívio social,
pois na escola é oportunizada a troca de
conhecimento com outras mentes pensantes
(RABELO, 2015).
É muito importante que haja investimento
na relação entre família e escola, para que o
papel educativo dos familiares seja cumprido
da melhor forma possível e a educação
seja oferecida com uma melhor qualidade
(BRASIL, 2004).
A escola tem uma responsabilidade de
incentivar e criar oportunidades para que
a família sinta-se confortável para ter uma
participação ativa na vida escolar do aluno.
Ao falar da relação entre família e escola
Paro (1999, p.65), afirma:
O “querer aprender” é também um valor
cultivado historicamente pelo homem e,
portanto um conteúdo cultural que precisa
ser apropriada pelas novas gerações, por
meio do processo educativo”. Por isso,

não cabe à escola, na condição de agencia
encarregada da educação sistematizada,
renunciar a essa tarefa. Por isso é que não
tem sentido a alegação de que, se o aluno
não quer aprender, não cabe à escola a
responsabilidade por seu fracasso.
A escola tem a função de assumir a
responsabilidade da educação da criança,
porém a família tem uma responsabilidade
muito maior neste caso, que é a de acompanhar
como está sendo seu aprendizado
escolarizado, quais pontos precisa dar mais
atenção. É de suma importância o trabalho
em conjunto da família e da escola, uma
vez, feita a parceria dificilmente grande
problemas escolares serão visualizados.

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA
IMPORTANTE RELAÇÃO
Conforme citado anteriormente, a
participação dos pais durante o processo
de escolarização de seus filhos é muito
importante, e deve acontecer de forma
frequente e não somente quando “houver
um tempo”, para tanto é necessário
que escola e família estejam em total
sintonia para que juntos influenciem o
desenvolvimento da criança.
Para Brandão (1982), “A educação
existe sob tantas formas e é praticada
em situações muito diferentes que
em algumas vezes para ser invisível”,
infelizmente cada vez mais vemos a
educação sendo desvalorizada em todos os
âmbitos, afinal educar dá muito trabalho,
e vai muito além da educação formativa,
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ou seja, a educação fornecida dentro de
instituições de ensino.
A escola cabe ter interesse, em tudo o que
o aluno já conhece, em tudo que foi adquirido
por ele além dos muros da escola, e que isso
tem significado e importância para ele.
A criança desenvolve a sua formação em
dois contextos, o familiar e o escolar. Para
a família fica a responsabilidade de ensinar
aos seus, valores morais, bem como, atitudes
e comportamento que devem ser assumidos
diante da sociedade, para a escola fica a
responsabilidade de ensinar conhecimentos
científicos, sendo assim:
“Teoricamente”, a família teria a
responsabilidade
pela
formação
do
individuo, e a escola, por sua informação, a
escola nunca deveria tomar o lugar dos pais
na educação, pois, os filhos são para sempre
enquanto alunos ficam somente por algum
tempo vinculados às instituições de ensino
que frequentam (TIBA, 1996, P. 111).
Observamos assim a distinção das funções
da família e da escola, com a compreensão
que uma necessita da outra, e que se
uma das duas falhar em seu papel, a outra
ficará sobrecarregada o que dificultará o
desenvolvimento da criança.
A criança não pode ser considerada um
“um ser passivo” nessa relação, pois, apesar
de ser criança, ela interpreta experiências,
constrói estratégias que produzem mudanças
nas suas relações, em especial com seus pais
e nas revisões práticas desses.
O professor tem na sociedade a função
de favorecer para que os seus alunos
desenvolvam uma posição critica sobre o
mundo e tornem-se autônomos, para tanto,

é necessário que o professor desenvolva
uma boa relação com o aluno.
A aprendizagem da criança não acontece
apenas em um único ambiente, ela está em
constante transformação e aprendizado, em
todos os momentos que vive. Para que haja
uma relação de confiança entre pais e escola,
é necessário, um trabalho em conjunto de
ambas as partes, para que a comunicação
seja estabelecida de maneira eficaz.
De acordo com Paro (2000), muitas vezes,
a família não se aproxima da escola, por
considerar um ambiente muito diferente
do qual está acostumada, “a timidez diante
dos professores, o medo da reprovação dos
filhos e a distancia que sentem da cultura
da escola, os levam a ver a escola não como
uma continuidade em suas vidas, mas como
algo separado de suas experiências”.
Na execução das tarefas de casa a famosa
“lição de casa”, é uma ótima oportunidade
para que a família crie laços com o que é
ensinado na escola. Se essa atividade fosse
devidamente valorizada e entendida pelas
famílias não seria necessário que houvesse
uma regulamentação implementada pela
escola, oportunamente não cabe a família
a obrigação de fazer o dever de casa, mas
sim de estimular o seu filho a ter essa
responsabilidade.
O dever de casa, então, pode ser visto
como uma forma da família participar mais
da formação do aluno, de forma a promover
uma melhor educação, uma vez que os pais
participam da lição de casa, passam, a saber,
o que os filhos estão aprendendo, podendo
de certa forma ter um maior dialoga com a
escola (CARVALHO, 2004).
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As atividades de casa, além de fazer que
o aluno fixe os conteúdos e aprendizados,
realizados na escola, é também uma forma
organizada da família fazer parte da realidade
escolar do aluno, pois, por meio dessas tarefas
os pais podem conhecer a realidade escolar
e como se dá a aprendizagem. O aluno fica
feliz ao ver sua família participando de suas
atividades escolares, o que se torna também
um reforço positivo para que ele aprenda e
realize suas atividades com prazer.
Tudo que envolve família – aluno e
escola, é muito enriquecedor para todos,
ao participar da vida escolar de seus filhos,
sejam em festas, reuniões, atividades de
casa, pesquisas, fazem com que o educando
sinta-se acolhido por todos e motivado. A
parceria entre escola e família é algo que
deve ser permanente.
Para termos uma melhor compreensão
entre escola e família, apresentarmos a
Tipologia de Envolvimento Parental de
Joyce Epstein (1992), a qual engloba cinco
tipos de envolvimento entre os contextos
familiar e escolar:
1º. Obrigações Essenciais dos Pais:
Reflete sobre ações e atitudes que estão
ligadas ao desenvolvimento integral da
criança e a promoção da saúde, proteção e
repertórios evolutivos. Além da capacidade
de entender as demandas da criança,
considerando sua etapa de desenvolvimento
para inserção na escolarização formal, é
tarefa da família criar um ambiente propicio
para a aprendizagem escolar.
2º. Obrigações Essenciais da Escola:
Retrata sobre as diferentes formas e
estratégias adotadas pela escola com o

intuito de apresentar e discutir os tipos de
programas existentes na escola e evidenciar
os progressos da criança, em diferentes
níveis, para que os pais ou responsáveis,
a explicitação das normas adotadas, do
funcionamento geral da escola, dos métodos
de ensino e de avaliação e abertura de
espaços, na qual os pais possam participar
ativamente e dar suas opções sobre este
tema estratégico.
3º. Envolvimento dos Pais em Atividades
de Colaboração na Escola: Referese em como os pais trabalham com a
equipe da direção no que conceme ao
funcionamento da escola como um todo,
isto é, em programações, reuniões, eventos
culturais,
atividades
extracurriculares
e etc. esse tipo de envolvimento, viso auxiliar,
professores, orientadores, coordenadores
e apoio pedagógico em suas atividades
especificas, que mediante ajuda direta, em
sala de aula, que na preparação de atividades
ligadas às festas.
4º.
Envolvimento
dos
Pais
em
Atividades que Afetam a Aprendizagem
e Aproveitamento Escola, em Casa:
Caracteriza-se pelo emprego de mecanismo
e estratégia que os pais utilizam para
acompanhar as tarefas escolares, agindo
como tutores, monitores e/ou mediadores,
atuando de forma independente ou sob
orientação do professor.
5º. Envolvimento dos Pais no Projeto
Político da Escola: Reflete a participação
afetiva dos pais na tomada de decisão
quanto às metas e aos projetos da escola.
Retrata os diferentes tipos de organização,
desde o estabelecimento do colegiado
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e da associação de pais e mestres até intervenções
na política regional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos, por meio deste artigo, que a família atual, passou por
muitas modificações, incluindo a forma de pensar. A economia
capitalista e mudanças de cunho cultural contribuíram para
que esse processo aconteça de forma mais sólida.
A educação possui o papel fundamental na vida do ser
humano que é o de levar o individuo ao processo de ensino /
aprendizagem e este papel por vezes acabam-se por confundir
com o papel de família, a qual muitas vezes, passa a eximirse desse papel de educadora, delegando essa função única e
exclusivamente para a escola.
A família é uma ferramenta fundamental no que diz
respeito à educação, pois é por meio do estímulo familiar
que o aluno desenvolve certos aspectos cognitivos e
ideias concretas do saber.
A escola precisa proporcionar momentos em que sejam
possíveis maiores contatos entre todos, uma vez que os pais
precisam saber sobre o que acontece com seus filhos e o
que aprendem, para tanto, muitas vezes a família se mantem
afastada, pois espera apenas um momento de reunião de pais,
para ir até a escola saber sobre seus filhos.
Segundo Faria Filho (2000), “os professores e os gestores
das unidades escolares alimentam, ainda, a ilusão de uma
maior participação dos pais na escola, que seria resultado de
uma ação formativa da escola em relação a família”. Por outro
lado a família espera uma abertura maior por parte da escola
a fim desse contato.
Sabemos que independentemente de qualquer coisa, a
escola em virtude de assumir a responsabilidade sobre a
educação da criança, porém isso deve e tem que ocorrer em
coparticipação com a família, uma vez que como citado, a
criança é membro da escola, somente durante algum período
de sua vida, e membro da família pelo resto dela.
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É necessário que haja uma parceria efetiva
entre escola e família, e cabe à escola estimular
essa parceria, porém isso não exime a família
da participação da vida escolar de seus filhos,
ou seja, deverá ser frequente nas reuniões
de pais, festas, mostras culturais, auxiliar nas
lições de casa, bem como atender, toda e
qualquer solicitação feita pela escola.
Vimos também neste artigo, que quando
a família é participativa na escola a criança
sente-se valorizada e motivada a aprender e
a esforçar-se para ter bons resultados em sua
vida escolar, pois dessa forma deixará seus pais
e professores felizes. Dentro da escola, temos
uma grande socialização, porém a família é
a mais importante de todas as socializações,
uma vez que, é o primeiro ambiente
em que a criança recebe seus primeiros
cuidados, ensinos e direcionamentos para o
ingresso da vida em sociedade.

A escola, por sua vez, tem o papel de
incentivar e criar oportunidades para que
a família sinta-se confortável e acolhida,
sentindo-se a vontade para adentrar seus
portões e participar da vida escolar de seu
filho. A escola deve conhecer bem os pais
de seus alunos, suas necessidades, medos,
inquietações, expectativas, para que a
relação seja fortalecida, pois, uma vez que a
escola e seus professores passam segurança
aos pais, toda e qualquer relação acaba por
ficar mais fácil e segura.
Abertura de espaços para discussão e ideias
na escola, deverão ser sempre revistos, para
que não haja somente a participação dos pais,
mas que esse momento tenha qualidade, a fim
de que todos se compreendam e aprendam a
ter uma participação efetiva juntos, com um
único objetivo que é a qualidade de ensino e
um melhor desempenho dos educandos.
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INTRODUÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO
COTIDIANO ESCOLAR
RESUMO: O presente artigo tem por finalidade trazer uma breve reflexão sobre o espaço
da arte no cotidiano. Atualmente sabemos da importância de termos sensibilidade para
lidarmos em todos os nossos relacionamentos e o quão significativo soa para nós quando
nos deparamos com pessoas que prezam pela qualidade do relacionamento humano. A falta
de sensibilidade nos afeta direta e indiretamente, pois não vivemos isolados, precisamos
uns dos outros para sobreviver. A Arte aguça nossa sensibilidade e não podemos deixar
de lado esse sentimento humano. Precisamos refletir qual o espaço que ela ocupa nas
escolas, como instigar nossa percepção artística, precisamos saber o que desperta em nós.
Garantir momentos que nos colocam diante da contemplação, da apreciação. Através deste
artigo refletiremos também como instigar no aluno a experiência da linguagem artística e a
consequência dessa ação.
Palavras-chave: Artes; Expressão; Sensibilidade; Relacionamento humano; Sociedade.
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O presente artigo traz uma breve, porém,
importante reflexão a respeito do espaço da
Arte no cotidiano escolar. A sociedade atual é
um ambiente de trocas nos relacionamentos
humanos de todos os níveis. Para vivermos
bem e até mesmo sobrevivermos,
precisamos da ajuda de muitos, mesmo
que de forma indireta. O relacionamento
humano precisa ser de qualidade para que
em consequência a isso, possamos viver
em harmonia e gerarmos qualidade de
vida para nós e os outros, pois de certa
forma todos estão envolvidos em tudo . A
Arte tem o poder de aguçar nossa
sensibilidade. Precisamos pensar que todas
as contribuições boas que proporcionamos
as pessoas retornam para nós, seja na
sensibilidade de quem cuida da nossa
alimentação, de quem cruza nosso caminho,
no transito, de quem nos atende no comercio,
etc. Entender que tudo, de certa forma, está
conectado nos faz atentar para o fato de
termos cada vez mais pessoas sensíveis na
sociedade, para que a riqueza das relações
humanas passe pelo afeto e nos afetem de
forma cada vez mais positiva. Pensando no
poder da Arte convido o leitor a fazer uma
reflexão sobre alguns aspectos relevantes
sobre essa antiga forma de expressão.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO
COTIDIANO ESCOLAR
A escola é o espaço onde passamos
grande parte de nossas vidas. Na escola,
conhecemos pessoas, fazemos amizades,

trocamos informações, ampliamos nossos
conhecimentos, alimentamos nossa cultura.
São muitas horas durante o dia e muitos
dias durante anos em que entramos
e saímos do mesmo local. Neste local
recebemos muitas informações, porém
nem tudo o que absorvemos lembraremos e
levaremos para o nosso cotidiano, para nossa
vida. O que restará ao final de nossas idas
e vindas a este ambiente, serão os saberes
que fizerem sentido para nós, aqueles que
tiverem significados.
Sabemos que todos os conteúdos
que são desenvolvidos nas aulas são
muito importantes para a formação
da criança e do adolescente, porém
existe uma desigual divisão na quantidade
de tempo destinado as Artes nas escolas e
isso vem ocorrendo há muitos anos.
Existe também, além do pouco tempo
destinado à “ disciplina” uma visão simplista
de que a Arte é usada como ferramenta para
atingir objetivos de outros conteúdos.
O desenho é uma forma de expressão
importantíssima,
atualmente
sabemos
o quanto nossas escolas já evoluíram
na possibilidade de fazer com que os
educandos possam criar e não acreditarem
que precisam seguir modelos corretos.
Sim, houve um grande avanço, porém ainda
vemos muitas pessoas acreditarem que a
Arte se limita a criação de desenhos a partir
de histórias ouvidas.
A Arte não é algo recente, sabemos que
desde os tempos mais antigos já eram
realizados registros em cavernas, que a
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contemplação e a apreciação estética já
faziam parte da experiência humana.
A história mostra que o ser humano
sempre sentiu necessidade de documentar
e, de alguma forma, eternizar suas criações
artísticas para que elas pudessem ser
reproduzidas e apreciadas por muitos a
qualquer tempo (ZAGONEL,2012,p.21).
Zagonel (2012) afirma que sempre fez
parte de nós essa habilidade de documentar
nossas obras, eternizando criações artísticas,
a sensibilidade humana é algo que sempre
existiu e vem se aperfeiçoando cada vez
mais. Segundo a autora a ideia de eternizar as
criações traz uma noção de partilha. Quando
se documenta algo, estamos dividindo um
pouco de nós com outros, porém esta divisão
gera uma multiplicação de saberes, pois algo
que teve significado para nós certamente
implicará em nossas ações com o outro.
A contemplação faz parte do ser humano,
desde o início do mundo. Sabemos das mais
variadas formas de registro que existem
desde a antiguidade. A Arte provoca diversas
sensações em nós e isso não podemos deixar
de vivenciar. Nas escolas sabemos que o
desenvolvimento global do aluno é um dos
objetivos recorrentes, porém sabemos da
pouca importância que se dá a Artes no
cotidiano escolar. Quando relembramos
nossos tempos de escola, temos de nos
esforçar em relembrar quantos momentos
dedicamos em nos encantar com um quadro
de um artista, nos emocionar com uma
música instrumental, admirar uma escultura,
e em falar ou apenar prestar atenção em que
sentimentos foram despertados em nós.
A arte tem a função de encantar, de provocar

a reflexão e a admiração, de proporcionar
prazer e emoção. Essas sensações são
despertadas por um conjunto de elementos:
a imaginação do artista, a composição, a cor,
a textura, a forma, a harmonia e a qualidade
da ideia. Nem todos os objetos artísticos
tem uma utilidade prática imediata além
de estimular o pensamento, a sensibilidade
ou causar prazer estético. (OLIVEIRA &
GARCEZ, 2002, p. 10).
Oliveira & Garcez (2002) afirmam que a
Arte tem muitas funções, de acordo com as
autoras a Arte é capaz de encantar, nos faz
refletir, admirar, proporciona prazer e emoção.
Realmente essas sensações são muito boas
de se sentir, nos trazem uma leveza e enchem
nosso dia com uma beleza ora contemplativa,
ora instigante. Segundo as autoras são vários
elementos que nos despertam sensações
em uma obra, dentre eles a imaginação do
artista, a composição, a cor, a textura, a
forma, a harmonia e a qualidade da ideia,
porém nem sempre precisamos elencar uma
série de perguntas ao nos depararmos com
determinada obra, precisamos despertar no
educando o interesse em descobrir quais
obras são de sua preferência, e aos poucos
que este possa formar um acervo artístico
bastante significativo, ampliando seu
conhecimento de mundo e compondo sua
bagagem particular.
Segundo as autoras, as obras de arte
expressam um pensamento, uma visão do
mundo e provocam uma forma de inquietação
no observador, uma sensação especial, uma
vontade de contemplar, uma admiração
emocionada ou uma comunicação com a
sensibilidade do artista. A este conjunto de
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sensações, as autoras nomeiam de
experiência estética. Desse modo, apesar de
as obras de arte expressarem a visão subjetiva
do artista, ela provoca no observador algo
muitas vezes inesperado, que também é uma
visão subjetiva, porém como toda experiência,
é algo único. Oportunizar na escola uma
experiencia que leve os educandos a viverem
momentos de apreciação de obras artísticas
geram uma percepção com inúmeros
significados que se forem compartilhados,
com certeza se tornarão inesquecíveis para
quem vivenciar, seja de forma coletiva ou
individual. Basta nos depararmos com uma
obra que instantaneamente geramos reações
em nós, seja um pensamento, seja um
olhar, um manuseio, captamos algo que foi
transmitido por outro.
Nem sempre essa experiência é ligada
unicamente ao prazer, pois as vezes ficamos
inquietos, pensativos, emocionados, tristes,
amedrontados ou assustados. E, muitas vezes,
principalmente na atualidade, há artistas que
procuram provocar o público, causar um
choque. O que nos atrai é a sensibilidade do
artista, sua imaginação, seu intelecto, sua
percepção especial da vida, mesmo quando
apresenta aspectos negativos. (OLIVEIRA &
GARCEZ, 2002, p. 11).
A Arte provoca diversos sentimentos, essa
experiência é algo inesperado. Nem sempre
aquilo que o artista pensou durante a sua
produção, atinge o espectador em seu produto
final. A relação entre a obra e o observador,
está muito mais ligada na bagagem de quem
observa do que no objetivo do artista. De
qualquer forma, sempre se cumprirá um
objetivo: a reflexão.

Oliveira & Garcez (2002) nos fazem
refletir sobre a inconstância da experiencia
relacionada a Arte. Desse modo entendemos
que não se pode padronizar respostas ou
questionamentos quando nos deparamos
com alguma obra. Em uma sala de aula,
temos uma turma com pessoas diferentes,
desse modo fica quase inviável definir
um padrão de respostas ou um rol de
questionamentos a seguir diante de uma
produção artística. É válido nos situarmos
historicamente com relação as obras que
indiscutivelmente são marcadores de tempo,
mas é preciso compreender que colocarmos
nossos meninos e meninas em contato com
muitas obras de arte aguçará neles uma
sensibilidade, uma memória afetiva que irá
contribuir para a qualidade da formação de
cada um.
Nossas escolas, para muitos educandos,
são o único espaço transformador de
realidades. Precisamos pensar cada vez
mais na importância da qualidade da nossa
contribuição para a sociedade. A violência
a que estamos expostos e nos deparamos
todos os dias é um triste fato, ao ligarmos
a TV, ao acessarmos nossos e-mails, redes
sociais e etc. constatamos notícias com
teor violento e com imagens impactantes.
Essa realidade nos mostra como estamos
carentes de beleza. As cenas de violência
nos chocam, ficamos impressionados,
formamos um mosaico em nossas mentes
com essas imagens tristes. A escola deve
tentar combater essas imagens, oferecer aos
nossos educandos e a comunidade em geral,
imagens em que todos possam apreciar,
músicas em que possamos nos deleitar com
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notas impressionantes, apresentações que
nos inspirem, que nos ajudem a ter esperança
na capacidade edificante da humanidade.
Hernandez (2000) nos confirma que o
sentido que as obras artísticas adquirem
está totalmente relacionado a experiência
pessoal de quem a contempla. E mesmo que
a obra não leve o observador a confrontar
suas experiências pessoais, mesmo que não
mexa com suas memórias a obra conquistará
um lugar novo. Dessa forma podemos refletir
sobre a ligação entre a Arte e o conhecimento.
Muitas vezes percebemos que a disciplina
relacionada a Arte em nossas escolas não
ocupa um lugar de destaque. A matéria é
“lembrada” quando precisam, muitas vezes,
decorar a escola. Outras vezes vemos a
quantidade de aulas que são mínimas em
relação a outras matérias, Existe aí uma pouca
atenção com relação ao uso do tempo e do
espaço dedicado à Arte na “grade curricular”.
O autor nos confirma que as obras artísticas
são fontes de conhecimento. O contato
da criança e do adolescente com a Arte
gera uma atribuição de sentido a objetos,
contribui para uma experiencia significativa
de quem os olha. É preciso atentar para
o fato de que a Arte gera conhecimentos,
proporciona aos educandos uma experiencia
estética significativa, além de contribuir para
a criação de um acervo pessoal de memórias.
Clouder & Nicol (2009) afirmam que
as pessoas que tem a oportunidade de
desenvolver a imaginação são pessoas
que se tornam mais criativas. Pessoas
criativas contribuem para uma sociedade
mais tecnológica e mais rica culturalmente.
Segundo os autores, muitas pessoas

acreditam que a imaginação na criança deve
ser superada, ao invés de ser incentivada. A
arte tem essa característica, provoca nossa
imaginação, sendo assim atentamos para o
fato do quão importante é para as crianças,
que suas imaginações sejam aguçadas cada
vez mais por meio da arte. De acordo com
os autores, é preciso que instiguemos a
imaginação de todos a nossa volta pois ela
é ao mesmo tempo apreciada e malvista.
Segundo os autores, a imaginação é a origem
de toda a criatividade, tecnologia e cultura,
porém, como não parece ter nenhuma
realidade prática ou física, raramente é
valorizada. Precisamos incentivar em nossas
aulas, a expressão por meio da Arte, pois a
imaginação leva a criatividade e pessoas
criativas contribuem para uma sociedade
melhor. Ainda segundo os autores, é comum
nos depararmos com comentários negativos
sobre a imaginação infantil. Com frequência
nos deparamos com comprovações de que a
imaginação está associada à infância, porém
também percebemos que ela é vista como
algo a ser “superado”, como se fosse uma fase
que logo devesse passar. Devemos valorizar
a imaginação, pois é por meio dela que nos
descobrimos e nos relacionamos com o
mundo, e é o jogo imaginativo da infância
que nos inicia nesse caminho.
Os Referenciais Curriculares nacionais
para a Educação Infantil (1998) , afirmam
em seus documentos que no momento
em que desenham ou criam objetos as
crianças também brincam de “faz-de-conta”
e verbalizam narrativas que exprimem suas
capacidades imaginativas, ampliando sua
forma de sentir e pensar
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sobre o mundo no qual estão inseridas.
Dessa forma, são proporcionadas formas
de se expressarem artisticamente e lhe são
garantidas oportunidades de trabalharem
sua criatividade.
Além de experimentarem a oportunidade
de terem o seu momento de expressão e
liberdade, os RCNEI (1998) nos colocam
a refletir sobre a importância de expor
as produções infantis seja nas salas, nos
corredores ou outras dependências da
unidade para que a produção dos meninos
e meninas sejam valorizadas e que se inicie
um processo de valorização e incentivo no
percurso da Arte.
Mas, antes disso, as produções devem
ser expostas, durante um certo período, nas
dependências das instituições de educação
infantil, tanto nos corredores quanto nas
paredes das salas, o que favorece a sua
valorização pelas crianças. Produção,
comunicação, exposição, valorização e
reconhecimento formam um conjunto que
alimenta a criança no seu desenvolvimento
artístico. A participação em exposições
organizadas
especialmente
para
dar
destaque à produção infantil colabora com a
autoestima das crianças e de seus familiares.
(RCNEI p. 104 -105).
Comentar os resultados dos trabalhos
possibilita a descoberta do percurso
na criação e a percepção das soluções
encontradas no processo de construção. De
acordo com RCNEI a imaginação, a ação, a
sensibilidade, a percepção, o pensamento
e a cognição são reativados conforme as
intervenções realizadas.
Hernández (2000) afirma que a Arte está

sujeita a uma atribuição de significados,
pois expressa o que o artista tem em mente
e expressa a interpretação do espectador,
que contribui dando sentido à experiencia
estética que a obra proporciona. Segundo o
autor, esse exercício de interpretação torna
a obra um fenômeno público e não privado,
exigindo um esforço dos atores para captar
esses sentimentos.
É comum observamos, em visitas a museus
ou em diversas aulas de Artes, alguns
questionamentos a respeito de qual foi a
intenção do autor ao produzir determinada
obra. Hernández (2000) nos chama atenção
para o fato de que a Arte deve articular as
nossas emoções com a obra e que esta deve
ser para o espectador como um texto aberto.
O pensamento sobre a Arte articula
nossas emoções e conhecimentos diante de
uma determinada obra, em relação à nossa
experiência em relação a ela. Isso implica
aceitar que as interpretações sobre a Arte
possam ser mais ou menos racionais e os
julgamentos mais menos defensáveis. Não se
trata, portanto, de encontrar ou procurar as
intenções do autor quando um expectador
se aproxima de uma obra, mas sim de levar
adiante um processo de interpretação. O
espectador, com a produção de significados,
faz com que a obra artística ou o objeto
da cultura visual deixe de ser um processo
interior e se transforme numa experiência
exterior, numa resposta que permita que o
espectador elabore suas próprias conclusões
e aprenda delas. As obras funcionariam
como um texto aberto e a apreciação seria
o efeito e a compreensão que se produz no
espectador (HERNÁNDEZ , 2000, p.114).
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Desse modo a relevância das intenções
do autor fazem sentido mais com relação
ao momento histórico, porém a experiencia
estética vivida pelo interprete é sempre
subjetiva e esse é um aspecto bastante
relevante que devemos instigar nas
crianças em sala de aula. De fato, é muito
importante nos localizarmos com relação as
características da obra, mas não devemos
deixar de lado o que nos move quando
estamos em contato com a arte.
ALVES (2005) nos fala sobre duas caixas
que todos nós carregamos, uma caixa de
ferramentas e outra de brinquedos. A caixa
de ferramentas se refere aos saberes práticos
necessários à nossa sobrevivência, mas na
caixa de brinquedos, existem aqueles saberes
que não tem uma utilidade prática, mas estão
no lado do coração, são saberes essenciais
para nós e não devemos abandonar essa
caixa, não devemos nos desconectar das
nossas emoções e a Arte está totalmente
ligada a elas.
Os olhos que moram na caixa de
ferramentas são os olhos dos adultos. Os
olhos que moram na caixa de brinquedos
são os olhos das crianças. Para ter olhos
brincalhões, é preciso ter as crianças por
nossas mestras (ALVES, 2005, P.24).
De acordo com o autor, as crianças já
trazem consigo a habilidade de se olhar
com o coração. Precisamos manter essa
habilidade. Não só manter, precisamos
resgatar esse olhar. Precisamos treinar
esse sentido. Na escola os meninos e as
meninas precisam de oportunidade para se
colocarem em momentos de contemplação,
apreciação, conhecer seus interesses, se

reconhecer no outro, ter empatia, essas e
outras experiencias fazem parte do percurso
criativo gerado pela Arte. O mundo precisa
de pessoas mais sensíveis, o mundo precisa
de pessoas que não apenas olhem, mas que
olhem e vejam profundamente o que está a
sua volta, que se olhe além do que se vê...e
essa é uma das características da Arte.
Precisamos considerar que a Arte é
essencial a todos nós, precisamos estar
sempre em contato com nossas emoções
e precisamos deixar as crianças viverem
experiencias
estéticas
que
encham
suas vidas de sensibilidade e alegria,
dessa forma teremos bons relacionamentos
em todos os níveis da sociedade, pois quanto
mais se veem coisas belas, mais beleza
deixamos no mundo.

190

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Arte nas escolas deveria receber um olhar no mínimo mais
atento, pois a linguagem traz consigo muitas possibilidades.
A experiencia proporcionada por meio da linguagem
artística inclui uma ferramenta muito importante para a
vida, exercer a nossa sensibilidade. De fato, é extremamente
rico conhecermos detalhes históricos sobre obras e
artistas do mundo inteiro, sejam com diversos suportes,
porém precisamos considerar que este não é o único
caminho que nos levará a Arte. É preciso levar as crianças
a vivenciarem uma experiencia estética por intermédio da
Arte. A importância de perceber quais as preferencias, quais
as emoções geradas, quais memórias afetivas despertadas,
quais provocações as obras geraram. Mesmo que pouca
coisa desperte em determinadas pessoas, algum lugar essa
experiencia ocupa na pessoa que se depara com a Arte.
Essas experiencias formam, mesmo que inconscientemente
um acervo subjetivo, uma coletânea que fica na memória
de cada um de nós. O mundo precisa de mais sensibilidade,
as notícias a que estamos expostos por meio da mídia são
capazes de nos assustar, precisamos de imagens contrárias
às de violência, nossas escolas precisam ser um espaço
no qual o olhar de nossas crianças e jovens contemplem
belas inspirações, pois estamos cada vez mais conectados
e precisamos entender que tudo oferecemos em nossas
escolas pode contribuir para a harmonia da sociedade.
A escola é um espaço privilegiado a que muitas crianças
e adolescentes tem acesso e para muitas este é o único
espaço. Além das crianças e adolescentes, fazem parte dela
a comunidade em geral, daí a importância da utilização
do espaço da escola para o acesso a Arte. É preciso que
tenhamos em nossas escolas uma multiplicação de saberes e
conhecimentos sobre Arte, pois ela está diretamente ligada
à nossa sensibilidade, imaginação e criatividade.
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A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: QuBrincar é uma atividade própria do desenvolvimento infantil, pela qual a
as crianças interagem umas com as outras, o brincar direcionado para a aprendizagem,
ludicidade, pode ser o meio tão almejado pelos educadores na busca pela melhoria de ensino
em sala de aula, assim necessitamos como professores e pesquisadores, encontrar caminhos
para transformar a educação, rompendo a formação contemporânea, e procurar meios que
atinjam a vida do educando a partir da sua própria vivência, e propiciando sua formação para
a vida, citando diferentes caminhos e proporcionando ao educando novas modalidades de
aprendizagem com estimulo ao desenvolvimento físico cognitivo criativo e social já existente
na criança. Por isso, esta pesquisa vai mostrar a importância do brincar na educação infantil,
por meio de inúmeras formas de brincar como estratégias de aprendizagem, salientando que
o brincar promove a aprendizagem e desenvolve o potencial educativo da criança.
Palavras-chave: Brincar; Escola; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Temos a intenção de relatar por deste
artigo a importância do brincar na Educação
Infantil, mostrando o que representa
a brincadeira dentro da sala de aula, o
significado e o enriquecimento que essa
estratégia pode desenvolver no educando
e como pode ser facilitadora no processo
de ensino aprendizagem, para todas as
crianças, pois, “educar a criança ludicamente
é estar auxiliando-a a viver bem o presente
e preparar-se para o futuro” (Luckesi, 2005,
p.45). Pensando desta forma, o brincar
ganha proporções realmente efetivas no
que se refere à aquisição de conhecimentos,
competências e habilidades, que norteiam
o ensino e serão fundamentais para a
construção do sujeito. Dessa forma, tem-se
por objetivo: Refletir sobre a importância do
brincar na educação infantil.
Assim sendo, para alcançarmos nosso
objetivo, buscamos referências em autores,
teóricos, documentos e a legislação existente
que disserta sobre o brincar na educação
infantil, para embasarmos teoricamente esta
pesquisa por meio dos quais consultaremos,
dentre os quais: Kishimoto, Wajskop,
Vygotsky, Wallon, Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil e Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
O brinquedo é oportunidade de
desenvolvimento. Brincando, a criança
experimenta, descobre, inventa, aprende

e confere habilidades. Além de estimular a
curiosidade, a autoconfiança e a autonomia,
proporciona
o
desenvolvimento
da
linguagem, do pensamento e da concentração
e atenção.
Brincar é indispensável à saúde física,
emocional e intelectual da criança. Irá
contribuir, no futuro, para a eficiência e o
equilíbrio do adulto.
O brinquedo traduz o real para a realidade
infantil. Suaviza o impacto provocado
pelo tamanho e pela força dos adultos,
diminuindo o sentimento de impotência da
criança. Brincando, sua inteligência e sua
sensibilidade estão sendo desenvolvidas.
A qualidade de oportunidades que
estão sendo oferecidas à criança mediante
brincadeiras e brinquedos garantem que
suas potencialidades e sua afetividade se
harmonizem. A ludicidade, tão importante
para a saúde mental do ser humano é
um espaço que merece atenção dos
pais e educadores, pois é o espaço para
expressão mais genuína do ser, é o espaço
e o direito de toda criança para o exercício
da relação afetiva com o mundo, com as
pessoas e com os objetos.
A criança deve explorar livremente o
brinquedo, mesmo que a exploração não
seja a que esperávamos. Não nos cabe
interromper o pensamento da criança ou
atrapalhar a simbolização que está fazendo.
Devemos nos limitar a sugerir, a estimular,
a explicar, sem impor nossa forma de agir,
para que a criança aprenda descobrindo
e compreendendo, e não por simples
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imitação. A participação do adulto é para
ouvir, motivá-la a falar, pensar e inventar.
Brincando, a criança desenvolve seu senso
de companheirismo. Jogando com amigos,
aprende a conviver, ganhando ou perdendo,
procurando aprender regras e conseguir uma
participação satisfatória.
Dessa forma, podemos observar que
o sentido da vida de uma criança é a
brincadeira. Brincando elas reproduzem
situações concretas pondo-se no papel dos
adultos, imitando-os e procurando entender
o seu comportamento.
Para a criança brincar não é apenas um
passatempo. Seus jogos estão relacionados
com um aprendizado fundamental; seu
conhecimento do mundo por meio das

suas próprias emoções. Por meio de jogos,
cada criança cria uma série de indagações a
respeito da vida, às mesmas que mais tarde, já
adulta, voltará a descobrir e ordenar, fazendo
uso do raciocínio.
Atualmente, tem surgidos concepções
diversas sobre o processo de alfabetização.
O eixo epistemológico do construtivismo
defende
a aprendizagem dinâmica e
prazerosa, dada a relevância destas
questões o trabalho vai focalizar a criança
de 3 a 6 anos, visando como o lúdico
pode contribuir para o desenvolvimento do
processo de aquisição da leitura e da escrita.
A criança adquire experiência brincando,
desenvolve a área afetiva, emocional,
intelectual e social.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
NO DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Refletindo sobre a relação entre
desenvolvimento e aprendizagem, Vygotsky
(1991), considera o ato de brincar muito
importante para o desenvolvimento integral
da criança. As crianças se relacionam de várias
formas com significados e valores inscritos
nos brinquedos. Pois, nas brincadeiras, as
crianças ressignificam o que vive e sente.
O estudo da brincadeira pode ser
considerado um meio pelo qual é possível
compreender como ocorre o desenvolvimento
comportamental e social. Apesar de já existir
uma quantidade razoável de pesquisas na
área, ainda há lacunas sobre para que sirva
a brincadeira e como pode ter ocorrido a sua

evolução filogenética. Pesquisas sugerem
três possíveis funções: tornar os indivíduos
mais flexíveis, promover o desenvolvimento
de habilidades cognitivas e motoras e
propiciar a aprendizagem social.
A necessidade que as crianças têm de
brincar supera qualquer restrição imposta
pelo ambiente. Elas criam seu próprio espaço
para brincar e improvisam brinquedos a
partir do que esteja ao seu alcance no
ambiente, sejam pedras, latas, pedaços
de madeira etc., convertendo objetos em
brinquedos e situações em brincadeiras.
Mesmo em civilizações antigas como
a Hindu (cerca de 2500-1700 a.C.) há
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evidências de que o brincar sempre tem
sido reconhecido como parte natural do
repertório comportamental humano (Oke,
Pant & Saraswathi, 1999, p.14).
Desta maneira, percebe-se que nossa
sociedade mudou, temos uma inversão de
papeis e valores, mais informação do que
podemos absorver, a mulher trabalha fora,
o avanço tecnológico é grande, a família
mudou, a criança mudou o aluno e a escola
também mudaram. As mudanças tecnológicas
mudaram as formas de brincadeiras.
As crianças deixaram de brincar na rua,
jogar bola, pular amarelinha e passaram a
jogar videogames e jogos de computador,
ignorando o sol que brilha a convidar as
brincadeiras na rua. Tanta mudança gera
confusão e expectativas, por isso, a escolha
por este tema que trata da importância do
brincar, ou ainda, como o lúdico interfere no
desenvolvimento de uma criança.
Este desenvolvimento, para Wallon
(1981), se dá por meio de uma interação
entre ambientes físicos e sociais e os
membros desta cultura, como pais, avós,
educadores e outros, ajudam a proporcionar
à criança participar de diferentes atividades,
promovendo diversas ações, levando a
criança a um saber construído pela cultura
e modificando-se por intermédio de suas
necessidades biológicas e psicossociais. Por
isso, a importância da brincadeira, pois é a
criação de uma nova relação entre situações
do pensamento e situações reais. Brincar
é coisa muito séria. Toda criança deveria
poder brincar. A brincadeira contribui para
o processo de socialização das crianças,
oferecendo-lhes oportunidades de realizar

atividades coletivas livremente, além de
ter efeitos positivos para o processo de
aprendizagem e estimular o desenvolvimento
de habilidades básicas e aquisição
de novos conhecimentos.
Durante
muito
tempo
confundiuse “ensinar” com “transmitir” e, nesse
contexto, o aluno era um agente passivo da
aprendizagem e o professor um transmissor.
A ideia de um ensino despertado pelo
interesse do aluno acabou transformando
o sentido do que se entende por material
pedagógico. Seu interesse passou a ser a força
que comanda o processo da aprendizagem,
suas experiências e descobertas, o motor de
seu progresso e o professor um gerador de
situações estimuladoras e eficaz.

O BRINCAR EM PIAGET,
VYGOTSKY, BRUNER E WALLON
A partir dos estudos da epistemologia
genética de Piaget (1978), é pela brincadeira
e pela imitação que se dá o desenvolvimento
cognitivo e a aprendizagem da criança, que
obedece a estágios estruturais, no qual a
imaginação criadora surge em forma de jogo,
instrumento preliminar de pensamento e
enfrentamento da realidade. Para o autor,
a brincadeira é concebida como conteúdo
da inteligência, tida como conduta livre,
espontânea, que a criança expressa
por vontade própria e pelo prazer que
proporciona.
Assim, como conduta lúdica, demonstra o
nível de estágio cognitivo em que a criança
está devido ao predomínio de um tipo de jogo
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diferenciado: jogo de exercício (motor), jogo
de expressão (linguagem), jogo simbólico (faz
de conta, representação), jogo de construção
(montagem) e jogo de regra (passo a passo,
normatização).
Na perspectiva de Vygotsky (1989),
que concebe o mundo como resultado de
processos histórico-sociais que alteram,
não só o modo de vida da sociedade, mas
também o modo de pensar do homem, o jogo
infantil e as brincadeiras são resultados de
processos sociais. Neste sentido, o brincar é
uma atividade sociocultural livre e originase nos valores, hábitos e normas de uma
determinada comunidade ou grupo social.
Sua natureza é sociocultural, na medida em
que as crianças brincam com aquilo que elas
já sabem ou imaginam que sabem sobre as
formas de relacionar-se, de amar e de odiar,
de trabalhar, de viver em grupos e sozinhas, de
interagir com a natureza e com os fenômenos
físicos, de um determinado grupo social, que
pode ser sua família, a comunidade à qual
pertencem e/ou outras realidades. Desse
modo, de acordo com o autor, a brincadeira,
na fase pré-escola, é atividade de suma
importância, porque favorece a socialização
do indivíduo e promove as mais importantes
mudanças no desenvolvimento psíquico e na
personalidade da criança.
Para Bruner (1986), a brincadeira da criança
aparece como um processo relacionado a
comportamentos naturais e sociais. Desta
maneira microcosmo para a comunicação
e o estabelecimento de uma realidade
compartilhada entre indivíduos. O brincar
está associado à natureza infantil social da
criança; é uma forma de linguagem própria

da infância, pois absorve em si a necessidade
de comunicar e compartilhar de uma vida
simbólica com outros (crianças e adultos).
Por último, Vygotsky ( 2004), com o
desenvolvimento de sua psicologia trouxe
contribuições importantes para a pesquisa
psicológica sobre o jogo infantil. Por meio de
pesquisas explicitou a influência do contexto
social na formação da inteligência, portanto,
no desenvolvimento do sujeito. Neste
sentido, valoriza o fator social mostrando que
nas brincadeiras dos jogos de papéis, a criança
cria uma situação imaginária, incorporando
elementos do contexto cultural adquirido por
meio da interação e da comunicação. Para
este autor a questão fundamental do jogo é
que ele propicia a zona de desenvolvimento
proximal, ou seja, o jogo é o responsável
pelo impulso do desenvolvimento dentro
dessa zona. As brincadeiras são aprendidas
no contexto social, tendo o suporte de seus
pares e adultos esses jogos contribuem para
a emergência do papel comunicativo da
linguagem, aprendizagem das convenções
sociais e a aquisição de habilidades sociais.
Embora as três concepções apresentem
divergências
conceituais,
os
autores
acreditam que o lúdico parte do pressuposto
da imitação. Mesmo ficando explícita a
primazia da maturação para Piaget e o foco
das interações sociais para Wallon (1981)
e Vygotsky (2004), todos demonstram a
importância dos processos imitativos para a
constituição da representação, e, portanto,
para a origem do comportamento lúdico.
Enquanto Piaget, Wallon e Vygotsky (apud
KISHIMOTO, 2003, p.45), “referem-se a
imitação como a origem de toda representação
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mental e a base para o aparecimento do
jogo infantil”, Bruner (1986) enfoca que
desenvolvimento da atividade simbólica se
origina de brincadeiras compartilhadas entre
a mãe e a criança, e estas brincadeiras por
sua vez conduzem para o aparecimento das
atividades motoras e vocais. Bruner (1986
), analisa o desenvolvimento da conduta da
criança, em situação de apontar, sempre na
presença da mãe ou do adulto responsável,
tentando compreender como esta conduta se
torna possível e aponta as interações sociais
como fonte de desenvolvimento cognitivo e
meio para atribuir significados aos objetos.

O PAPEL DO PROFESSOR
A ludicidade é uma necessidade do
ser humano em qualquer idade e não
pode ser vista como apenas diversão. O
desenvolvimento do aspecto lúdico facilita
a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal,
social e cultural, colabora com uma boa saúde
mental, facilita os processos de socialização,
comunicação, expressão e construção do
conhecimento.
O profissional envolvido com jogos e
brincadeiras no ambiente escolar deve estar
preparado para atuar como animador, mas
também como observador e investigador
das relações e acontecimentos que ocorrem
na sala de aula. Para uma tarefa dessa
dimensão social, o professor necessita de
uma formação sólida, fundamentada em
três pilares: “formação teórica, pedagógica
e pessoal”. Desse modo, é preciso que o
educador tenha uma base teórica para que

possa sustentar a aplicação do lúdico.
A formação lúdica de professores é, hoje,
uma preocupação constante para aqueles que
acreditam na necessidade de transformar o
quadro educacional presente, pois da forma
como se apresenta fica evidente que não
condiz com as reais necessidades dos que
procuram a escola com o intuito de aprender
o saber, para que tenham condições de
reivindicar seus direitos e cumprir seus
deveres na sociedade.
O professor é a peça chave desse
processo, e deve ser encarado como um
elemento essencial e fundamental. Quanto
maior e mais rica for a sua história de vida
profissional, maiores serão as possibilidades
de desempenhar uma prática educacional
consistente e significativa
Nessa perspectiva, o jogo, sob a ótica
do brinquedo e da criatividade, deverá ter
maior espaço e ser compreendido como
um importante instrumento no processo
educacional. Desse modo, na medida em
que os professores compreenderem melhor
sua capacidade potencial poderá contribuir
com o desenvolvimento da criança.
É importante destacar que os jogos e as
atividades lúdicas, ao serem utilizadas pelo
educador no espaço escolar, devem ser
devidamente planejados.
O planejamento é essencial para o
sucesso de um projeto. Cada atividade
deve ser articulada com outras para que
a aprendizagem se dê progressivamente.
Desta forma, ao incluir no planejamento uma
atividade lúdica, o professor deve adequar
o tipo de jogo ou outra atividade lúdica ao
seu público e ao conteúdo a ser trabalhado,
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para que os resultados sejam satisfatórios e
alcance os objetivos propostos.
O professor deve ter objetivos pedagógicos
que norteiam o uso das atividades lúdicas no
processo de alfabetização: brincar por brincar
pode ser divertido, mas não necessariamente
contribui para o processo de ensino e
aprendizagem. Cabe ao professor focalizar, a
cada momento e com estratégias específicas,
o que interessa para cada turma.

Uma aula com características lúdicas,
além de jogos e brincadeiras, precisa muito
mais de uma atitude do educador: educar
os educandos, provocando uma mudança
cognitiva e afetiva para que interaja em
sala de aula. O educador deve aguçar a
curiosidade da criança com os desafios do
mundo, viagens pela imaginação, moldar e
dar a forma aos diferentes elementos que
podem ser transformados em brinquedos.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem por finalidade abordar o benefício da contação de histórias
para o universo infantil. A atividade de contar história é um incentivo à imaginação e à
leitura, amplia a possibilidade de desenvolver seu potencial crítico de pensar, questionar,
duvidar. Com ela é possível antecipar acontecimentos, relacionar a leitura com a vida, ampliar
o repertório cultural, de palavras e expressões, permite a identificação com as personagens
e a construção de significados. A contação de história proporciona a criança fazer diferentes
leituras de mundo, pode entretê-la, despertar a curiosidade, desenvolver a criatividade,
estimular a imaginação, dentre outras qualidades. Entretanto, muitos acreditam que um bom
acervo de livros é suficiente para incentivar as crianças o interesse pela leitura, mas, para
que a história prenda a atenção e se torne um momento especial para elas, alguns aspectos
precisam ser levados em consideração. Porém surgem algumas dúvidas: existe alguma
diferença entre contar e ler história? As aprendizagens nesses dois tipos de abordagem são
iguais? As respostas a essas perguntas podem auxiliar o professor e/ou pais a entenderem
melhor qual será apropriado para cada tipo de situação/criança e assim, potencializar o
desenvolvimento dos pequenos e maximizar seu futuro bem-estar.
Palavras-chave: Contação de História; Universo Infantil; Criança; Interpretação de Mundo.
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INTRODUÇÃO
No passado, as famílias eram numerosas,
os membros se sentavam juntos à
mesa e esse era o momento em que
contavam suas próprias histórias, causos
ouvidos e experiência de outros. Contar
histórias é um hábito muito, tão antigo
quanto a civilização. Na literatura judaica,
os pais ensinavam seus filhos por meio
de histórias contadas que passavam de
geração a geração. Os primeiros contos para
crianças
surgiram
no
século
XVII
e,
no
Brasil,
a
tradição,
existia
entre os índios. Contudo, devido a
mudanças sociais como: participação
da mulher no mercado de trabalho, a
influência da mídia e das tecnologias, esse
cenário mudou nos tempos atuais, os
pequenos não vivem cercados de uma
família grande e bem integrada, por essa
razão muitas delas não passam pela
mágica experiência vinculada ao ouvir
uma contação de história, portanto,
agora mais do que nunca elas precisam
ouvir histórias, visto que tem grande
significado psicológico para crianças
de todas as idades. As pesquisas
em neurologia mostram que a primeira
infância é um período fundamental
no
desenvolvimento
cerebral.
O
desenvolvimento afetivo e mental das
crianças pequenas tem um impacto
direto na pessoa adulta que ela se
tornará. Por isso a importância de
entender bem a necessidade de investir
nessa criança de pouca idade para
maximizar seu futuro bem-estar.

A IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS
PARA O UNIVERSO INFANTIL
O momento de contar história não é
um ato individual, não é algo que se faz
sozinho, constitui-se uma experiência de
relacionamento humano, é um instante
de intimidade e cumplicidade, com ela
podemos ser levados para o passado, para
o futuro, para o mundo imaginário no qual
tudo pode acontecer.
A literatura infantil é muito rica e
interessante para a criança. A atividade de
contar história é um incentivo à imaginação
e à leitura, amplia a possibilidade de
desenvolver seu potencial crítico de pensar,
questionar, duvidar. Com ela é possível
antecipar acontecimentos, relacionar a
leitura com a vida, ampliar o repertório
cultural, de palavras e expressões, permite
a identificação com as personagens e a
construção de significados.
Chegaram ao seu coração e à sua mente,
na medida exata do seu entendimento, de sua
capacidade emocional, porque continham
esse elemento que a fascinava, despertava
o seu interesse e curiosidade, isto é, o
encantamento, o fantástico, o maravilhoso,
o faz de conta. (ABRAMOVICH, 1997, p. 37).
Valendo-se das histórias, elas podem
sentir emoções importantes como: tristeza,
raiva, irritação, medo, alegria, pavor,
insegurança e outros; é uma possibilidade
de descobrir o mundo imenso dos
conflitos, das dificuldades, dos impasses,
das soluções e perceber as relações presentes
na realidade, que a criança não pode perceber
por conta própria.
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Exatamente
porque
a
vida
é
frequentemente
desconcertante
para
a criança, ela precisa ainda mais ter a
possibilidade de se entender neste mundo
complexo com o qual deve aprender a lidar.
Para ser bem sucedida neste aspecto, a
criança deve receber ajuda para que possa
dar algum sentido coerente ao seu turbilhão
de sentimentos. Necessita de ideias sobre a
forma de colocar ordem na sua casa interior,
e com base nisso ser capaz de criar ordem na
sua vida. (BETTELHEIM, 2002, p. 5)
Ao ouvir uma história a criança pode ser
auxiliada a se transportar para um mundo
no qual o herói/heroína, apesar de viver
num mundo sozinho, ignorado, encontra um
lugar seguro e segue seu caminho com uma
profunda confiança interior. Por intermédio
dos problemas que vão sendo enfrentados
e resolvidos pelos personagens de cada
história os pequenos esclarecem melhor os
seus próprios problemas e encontram um
caminho possível para a resolução deles.
Antunes (2001) relata que é na infância
que se transformam as atitudes. Ouvindo
histórias, as crianças se identificam quem
é o personagem do bem ou do mal e
quais atitudes semelhantes ela já teve,
faz comparações com situações vistas ou
vividas e isso pode ajudá-la a resolver seus
problemas. É ouvindo histórias que a criança
vai receber aquele conhecimento que, mais
cedo ou mais tarde, utilizará na sua vida, em
momentos que precise fazer escolhas, ou
mesmo na sala de aula.
Entretanto, não podemos saber em que
idade uma história específica será mais
importante para uma criança, por essa razão,

somente a criança pode determinar e revelar
pela forma como reage emocionalmente
aquilo que a história provoca em sua mente
consciente e inconsciente. Se uma história
se tornar significante para ela, sua resposta
imediata revelará isso, possivelmente pedirá
para que seja contada outra vez. Quando a
criança obtém tudo o que pôde da história
preferida, ela pode temporariamente perder
o interesse nessa história e partir para outra
que supra suas necessidades.
Por exemplo: em muitas situações, o
herói/heroína é ajudado por um animal
ou a força da natureza. Como a criança se
sente mais em contato com essas coisas do
que os adultos, o destino do personagem
pode convencê-la de que mesmo que se
sinta rejeitada e abandonada no mundo,
logo tudo acabará bem.
Devido a esta identificação a criança
imagina que sofre com o herói suas
provas e tribulações, e triunfa com ele
quando a virtude sai vitoriosa. A criança
faz tais identificações por conta própria,
e as lutas interiores e exteriores do
herói imprimem moralidade sobre ela.
(BETTELHEIM, 2002, p. 8)
O final feliz da história torna possível
que essa criança encontre uma solução feliz
para a sua própria vida.

LER OU CONTAR, EXISTE
DIFERENÇA?
Esse assunto gera muitas dúvidas,
mas elas podem ser respondidas de
maneira bem simples.
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Ao contar uma história, existe mais
flexibilidade em relação às palavras utilizadas,
a interpretação e os recursos utilizados.
Pode-se até recriá-la, acrescentando
novos elementos que surgem da sua
imaginação ou até mesmo do contexto em
que está inserido.
Ler uma história é completamente
diferente, pois as palavras utilizadas são as
que estão escritas. Apesar de ser possível
interpretar de diferentes formas, com a
entonação da voz ou na leitura, o texto é
sempre o mesmo, independentemente do
leitor. As palavras utilizadas geralmente
são aquelas que não utilizamos com
frequência no dia a dia.
Interessante
mencionar
que
as
aprendizagens nesses dois tipos de situação
são diferentes também, visto que ao
participar de uma contação de história, a
criança observa especificidades da linguagem
oral, a postura e a ação do narrador (os
gestos, o tom de voz, as expressões
faciais, o olhar). Ela aprende mais sobre a
língua que se fala, ampliam seu repertório,
seu universo imaginário e como contar
suas próprias histórias. Podemos aguçar
a curiosidade da criança para que ela
pegue o livro do qual a história foi retirada
para lê-la e perceber as diferenças entre a
oralidade e a escrita.
No caso da leitura, a criança fica mais
próxima do universo letrado, aprende que
o que se está lendo está registrado, não foi
mudado o que está escrito. Aprendem para
que serve ler, qual o uso da escrita e da
leitura na vida cotidiana, a diferença entre
texto e ilustração; que na nossa cultura

manuseamos o livro folheando as páginas
da direita para a esquerda. Os pequenos são
capazes de observar todos esses detalhes.
Quando lemos uma história para as
crianças
podemos
potencializar
o
desenvolvimento de sua competência
leitora e escritora.

QUE HISTÓRIA CONTAR
Saber que história contar para cada
idade deve ser algo significativo para o
contador, pois o conteúdo dela precisa
aguçar a curiosidade dos pequenos, facilitar
a compreensão, prender a sua atenção e
transmitir a mensagem de que ela necessita.
O recomendável é que de 1 a 2 anos as
histórias sejam rápidas e curtas. Elas têm
grande interesse por histórias com muitas
imagens, dramatizadas com sons e gestos,
de bichinhos, brinquedos e seres da natureza
humanizados, pois se identificam com todos
eles. Deve se utilizar palavras simples
próximas de seu vocabulário.
De 2 a 3 anos sejam com enredo simples,
lúdicos, bem-humorados e curtos que
tenham crianças como personagens ou
animais com características humanas, o tema
deve se aproximar o máximo da rotina da
criança, pode se utilizar fantoches e música,
pois exerce fascínio na criança.
De 3 a 6 anos os livros devem propor
vivências do cotidiano familiar da criança
por meio de textos curtos, histórias
cumulativas e de repetição, de objetos e
animais humanizados, rítmicas e rimadas,
contos de fadas com enredo simples. O
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elemento maravilhoso começa a despertar
o interesse na criança.
A partir dos 7 anos as aventuras e
fabulas
mais
elaboradas
são
mais
indicadas,
histórias
da
vida
real,
cumulativas e de repetição, com muita
ação e contos de humor. O elemento
maravilhoso
exerce
um
grande
fascínio sobre a criança.
Algo digno de se destacar é que ao
escolher qual história contar, precisamos
também valorizar a nossa própria cultura
para que sejam passadas para as gerações
futuras e conservadas, além disso, o
folclore brasileiro tem o objetivo de
fazer a criança compreender melhor a
sua comunidade, sobretudo, o estudo do
folclore contém preciosos ensinamentos e é
significativo
pela
riqueza
dos
elementos que o compõe.
Uma lenda belíssima que pode servir
de exemplo, é a lenda da origem do rio
Amazonas:
Há muitos anos, moravam na selva
amazônica dos noivos apaixonados que
sonhavam ser um casal. Ela vestia-se de
prata e seu nome era Lua. Ele vestia-se de
ouro e o seu nome era Sol. Lua era a dona da
noite e Sol era dono do dia.
Havia um obstáculo para o namoro
de ambos. Se eles se casassem o mundo
se acabaria. O ardente amor de sol
queimaria a terra toda. O choro triste da Lua
toda a terra afogaria.
Apesar
de
apaixonados,
como
poderiam se casar? A Lua apagaria o fogo? O
Sol faria toda a água evaporar? Apaixonados,
se separaram e nunca puderam se casar.

Os noivos ficaram tristíssimos. A Lua,
de prata e o Sol, de ouro.
No desespero da saudade, a Lua chorou
durante todo um dia e uma noite. Suas
lágrimas escorreram por morros sem fim até
chegar ao mar. Mas o oceano, bravio, não
queria aceitar tanta água. A sofrida Lua não
conseguiu misturar suas lágrimas às águas
salgadas do mar e foi assim que algo estranho
aconteceu.
Um imenso rio apareceu inundando vales,
florestas e lugares sem fim. Eram as lágrimas
da Lua, que de tanta tristeza, formaram o rio
Amazonas, o rio mar da Amazônia.

COMO CONTAR HISTÓRIA
Muitos acreditam que um bom acervo de
livros é suficiente para incentivar as crianças
o interesse pela leitura, entretanto, para que
a história prenda a atenção e se torne um
momento especial para elas, alguns aspectos
precisam ser levados em consideração.
Em primeiro lugar, quando vamos contar
uma história temos que nos perguntar para
que queremos narrar (para divertir, para
homenagear, para ampliar o repertório,
para acolher, etc.), em qual situação
(num orfanato, na sala de estar, numa
escola, num evento cultural). Isso pode
nos ajudar a definir como iremos nos
preparar para tal ocasião.
O local onde será feita a contação de
história precisa ser cativante, limpo, bem
arejado, sem muita interferência de barulhos
externos e convidativo para que as crianças
se sintam à vontade.
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Não é preciso cenário para contar uma
história, porém se desejar, prepare o local
com recursos simples e que possam oferecer
um efeito bonito.
A história a ser contada precisa ser
selecionada de acordo com o público que
irá ouvi-la e com a ocasião em que será
contada. Escolhida a história, ela deve ser lida
várias vezes pelo contador para que ele se
familiarize com cada parte dela (a estrutura,
os personagens, o cenário no qual a narrativa
acontece) e a memorize.
Além disso, nada substitui o entusiasmo
do contador, para tanto ele precisa envolverse com a história, sentir as mesmas emoções
dos personagens, fazer parte dela.
Falar com naturalidade variando o tom
da voz de acordo com cada personagem,
situação e sentimento é fundamental,
entretanto é preciso tomar cuidado para não
exagerar na entonação e nos gestos.
Algo digno de nota é que nesse momento
não haja pressa, deve-se respeitar os
comentários, as perguntas e as pausas que
existem na história.
A utilização de objetos durante a narrativa
é opcional, pois alguns não se sentem à
vontade ao manuseá-los, se o fizerem,
ficará artificial e pouco convincente na
apresentação. Outros se identificam com
eles, porém pode-se utilizar poucos para dar
“asas à imaginação” dos ouvintes.
O mais importante de tudo isso é não
explicar o porquê de uma história ser tão
interessante, com certeza essa atitude irá
destruir o encantamento da história, visto
que é exatamente por isso que as crianças se
sentem tão maravilhadas.

É POSSÍVEL CONTAR HISTÓRIAS
PARA CRIANÇAS SURDAS!
COMO?
A comunidade surta não deve ser
esquecida nesse respeito. Entretanto, é
preciso se atentar para alguns aspectos
afim de atendê-los.
Antes de mais nada, gostaria de
esclarecer que a linguagem utilizada pelos
surdos é a língua brasileira de sinais (LIBRAS).
A Língua Brasileira de Sinais é uma das
linguagens de sinais existentes no mundo
inteiro para a comunicação entre surdos.
Ela tem origem na Linguagem de Sinais
Francesa. As linguagens de sinais não
são universais, elas possuem sua própria
estrutura de país para país e diferem até
mesmo de região para região de um mesmo
país, dependendo da cultura daquele
determinado local para construir suas
expressões ou regionalismos.
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 do corpo no
espaço. Por essa razão, é imprescindível que
quem cumprirá o papel de contador, precisa
estar habituado com essa linguagem.
A primeira ação que o contador deve
tomar é passar pelo processo de leitura,
compreensão e adaptação do texto, pois
é preciso transformar um texto voltado
para ouvintes em uma história inserida no
contexto cultural do surdo.
Conforme Heidegger (1983, p. 456), citado
por Berman (2007, p. 20), “Toda tradução
é em si mesma uma interpretação. Ela
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carrega no seu ser, sem dar-lhe voz, todos os fundamentos,
as aberturas e os níveis da interpretação que estavam
na sua origem. E a interpretação, por sua vez, é somente
o cumprimento da tradução que permanece calada [...].
Conforme as suas essências, a interpretação e a tradução
são somente uma única coisa”.
Para que a tradução de uma língua e de uma cultura
para outra aconteça, é necessário que haja a interação e a
construção do sentido do texto.
Além da questão mencionada, um outro ponto que
devemos considerar é o tempo e o espaço dessa contação.
O tempo estimado para prender a atenção dos surdos é em
torno de dez a quinze minutos para cada história. O espaço
para a contação deve ser iluminado e aconchegante e o
mais importante é que o contador se posicione em um local
estratégico para que todos possam visualizá-lo bem.
A seleção da história a ser contada segue o mesmo
direcionamento da escolha para ouvintes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contação de história proporciona a criança fazer
diferentes leituras de mundo, pode entretê-la, despertar
a curiosidade, desenvolver a criatividade, estimular a
imaginação, dentre outras qualidades.
Nos tempos atuais, as crianças vivem cercadas pela
influência da mídia e das tecnologias, que muitas vezes não
trazem aquisição de habilidades, estímulos apropriados e
não acrescenta nada de importante à vida dos pequenos.
O ato de contar uma história é uma arte que precisa ser
valorizada, estimulada e exercida, visto que seus benefícios
são inesgotáveis tanto para aquele que conta quanto a
aquele quem ouve.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A pós modernidade trouxe muitas inquietações acerca da qualidade da Educação
Infantil e nessa perspectiva se coloca a leitura como eixo, reconhecendo que nesta fase a
criança se encontra em contato direto com a linguagem ampliando seus conhecimentos
sobre o meio social. O objeto do estudo é a análise da atual construção do conhecimento
da criança e a influência da leitura nesse processo, reconhecendo-se que a educação que
tem como meta auxiliar a criança a ser um sujeito autônomo, feliz e capaz de se posicionar
diante do mundo está sob a dependência da leitura. A metodologia do estudo orientou-se
pela pesquisa bibliográfica e exploratória que tem como foco os pressupostos teóricos e
postulados de autores indispensáveis à compreensão do objeto e a construção teórica do
estudo.
Palavras-chave: Leitura; Formação Infantil; Autonomia.
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INTRODUÇÃO
A noção de leitura na escola parte de
um campo mais amplo como formadora da
autonomia, mas independente do contexto
escolar, a leitura representa uma forma de
conhecimento que amplia as experiências
pessoais, permitindo ao leitor valorizar
e compreender cada passo melhor do
aprendizado das coisas aprendidas e cada
experiência obtida.
Aumentar a noção de leitura implica
modificações na cultura e na visão de mundo
em geral. Portanto, a importância de se
envolver tanto o tema da leitura como à
da cultura para longe dos limites que as
instituições atribuíram ao desenvolvimento
na Educação Infantil.
O objeto do estudo é a análise da
atual construção do conhecimento da
criança e a influência da leitura nesse
processo,
reconhecendo-se
que
a
educação que tem como meta auxiliar a
criança a ser um sujeito autônomo, feliz e
capaz de se posicionar diante do mundo está
sob a dependência da leitura.
A escolha do tema despertou interesse
para o desenvolvimento de uma pesquisa,
a qual trouxe inovações acerca dos
caminhos que a leitura tem sido conduzida
no ambiente escolar.
Nesta perspectiva, o objetivo deste artigo
é identificar os caminhos das mudanças na
Educação Infantil a partir da importância da
leitura entendida como cultura e como modo
de conhecer o mundo.
Justifica-se a realização da escolha do
tema tendo-se como reconhecimento que as

crianças adoram histórias lidas em voz alta,
as histórias representam um mundo novo,
uma forma lúdica e simbólica de adentrar em
um universo de fadas, princesas, castelos,
rainhas, animais e todo o contexto que
as histórias infantis traduzem de forma a
despertar a estética pela leitura, seja nas
imagens coloridas que os livros de história
apresentam ou nas leituras realizadas
pelos pais. Esse universo se torna muito
significativo para a criança.
A metodologia do estudo orientou-se pela
pesquisa bibliográfica e exploratória que
tem como foco os pressupostos teóricos
e postulados de autores indispensáveis
à compreensão do objeto e a construção
teórica do estudo.
A contribuição do estudo é trazer uma
reflexão sobre a leitura trazendo essa dinâmica
de descobertas que a leitura proporciona
ao inserir o indivíduo no mundo da leitura,
geralmente a leitura oral entra no universo
infantil no período da Educação Infantil, ou
seja, no período da pré-alfabetização, pois
nesta fase, a leitura representa para a criança
o descortinamento do mundo, muitas vezes
essa dinâmica é inserida no seio familiar.
No ambiente escolar a leitura é uma forma
de conhecer o meio em que vive por intermédio
dos primeiros contatos com a leitura em
nível de socialização com outras crianças.
Embora não seja ela ainda a protagonista da
leitura, porém ao vivenciar o texto escrito não
conta apenas o conhecimento da língua, mas
também um sistema de relações interpessoais
que se inserem no mundo da criança.
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A proposta a ser apresenta no estudo é a
dimensão que a leitura projetou na educação
pós-moderna na Educação Infantil.

A ABORDAGEM PEDAGÓGICA
DA LEITURA NA FORMAÇÃO
INFANTIL
A abordagem pedagógica da leitura
tem uma orientação aplicada ao conteúdo
cultural como incremento da produção
do conhecimento, a partir de leituras
agradáveis e informativas que cultivam a
memória histórica e povoam a memória
coletiva das crianças.
No ambiente escolar a vivência da leitura
se dá com o Livro Didático. Já o Livro Infantil
tem, no ambiente escolar, o objetivo de
cultivar na criança um novo mundo que
venha de encontro com as suas necessidades
de aventura e curiosidade.
Um grande medo que a escola deixe
de perceber a importância dos saberes
infantis e participe efetivamente do
encurtamento da infância, num processo
de desconstrução da identidade infantil, e é
neste caleidoscópio de práticas e teorias que
a importância da Educação Infantil se faz
presente, o verdadeiro desafio da Educação
Infantil é perceber que seu objetivo não é
de transmitir conhecimento, ou de construir
aprendizagens sem significados, mas de
enriquecer os saberes das crianças, tirando
proveito do grande repertório linguístico,
comportamental e vivencial que esses
pequenos levam consigo para a escola.
(REGO, 1988, p. 71).

Rego (1988) afirma que a prática
da leitura na escola está integrada ao
processo ensino/aprendizagem e não tem
ultrapassado a artificialidade instituída
na sala de aula, apenas como ponte para
possibilitar o domínio efetivo da língua
padrão em suas modalidades oral e escrita.
É a partir do texto que o aluno pode se
tornar capaz de atribuir-lhe significações aos
símbolos dando-lhes significado.
Por que a maioria dos alunos detesta
ler? A motivação para a leitura, está no
aprender a ler na sala de aula, apenas leram
automaticamente o livro imposto pelo
professor e não os assuntos que gostam de
ler. Não foram ensinados a se transportarem
para o mundo fantástico da imaginação,
da performance da leitura de histórias e
não tiveram a oportunidade de criar seus
próprios textos, portanto, não há instigação
do subjetivismo no educando.
Silva (1999) revela que os métodos
usados para ensinar uma criança os padrões
da gramática são sempre cansativos e
fragmentados em frases sem contextualização
que pecam pela falta de sentido, e
consequentemente não são estimulativas aos
componentes mentais da criança.
Kato (1995) avalia que a Educação Infantil
é a fase em que o Universo Infantil está muito
relacionado ao imaginário que a leitura pode
oferecer e uma maior experiência criativa
com a pesquisa, a narrativa, a apreensão do
significado e a compreensão da leitura a nível
mental, a velocidade da leitura, a habilidade
para reproduzir, criar, e interpretar textos,
a riqueza vocabular e seu significado e a
expressividade dos saberes.
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Nesta fase em que a leitura deverá ser
prazerosa, a criança tem a leitura na escola
que expressa uma superficialidade na
medida e que se processa um mecanismo
que desgasta o interesse pela leitura.
Embora a criança não seja a protagonista
da leitura, mas ao vivenciar o texto
escrito não conta apenas o conhecimento
da língua, mas também um sistema
de relações interpessoais que se inserem no
mundo da criança.
A leitura na escola não está conseguindo
propiciar um aprendizado tão vivo e
duradouro como o contexto geral em que os
leitores se inserem. A constituição da prática
da leitura seria a ponte para o processo
educacional eficiente, proporcionando a
formação integral do indivíduo. Todavia, os
educadores constatam sua impotência diante
do que denominam a ‘crise da leitura’, que
significa a ausência de leitura num sentido
mais abrangente, mas não se trata de uma
conjuntura própria criada pelo sistema
educativo (SILVA, 1999, p. 20).
Silva (1999) explica que a qualidade do
processo educativo está vinculada a uma
formação cultural por parte do professor e
da instituição de ensino em inserir a leitura
em um universo de elementos constitutivos
do imaginário cultural, a partir da exploração
da leitura interpretativa, da oralidade, do
incentivo à argumentação, contextualização
e produção de textos. Esses requisitos que
devem ser incorporados ao ensino básico
passam despercebidos em meio a uma
avalanche de conteúdos desnecessários.
Silva (1999, p. 21) pontua que a instituição
educativa tem autonomia para modificar

essa conjuntura, sua efetivação dependerá
exclusivamente da criação de uma “cultura
voltada para a criação do educando leitor”.
Nas Séries Finais do Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, o alunado necessita
de preparação adequada para adaptarse à leitura e à escrita com autonomia e
flexibilidade. Pesquisas realizadas com
estudantes demonstram que o uso da
leitura é uma raridade, não se trata de um
comportamento cultural que o professor
tende a preservar como base de sustentação
da formação educativa.
Oliveira (1994) destaca que ao educador é
fundamental conhecer os limites de sua ação,
e repensar sua prática profissional, a fim de
passar a agir de forma objetiva e coerente
em face aos desequilíbrios e desafios que a
realidade apresenta (OLIVEIRA, 1994).
A qualidade do processo educativo nessa
fase tendeu a diminuirquando estatisticamente
se comprovou as dificuldades advindas da
falta de costume da leitura e o desestímulo
para ampliar o universo vocabular. A leitura
reduz as incidências de erros ortográficos,
a pobreza vocabular, dá maior confiança
e estímulo às experiências do dia-a-dia.
(LEITE, 1996, p. 77).
Leite (1996) pontua que algumas crianças
e jovens não gostam de ler, acabam
considerando a atividade cansativa, em
especial, entre grupos de alunos com
dificuldade de reter atenção. A leitura
muitas vezes torna-se cansativa por falta de
vocabulário mais amplo para a compressão e
assimilação da mensagem.
Então, parte do incentivo na escola e na
vida cotidiana da criança com a leitura. É
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lendo que se torna leitor e se adquire o gosto
pela leitura. Neste sentido cabe à escola
viabilizar o acesso do aluno ao universo dos
textos que circulam socialmente, ensina-lo a
produzir e a interpretar. Isso inclui textos de
diferentes disciplinas, com os quais o aluno
se defronta sistematicamente no cotidiano
escolar e não consegue manejar, pois não há
um trabalho planejado com essa finalidade.
A leitura sempre esteve no centro de
interesse dos educadores, que a defendem
como
instrumento
que
desenvolve
habilidades cognitivas e auxiliam na
construção da autonomia e da cidadania,
levando o indivíduo a compreender,
participar e se posicionar diante das questões
do cotidiano e da realidade que o cerca.
(MENDES, 2010, p. 01).
E por isso, Mendes (2010) destaca que é
por intermédio das estórias que o narrador
pode também inserir no final da história
uma análise de um tema, por exemplo,
perturbador, que abrange o contexto da
estória imaginária, e que de certa forma
conduz para uma análise da realidade vivida
e sentida pela criança no ambiente em que
está inserida.
A narrativa de histórias é interessante
também para as crianças que sabem ler,
pois soam bem aos ouvidos e a emoção do
narrador e a forma de leitura pode despertála na dicção e na correção dos erros de leitura.
Na concepção de Silva (1991, p. 45):
A leitura sensorial (perceptiva) vai, portanto,
dando a conhecer ao leitor o que ele gosta
ou não, mesmo inconscientemente, sem a
necessidade de racionalizações e justificativas.
Na criança essa leitura através dos sentidos

revela um prazer singular, relacionado com
a sua disponibilidade (maior ou menor do
adulto) e curiosidade (mais espontaneamente
expressa). (SILVA, 1991, p. 45).
Kato (1995) ao realizar uma experiência
de formação de círculos de leitura com
crianças da Educação Infantil identificou que
as crianças acabam por se entregar mais à
leitura do que os adultos.
[...] identificou que a criança tende a ter
maior disponibilidade que o adulto para
entregar-se à leitura pelo simples fato de, em
princípio, tudo lhe ser novo e desconhecido
e ela precisar conhecer o mais possível a fim
de aprender a conviver com esse mundo.
(KATO, 1995, p. 18).
Kato (1995) ainda pontua que:
Uma leitura mesmo superficial revela
muitos quadros intimamente ligados às
fantasias, representações sociais, visão de
mundo e angústias de cada leitor, vindo
também ao encontro de suas fantasias mais
comuns. (KATO, 1995, p. 18).

A FORMAÇÃO LEITORA SOB O
PONTO DE VISTA CULTURAL NA
INFÂNCIA
A literatura folclórica aplicada na
Educação Infantil e também nas Séries
Iniciais do Ensino Fundamental contribui
para o educando entender à cultura local,
valorizar as manifestações espontâneas
da sociedade, conhecer a riqueza e
a diversidade cultural dos estados
brasileiros. Além de uma forma lúdica de
atrair o imaginário infantil, a literatura
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folclórica é uma leitura de cunho informativo
e agradável.
O universo da linguagem pode ser
visualizado a partir da comunicação social
que caracterizam as manifestações culturais.
Oliveira (1994) revela que a criança se
constitui como elemento de uma cultura,
o processo educativo é relevante no um
enriquecimento em seu desenvolvimento,
cumprindo o papel de socializador,
proporcionando o desenvolvimento de sua
identidade por meio de uma aprendizagem
diversificada e significativa.
O currículo tradicional na escola não
oferece condições de fundamentar a
aprendizagem da criança e contribui para
uma formação “deformada” de educandos
com dificuldade de compreender o que lê,
de opinar, argumentar, criar e produzir. O
ensino é conduzido sem objetivos explícitos,
sem metas para cada etapa educativa.
A etapa terminal do ensino básico com
ênfase à qualidade, deve conduzir a criança
nesta fase, a ser capaz de ler fluentemente,
interpretar o que lê, argumentar com um
interlocutor e ser eficiente na aquisição da
escrita e da oralidade. (WEIZ, 1999, p. 34)
Wiez (1999) esclarece que o ambiente
familiar consiste no primeiro espaço de
formação para a personalidade do indivíduo.
É por meio deste espaço que se inicia os
primeiros processos de aprendizagem, seja
esta voltada ao conhecimento intelectual ou
mesmo emocional.
Conforme Dessen & Polonia (2007, p. 02)
ano que concerne à relação entre o processo
de aprendizagem e o ambiente familiar,
percebe-se que:

No ambiente familiar, a criança aprende
a administrar e resolver os conflitos, a
controlar as emoções, a expressar os
diferentes sentimentos que constituem
as relações interpessoais, a lidar com
as diversidades e adversidades da vida.
Essas habilidades sociais e sua forma de
expressão,
inicialmente
desenvolvidas
no âmbito familiar, têm repercussões em
outros ambientes com os quais a criança, o
adolescente ou mesmo o adulto interagem,
acionando aspectos salutares ou provocando
problemas e alterando a saúde mental e
física dos indivíduos. (DESSEN & POLONIA,
2007, p. 02).
Portanto, o ambiente familiar é o primeiro
espaço de convivência conhecido pelo
indivíduo e consequentemente suas ações
ou seu desenvolvimento refletiram este
conhecimento inicial, o qual é influenciado
por fatores culturais e sociais enraizados no
contexto familiar.
Para Vieira (2009, p. 02) é inegável a
relação entre família, uma vez que essa é a
chave principal para o “início do processo de
aprendizagem”. Assim, no que se refere ao
relacionamento desta interação e a formação
da leitura na Educação Infantil, Vieira (2009)
explica que a leitura está totalmente ligada
ao processo de formação do indivíduo, sendo
esse iniciado na Educação Infantil.
A aprendizagem da leitura está intimamente
relacionada ao processo de formação geral
de um indivíduo e à sua capacitação para as
práticas sociais, tais como: a atuação política,
econômica e cultural, além do convívio em
sociedade, seja na família, nas relações de
trabalho dentre outros espaços ligados à
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vida do cidadão. (VIEIRA, 2009, p. 02).
Deste modo, a formação da leitura na
Educação Infantil é influenciada por vários
aspectos e não somente por aqueles
relacionados ao ambiente escolar. Pelo
contrário, a elaboração dos conceitos de
leitura se iniciam ainda no ínterim familiar,
levando assim aspectos culturais e sociais, e
se desenvolvendo com mais intensidade no
ambiente escolar.
Paviane (2009) descreve que as condições
sócio antropológicas influenciam de maneira
determinante na leitura do aluno, o que leva
a crer que pais com maior hábito de leitura
acabam influenciando os filhos com maior
potencialidade. O autor acrescenta ainda
que:
Quando em uma região o habito de leitura
constitui-se num comportamento comum
da sua população, e porque historicamente
houve condições a que, individual e
coletivamente, a sua grande maioria o
fosse construindo. Certamente, através
da educação informal e formal, a família,
a escola e a sociedade, ao instituírem um
caráter valorativo a leitura, formam leitores.
O oposto também vale, quando a leitura não
se constitui um valor social ou não faz parte
dos valores vividos por uma sociedade como
um todo, á pratica da leitura, o habito de ler
não acontecem, sendo, portanto, o não ler
uma de suas práticas culturais (PAVIANE,
2009, p. 01).
Percebe-se, neste contexto, que a
formação familiar e cultural é relevante no
processo de aprendizagem da leitura do
aluno, ao ponto que ao estimular os filhos
desde pequenos ao processo de leitura,

seja mostrando livros ilustrados, revistas em
quadrinhos ou mesmo contando histórias
infantis, os pais estarão incentivando o
hábito da leitura, a qual no âmbito escolar
apenas será melhor desenvolvida.
Segundo Vieira (2009) a influência
inicial dos pais para o processo de leitura
é relevante, tendo em vista que a criança
quando recebe um livro busca por meio das
funções sensoriais, sonoras e visuais, ou
seja, apalpando e reconhecendo sons ou
mesmo imagens e ilustrações se aproximar
daquele elemento inusitado e desconhecido,
tomando assim sensações agradáveis,
as quais necessitaram serem repetidas
rotineiramente.
Levando em consideração o uso destes
recursos, os quais podem ser, sons, imagens
ou textura, tem-se que os mesmos propiciam
uma maior realidade ao mundo abstrato da
leitura, trazendo assim a criança a um mundo
mais concreto, influenciando os primeiros
atos investigativos e consequentemente
enraizando o habito da leitura.
Conforme Terzi (2009, p. 03) levando em
consideração alguns estudos que buscam
explicar a relação entre o contexto familiar,
sua cultura e as primeiras aproximações do
hábito da leitura, observa-se que:
A análise que esses estudos fazem da
história de leitura das crianças é quase que
puramente quantitativa. Em sua maior parte,
ela é constituída de dados sobre o número de
exposições da criança à leitura de estórias,
a quantidade de material a ela disponível,
frequência de participação em eventos de
letramento, escolaridade, profissão e hábitos
de leitura dos pais. (TERZI, 2009, p. 03).
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Desta forma, o processo de aprendizagem
da leitura remete também à quantidade de
vezes que a mesma é apresentada a criança,
o que leva a crer que ambientes onde a
família possui aspectos culturais voltados ao
hábito da leitura, provavelmente a criança
terá mais facilidade em desenvolver este
processo de aprendizagem, do que se levar
em consideração a situação contrária.
Para Vieira (2009, p. 04) as ações
familiares são essenciais para influenciar o
hábito da leitura.
A família se fortalece e como espaço
privado de vivência, e é nesse interior do
novo modelo familiar que o gosto pela leitura
se intensifica. O gosto pela leitura se constitui
em atividade adequada a esse contexto

de privacidade doméstica. A privacidade
doméstica traz além do conforto, sentimento
de proteção, ligação afetiva e traços comuns
além do parentesco sanguíneo. A leitura
ganha status como ritual que reúne a família
ao redor da mesa para leitura do texto
religioso, nesse momento o gosto pela leitura
começa a ser transmitido na esfera familiar.
(VIEIRA, 2009, p. 04).
Portanto, a relação entre cultura familiar
e a leitura do aluno é evidente, o que
torna imprescindível a atuação dos pais
ou responsáveis como primeiros ele os
de integração entre o conhecimento e a
leitura, a qual será desenvolvida com maior
potencialidade no ambiente escolar.

BENEFÍCIOS DA LEITURA
NO AMBIENTE FAMILIAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com Terzi (2009, p. 04) estudos
revelam que os benefícios alcançados
por meio do incentivo inicial da leitura no
ambiente familiar são inquestionáveis.
Assim, ambientes em que o letramento é
comum, seja pelo incentivo aos contos de
fadas, histórias em quadrinhos, entre outros
elementos, o sucesso no desenvolvimento
da leitura dos alunos é mais rápido do
que naqueles ambientes onde os pais não
possuem qualquer cultura associada ao
hábito da leitura. Terzi (2009, p. 05) descreve
ainda que:
O desenvolvimento da língua oral e o
desenvolvimento da escrita se suportam e se

influenciam mutuamente. Nos meios letrados,
onde a escrita faz parte da vida cotidiana da
família, a construção das duas modalidades
se dá simultaneamente: ao mesmo tempo
em que a criança aprende a falar ela começa
a aprender as funções e os usos da escrita,
podendo se tornar uma leitora e produtora de
textos não-alfabetizada, já com concepções
sobre o letramento. (TERZI, 2009, p. 05).
Assim, ao promover o início do hábito
da leitura, a família estará também
influenciando na maior facilidade da
aprendizagem da escrita, tendo em vista
que estes dois elementos se desenvolvem
mutuamente, consequentemente quanto
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maior o desenvolvimento da leitura mais
fácil será a aprendizagem da escrita, o que
torna o ensino no ambiente familiar ainda
mais relevante.
Na pesquisa a escola e o ensino da leitura
realizada por Ferreira & Dias (2009), fica
explicito que os autores detectaram pelo
relato dos entrevistados que a história
familiar é determinante para a aprendizagem
e desenvolvimento da leitura. Assim
perceberam que os alunos, cujos pais não
tinham o hábito da leitura ou mesmo que
eram analfabetos, apresentaram maiores
dificuldades no âmbito escolar, o que
demonstra a necessidade do estimulo a
leitura ainda no ínterim familiar.
Deste modo, Silva (1999) revela que a
escola ao receber um aluno cuja a influência
ao hábito da leitura precede aos primeiros
anos de vida, ainda inerentes a cultura
e formação dos pais, há maior facilidade
no Desenvolvimento Intelectual. No que
corresponde aos alunos cujo primeiro contato
ao universo da leitura se dá no ambiente
escolar, maiores são asa dificuldades na
aprendizagem e compreensão, elementos
que retardaram o processo de conhecimento
do aluno.
Conforme Vieira (2009, p. 05) neste tema
é preciso que os pais compreendam que:
A promoção do ato de ler pode ser
transmitida no âmbito do letramento
familiar, pois essa responsabilidade não
pode ser delegada somente à escola, deve
ser uma parceria entre biblioteca escolar/
escola e família. O letramento familiar pode
ser entendido como o contato dos signos
através dos pais, seja pela estória contada

na hora de dormir ou canções ensinadas às
crianças, esses são modos de letramento
que auxiliam no fomento a leitura.
(VIEIRA, 2009, p. 05).
Portanto, os pais devem ser conscientes
que cabem a eles os primeiros ensaios de
conhecimento da criança, consequentemente
quanto maior o poder de influência aos
processos de aprendizagem maior também
será o sucesso dentro do ambiente escolar.
Assim, atuar no processo de aprendizagem
dos alunos deve ser percebido como um
trabalho em conjunto, entre pais e escola, e
não apenas um dever do ambiente escolar.
Dessen & Polonia (2007, p. 01) apontam
em seus estudos que a relação família, escola
e aprendizagem devem considerar que:
A família e a escola emergem como duas
instituições fundamentais para desencadear
os processos evolutivos das pessoas, atuando
como propulsoras ou inibidoras do seu
crescimento físico, intelectual, emocional e
social. Na escola, os conteúdos curriculares
asseguram a instrução e apreensão de
conhecimentos, havendo uma preocupação
central com o processo ensino-aprendizagem.
Já, na família, os objetivos, conteúdos e
métodos se diferenciam, fomentando o
processo de socialização, a proteção, as
condições básicas de sobrevivência e o
desenvolvimento de seus membros no plano
social, cognitivo e afetivo. (Dessen & Polonia,
2007, p. 01).
Assim, a escola configura-se como apenas
um elemento a mais dentro do processo de
aprendizagem e sendo assim este elemento
não é único nem o mais importante. Desta
forma, o ambiente familiar deve também
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apropriar-se das suas funções dentro do
processo de educação e buscar todas as
formas de incentivo ao conhecimento, o qual
deve ser estimulando desde os primeiros
momentos de desenvolvimento da criança.
Para Vieira (2009) a formação do aluno
como um leitor depende de várias variáveis,
porém é no ambiente familiar que a criança
se encontra em frente à primeira destas
variáveis, a qual refere-se a cultura familiar,
ou seja, o hábito ou não da leitura familiar.
É por meio deste primeiro elemento que
o aluno se tornará um bom leitor ou não,
assim quando incentivado desde o início de
sua formação será mais fácil o exercício da
leitura como um habito normal, do contrário,
a escola enfrentará grandes dificuldades
para a transformação deste processo de
aprendizagem.
Terzi (2009, p. 05) em sua pesquisa a
oralidade e a construção da leitura por
crianças de meios iletrados, obteve a
seguinte conclusão à qual demonstra que
alunos cujos pais influenciaram a leitura
desde pequenos acabaram apresentando-se
como bons leitores, já aqueles cujos pais não
desenvolveram o hábito da leitura no ínterim
familiar apresentaram dificuldades relevantes
no processo de leitura, as quais culminaram
em dificuldades no aprendizado de inúmeras
outras disciplinas e conhecimentos.
Portanto, a influência do hábito da leitura
no ambiente familiar torna-se um fator
fundamental para o desenvolvimento do
aluno. Assim, ao apresentar as crianças à
leitura, seja em forma de contos, imagens,
ilustrações ou sons, os pais estão na realidade
influenciando um elemento essencial para

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pós modernidade trouxe muitas inquietações sobre
a forma como a criança está sendo formada como leitora,
reconhecendo-se que existem diversas críticas à escola em
relação às formas de leitura que são feitas no ambiente escolar.
O ensino da leitura é considerado muito importante
para a qualidade da Educação Infantil e nessa perspectiva
a leitura é vista como mecanismo de formação crítica,
da expansão da língua falada e escrita e da capacidade de
compreensão do mundo.
A leitura sob o enfoque pedagógico é vista como um
processo de formação global da formação do sujeito como
indivíduo e cidadão, à sua capacitação para o convívio e as
atuações social, política, econômica e cultural.
A leitura não é um aprendizado somente voltado ao
ambiente escolar em uma formação oficial, uma vez que a
criança começa a ter contado com a leitura em seu meio
social, a partir da leitura oral realizada pelos adultos e a
curiosidade de folhar os livros e ler por meio de imagens,
representando assim um interesse expressivo pelas figuras e
imagens e nelas subjetivamente criam histórias.
A construção do conhecimento da criança tem grande
influência da leitura, mas a escola tem transformado a leitura
em um processo sem prazer, mecanizado. Essa situação tem
favorecido a desmotivação pela leitura. A falta de liberdade
para ler o que gosta é um dos fatores que impedem o interesse
da criança pela leitura, sendo a escola principal aliado para a
construção da leitura significativa na Educação Infantil e em
qualquer outro segmento da Educação, uma vez que a escola
é o ponto primordial para desenvolver estratégias de leitura
e um espaço lúdico agradável como às bibliotecas para que
as crianças se sintam atraídas pela leitura.
todo o processo de aprendizagem e assim
garantindo os filhos um desenvolvimento
mais fácil e agradável.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO
CONTEXTO DE APRENDIZAGEM:
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
RESUMO: Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica com o tema voltado à Leitura
na Escola. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é apresentar e refletir acerca da
importância da Leitura na Escola, mais especificamente na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental, com as diferentes formas de abordagem e no trabalho diário na escola.
O interesse e o hábito pela leitura iniciam-se desde muito cedo na própria família, quando
a criança observa o comportamento leitor dos pais e posteriormente passa ao contato
como o mundo da leitura na escola e no meio em que vive. A prática de leitura deve
ser iniciada desde os primeiros anos de vida da criança. A organização do trabalho
educativo na escola, é necessária para que se possa alcançar os objetivos propostos
para o ensino da leitura na escola, destacando entre eles, o da formação de cidadãos
críticos, capazes de compreender os diversos materiais escritos e gêneros textuais que fazem
parte do meio social no qual o aluno está inserido.
Palavras-chave: Leitura; Educação Infantil; Ensino Fundamental; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O objeto de estudo desta pesquisa é a
Leitura na Escola. A leitura e o ato de ler deve
estar atrelado ao sentido e ao significado que
se pretende com a leitura, seja ela voltada
para as práticas sociais, comunicação, prazer
e gosto pela leitura ou pela aprendizagem
propriamente dita com base nos padrões
escolares previamente estabelecidos. A
leitura deve ter significado para o leitor e ter
definido objetivamente qual é o seu propósito
e a sua importância no contexto em qual está
inserida esta situação de aprendizagem.
Esta pesquisa tem como objetivo geral
apresentar e refletir acerca da importância
da Leitura na Escola, na educação infantil e
no ensino fundamental e traz como objetivos
específicos, investigar como é realizado o
trabalho com a leitura no cotidiano escolar da
educação infantil e no ensino fundamental.
Temos
então
os
seguintes
questionamentos: Qual é a importância da
Leitura na Escola? Como ocorrem as práticas
de ensino da leitura na educação infantil?
Como ocorrem as práticas de ensino da
leitura no ensino fundamental e qual é o
propósito destas práticas?
Segundo Grispino (2002), é preciso que
a escola, tenha previsto em seu projeto
e organização curricular e pedagógica,
momentos em que a leitura e a literatura
sejam promovidas e vistas como um fator
que corrobora para a qualidade do ensino.
Desta forma, a escola deve promover
atividades com o intuito de intensificar
tais práticas, pensando nos espaços, nos
momentos de leitura, em seu acervo

pedagógico e nos diferentes materiais que
possam contribuir para o a prática da leitura
no ambiente escolar.
O interesse e o hábito pela leitura iniciamse desde muito cedo na própria família,
quando a criança observa o comportamento
leitor dos pais e posteriormente passa ao
contato como o mundo da leitura na escola
e no meio em que vive. Esses “exemplos
leitores” contribuem para despertar na
criança o gosto pela leitura e o desejo de
conhecer esta prática, que deve ser iniciada
desde os primeiros anos de vida da criança.

A LEITURA E A ESCOLA
Inicialmente
temos
aqui
algumas
definições da palavra Leitura e o Ato de
Ler, segundo alguns autores: Para Kleiman
(2008), a leitura não pode transformar-se
em mera decifração de signos, deve permitir
que o leitor aprenda o sentido do texto.
Para Martins (1994, p. 22), o conceito de
leitura está geralmente restrito a decifração
da escrita, sua aprendizagem, no entanto
deve estar atrelada a formação global do
indivíduo. Para Freire (1994, p. 14), a leitura
do mundo precede a leitura das palavras [...]
a compreensão do texto é alcançada por sua
leitura crítica. Para Antunes (2007, p.42), a
leitura verdadeira é quando a gente pensa
sobre o que está lendo e entende o que a
leitura nos traz.
Baseando-se nas ideias dos autores
citados acima, pode-se afirmar que a leitura
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e o ato de ler deve estar atrelado ao sentido e
ao significado que se pretende com a leitura,
seja ela voltada para as práticas sociais,
comunicação, prazer e gosto pela leitura ou
pela aprendizagem propriamente dita com
base nos padrões escolares previamente
estabelecidos. A leitura deve ter significado
para o leitor e ter definido objetivamente
qual é o seu propósito e a sua importância no
contexto em qual está inserida esta situação
de aprendizagem.
Com base nas ideias de Zilberman, Lajolo
(2001), que tratam do contexto histórico sob
o qual a leitura foi inserida no Brasil, podemos
afirmar que a leitura era privilégio de poucos
e estava relacionada a momentos de lazer.
Conforme as autoras, os protestantes, ao
lerem a bíblia e difundirem a formação
moral também contribuíram para difundir a
importância da leitura.
A leitura se fortalece e se institucionaliza
no avesso das práticas associadas aos modos
tradicionais de narrar, de tipo oral, fundado
na experiência vivida, de sentido comunitário
e enraizados no meio rural [...] em suas
formas mais modernas, a propaganda da
leitura depende ainda de uma valorização
positiva do lazer, já que os livros constituíram
uma das primeiras manifestações baratas
e acessíveis de entretenimento. (ZILBERMAN,
LAJOLO, 1996, p. 16)
Desta maneira afirma-se que o ensino da
leitura tem um propósito e está estritamente
ligado as práticas sociais, conforme afirma
Oliveira e Queiroz (2009, p. 2):
(...) entendemos que o ensino de leitura
deve ir além do ato monótono que é aplicado
em muitas escolas, de forma mecânica e

muitas veze descontextualizado, mas um
processo que deve contribuir para a formação
de pessoas críticas e conscientes, capazes de
interpretar a realidade, bem como participar
ativamente da sociedade.
Segundo Grispino (2002), é preciso que
a escola, tenha previsto em seu projeto
e organização curricular e pedagógica,
momentos em que a leitura e a literatura
sejam promovidas e vistas como um fator que
corrobora para a qualidade do ensino. Desta
forma, a escola deve promover atividades com
o intuito de intensificar tais práticas, pensando
nos espaços, nos momentos de leitura, em seu
acervo pedagógico e nos diferentes materiais
que possam contribuir para o a prática da
leitura no ambiente escolar.
Com base em Grispino (2002) “o modelo
de ensino de português deve ir além dos
livros didáticos; o aluno deve ter contato com
textos diferenciados, desde os literários aos
mais comuns, contato com jornais, revistas
e até mesmo com manuais de instrução”,
partindo desta afirmação da autora, o
ambiente letrado e o acesso aos diferentes
materiais escritos utilizados na sociedade
tornam-se ferramentas importantes no
processo de aprendizagem e aquisição de
conhecimentos voltados às práticas sociais
de leitura e escrita.

EDUCAÇÃO INFANTIL E LEITURA
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil elencamos
os seguintes objetivos para o ensino da
leitura na Educação Infantil:
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Ampliar
gradativamente
suas
possibilidades de comunicação e expressão,
interessando-se por conhecer vários
gêneros orais e escritos e participando de
diversas situações de intercâmbio social
nas quais possa contar suas vivências, ouvir
de as outras pessoas, elaborar e responder
perguntas; Familiarizar com a escrita por
meio de manuseio de livros, revistas e
outros portadores de textos e da vivência de
diversas situações nas quais seu uso se faça
necessário; Escutar textos lidos, apreciando
a leitura pelo professor; Escolher os livros
para ler e apreciar. (BRASIL, 1998, p. 131).
Segundo Souza (2004, p. 223): “o professor
deve
proporcionar
várias
atividades
inovadoras, procurando conhecer os gostos
de seus alunos e a partir daí escolher um
livro ou uma história que vá ao encontro das
necessidades da criança”. É papel da escola
proporcionar o acesso ao mundo da leitura,
em especial àqueles que não têm acesso no
ambiente familiar ou no meio em que está
inserido, o acesso da criança ao ambiente
letrado deve iniciar o mais breve possível.
Destacando as ideias de Abramovich
(1997, p.17) é através de uma história
que se pode descobrir outros lugares,
outros tempos, outros jeitos de agir e de
ser, outras regras, outra ética, outra ótica.
O professor como modelo leitor e exemplo
tem o papel de promover o encontro da
criança com este mundo de fantasia que
as histórias infantis podem proporcionar,
quanto maior o contato da criança com o
ambiente letrado e quando mais cedo isto
ocorrer, maiores serão as probabilidades de
se tornar um adulto leitor.

Quando falamos em uma nova proposta
de ensino para a leitura e a escrita, temos a
proposta construtivista e o letramento, que
trazem como perspectivas que o falar, o ler
e o escrever devem estar reunidos em um
único processo, com o propósito funcional do
uso da língua voltada para as práticas sociais,
neste sentido alfabetização e letramento
ocorrem juntos.
É de fundamental importância que, desde
o início, a alfabetização se dê num contexto
de interação pela escrita. Por razões
idênticas, deveria ser banido da prática
alfabetizadora todo e qualquer discurso
(texto, frase, palavra, “exercício”) que não
esteja relacionado com a vida real ou o
imaginário das crianças, ou em outras
palavras, que não esteja por elas carregado
de sentido (OLIVEIRA, 2009, p. 70‐71).
Segundo ZILBERMAN (1998) a literatura
e a escola compartilham um aspecto em
comum que é a natureza formativa, tanto a
obra de ficção como a instituição de ensino,
estão voltadas a formação do indivíduo, no
entanto, as histórias infantis apresentam um
mundo no qual a criança pode fantasiar várias
coisas, sendo possível, por meio das histórias,
realizar atividades diversas, colocando a sua
imaginação e criatividade em prática.
De acordo com Solé (1998, p. 34) “no
ensino da leitura só se aprende a ler lendo,
e que o leitor deve estar em contato com
os mais diversos tipos de textos que se
utiliza no dia a dia, mostrando para a
criança o que precisa ser construído no
aprendizado da leitura”, neste sentido é
fundamental que a criança tenha acesso a
diferentes portadores e gêneros textuais,
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dentre eles, aqueles que despertem
o interesse e a curiosidade das crianças,
destacando a literatura infantil.
A
escola
busca
desenvolver
as
competências leitora e escritora nas crianças
e a literatura infantil é muito importante
neste processo. O contato com histórias
e livros na educação infantil proporciona a
criança apropriar-se do universo letrado e
do imaginário. A literatura infantil é capaz de
transformar o indivíduo em um ser pensante
e crítico que compreende o mundo a sua
volta e o contexto no qual está inserido.

A LEITURA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Para Zilberman, Lajolo (1996, p.59) “ler
não é decifrar [...] é a partir do texto ser capaz
de atribuir-lhe significado [...] entregar-se a
esta leitura ou rebelar-se contra ela”. Neste
sentido partimos ao princípio do hábito de ler
e a da leitura consciente e crítica, que deve
ser estimulada e desenvolvida na escola, em
especial com as crianças maiores que são
capazes de emitir opiniões, fazer escolhas e
refletir sobre o que lê.
Explorar o contexto, esmiuçar o texto, ver
o vocabulário, ler trechos da obra, mostrar
a linguagem, falar sobre a vida do autor,
fazer um resumo do conteúdo da obra,
levar textos que falam sobre (leram) a obra;
fazer uma peça, ver um filme são várias das
estratégias apresentadas pelos professores
para aproximar os alunos dos textos
literários. E muitas vezes, surte um pouco
de efeito. Muitas vezes o professor tem

que pegar o caminho inverso, recorrendo a
outras linguagens mais próximas dos alunos.
(SOUSA, 2010, p.9)
A organização do trabalho educativo
na escola, é necessária para que se possa
alcançar os objetivos propostos para o ensino
da leitura na escola, destacando entre eles, o
da formação de cidadãos críticos, capazes de
compreender os diversos materiais escritos
e gêneros textuais que fazem parte do meio
social no qual o aluno está inserido.
A leitura não deve ser incentivada apenas
nas atividades em sala de aula ou em
momentos pré determinados pela rotina
escolar, o aluno pode ter acesso a portadores
de textos e materiais escritos em diferentes
momentos, para que o hábito de ler se torne
uma atividade cotidiana, despertando o
prazer pela leitura e a contribuindo para a
formação de “alunos leitores”.
[...] o desencontro literatura-jovens que
explode na escola parece meio sintoma de um
desencontro maior, que nós – professores –
também vivemos. Os alunos não leem, nem
nós; os alunos escrevem mal e nós também.
[...] e o bocejo que oferecem [...] é incômodo e
subversivo, porque sinaliza nossos impasses.
Mas, sinalizando-os ajuda a superá-los. Pois
só superando-os é que em nossas aulas se
pode cumprir, da melhor maneira possível,
o espaço da liberdade e subversão que, em
certas condições, instaura-se pelo e no texto
literário. (LAJOLO, 2001, p.16).
Segundo Linhares; Lopes (2007, p. 3)
para que o ensino da leitura nas escolas
se desvincule do quadro insatisfatório, “a
leitura realizada em sala de aula deve ser o
resultado de uma interação entre leitor, texto
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e autor”, desvinculando o ensino da leitura
a um insucesso na escola, a linguagem em
suas diferentes formas contribui para que o
processo de leitura tenha êxito.
De todas as competências culturais, ler
é, talvez, a mais valorizada entre nós. Em
nossa sociedade, a presença da leitura é
sempre vista de maneira positiva e sua
ausência de maneira negativa. Inúmeros
são os programas e as ações destinadas a
erradicar o analfabetismo, com este verbo
mesmo, pois não saber ler é uma praga e
o analfabeto uma espécie que ninguém
lamenta a extinção. De um adulto, aceita-se
o fato de não saber realizar com os números
as quatro operações, afinal na hora do aperto
há sempre uma calculadora à mão, mas não a
falta da leitura. (COSSON, 2007, p. 101).
Com base nas ideias de Sousa (2010)
uma das funções da escola que consiste
em ensinar a ler, confronta-se com a ideia
do prazer da leitura, neste caso, a autora
afirma que: “espera-se sempre que esse
trabalho resulte em encantamento: faça o
aluno gostar de ler, sentir-se apaixonado
pela leitura”. (p.9). O trabalho do professor
abordando um gênero literário nem sempre,
vai trazer encantamento ou um prazer
imediato aos alunos, o que torna-se possível
é o professor constituir-se como modelo de
leitor para o aluno, despertando a curiosidade
e aproximando o aluno do gosto pela leitura.
A função do educador não seria
precisamente a de ensinar a ler, mas a de
criar condições para o educando realizar
a sua própria aprendizagem, conforme
seus próprios interesses, necessidades,
fantasias, segundo as dúvidas e exigências

que a realidade lhe apresenta. Assim, criar
condições de leitura não implica apenas
alfabetizar ou propiciar acesso aos livros.
Trata-se, antes, de dialogar com o leitor
sobre sua leitura, isto é, sobre o sentido que
ele dá, repito, a algo escrito, ideias, situações
reais ou imaginárias (MARTINS, 1994, p. 34).
Com base nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997) é necessário que a atividade
de leitura tenha sentido para o aluno, com
o objetivo de formar cidadãos capazes de
compreender e interpretar diferentes tipos
textuais, na escola e também fora dela. Neste
sentido, formar leitores requer condições
favoráveis para a prática de leitura e o uso
adequado que se faz dos materiais e livros.
A leitura terá de se tornar algo que
possibilite a criação ou a (re) criação de novas
janelas por parte do leitor, janelas que darão
rumo ao mundo que ele deseja descortinar
à sua frente. A leitura deverá ser parte do
processo de libertação e de identificação
do homem. Qualquer homem deverá saber
que com a leitura o seu universo pode
sofrer transformações incomensuráveis,
sejam elas físicas e/ou psíquicas. É possível
descortinar um mundo oculto pelo ato de
ler, e isso é imprescindível que todos saibam.
(ALMEIDA, 2006, p. 149).
Despertar no aluno o hábito da leitura é um
dos objetivos almejados pelos educadores
e um termo muito citado na atualidade
quando nos referimos a aprendizagem da
leitura e a sua importância para a formação
do indivíduo. Nos dias atuais a escola deve
promover práticas diferenciadas e o acesso a
diferentes materiais para que o aluno inserido
na era tecnológica, possa ter contato com
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outros portadores textuais no seu dia a dia na escola, não
apenas com a função de cumprir o proposto nos programas
escolares mas também pelo prazer da leitura em si.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura na escola, exerce um papel fundamental para o
desenvolvimento das competências leitora e escritora na
criança além de um meio de inserção nas práticas sociais
em uma sociedade letrada, formando cidadãos críticos e
autônomos.
O ambiente letrado e o acesso aos diferentes materiais
escritos utilizados na sociedade tornam-se ferramentas
importantes no processo de aprendizagem e aquisição de
conhecimentos voltados às práticas sociais de leitura e
escrita. A escola tem um papel fundamental neste sentido,
proporcionando o acesso a diferentes materiais e práticas
que corroborem para um ensino de Leitura eficaz e prazeroso.
A análise também evidenciou que o interesse e o hábito
pela leitura iniciam-se desde muito cedo na própria família,
no qual a criança observa o comportamento leitor dos pais e
posteriormente passa ao contato como o mundo da leitura
na escola e no meio em que vive, tais práticas contribuem
para despertar na criança o gosto pela leitura e o desejo de
aprender.
Partindo dos elementos pesquisados constatou-se que a
escola busca desenvolver as competências leitora e escritora
nas crianças e a literatura infantil é muito importante neste
processo. O contato com histórias e livros na educação infantil
proporciona a criança apropriar-se do universo letrado e do
imaginário. A literatura infantil é capaz de transformar o
indivíduo em um ser pensante e crítico que compreende o
mundo a sua volta e o contexto no qual está inserido.
Com base nos aspectos observados e analisando as
possibilidades de trabalho com a leitura em sala de aula,
temos que os professores, nem sempre, vão despertar o
interesse pela leitura em todos os alunos, passamos então
na definição do habito da leitura, que deve ser incentivado
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e com práticas diferenciadas apoiadas em
diversos materiais, vai tornando o trabalho
com a leitura mais prazeroso e o professor
passa a ser um exemplo de leitor para o aluno.
O tema central da pesquisa versou sobre o
trabalho com a Leitura na escola, abordando
tanto os aspectos do trabalho com a educação
infantil, como no ensino fundamental que
apresentam objetos comuns e diferenciados
quando pensamos no acesso desde cedo ao
mundo letrado pela criança e na formação de
alunos críticos e leitores competentes, que
possam intervir e posicionar-se na sociedade.
Com base nos conteúdos apresentados é
possível afirmar que os objetivos elencados
nesta pesquisa foram alcançados à
medida que foram expostos os elementos
necessários para constatar que a leitura e o

acesso ao ambiente letrado não se inicia na
escola, porém, a escola se torna responsável
em aproximar a criança do mundo da leitura,
reforçando comportamentos leitores já
observados em casa e na sociedade e
promovendo o acesso àqueles que passam
ao contato com a Leitura somente quando
vão para a escola.
Incentivar o aluno ao hábito da leitura é um
dos objetivos almejados pelos educadores
e nos dias atuais a escola deve promover
práticas diferenciadas e o acesso a diferentes
materiais para que o aluno inserido na
era tecnológica, possa ter contato com
diferentes materiais, textos, livros, revistas,
etc., não apenas com a função de cumprir
os conteúdos curriculares mas também pelo
despertar do prazer da leitura em si.
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INTRODUÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem por objetivo falar de questões referentes à importância da música
na educação infantil, bem como do seu papel no desenvolvimento e aprendizagem das
crianças e bebês. A música possibilita a estimulação de diversas áreas do conhecimento,
atuando no desenvolvimento físico, intelectual, social, emocional e espiritual, podendo ser
considerada um agente facilitador do processo educacional. A música é apresentada como
uma linguagem de expressão, na qual os bebês demonstram em várias situações que não
a oral, utilizando de gestos individuais, imitação dos gestos acompanhando outro adulto
e colegas do ambiente, alegrias, descontentamentos, dentre vários outros sentimentos,
dependendo das especificidades de cada bebê, possam ser observados pelos professores
e utilizados como disparadores para as mais variadas possibilidades de aprendizagens,
utilizando a música como principal ferramenta de apoio para resultados mais proveitosos,
levando em consideração a inclusão e a importância da música no âmbito hospitalar.
Palavras-chave: Música; Aprendizagem; Criança.
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O contato musical está presente em nosso
meio de diversas formas, os sons do nosso
cotidiano podem ser usados para compor
uma música, como o canto dos pássaros, o
vento e até mesmo o som da água. Desde
cedo as crianças são expostas a diversos sons
e ritmos, isso acontece desde o momento
em que estão no ventre de suas mães,
permanecendo no decorrer de suas vidas.
Baseada em leituras especificas sobre
música, meu interesse por esse tema partiu da
minha experiência de professora trabalhando
com crianças na faixa etária de zero a quatro
anos de idade. Observando as necessidades
de cada um em momentos diversos, notei
a dificuldade de adaptação ao ambiente e
pessoas e de que forma poderia planejar
situações significativas para as crianças,
amenizando ou eliminando tais dificuldades,
possibilitando o desenvolvimento dos bebês
e crianças de uma maneira mais confortável,
alegre, dinâmica, interativa e criativa.
O trabalho com a música tem muito a
oferecer tanto para as crianças quanto
para os professores, pois por meio dela
as crianças podem aprender a administrar
sentimentos, descobrindo a si e ao outro,
interagindo com o ambiente e utilizando de
uma maneira abrangente a sua criatividade
ao permanecer na escola, visto que essa
permanência se torna cada vez mais longa
no decorrer de sua vida escolar.
O objetivo principal deste artigo é
apresentar a importância de incluir a música
na rotina das crianças já desde bebês, pois
se torna uma aliada do professor nas mais

variadas formas de se trabalhar, como por
exemplo, num momento de acolhimento, em
que o bebê se separa da família ao entrar na
escola e precisa ser acalentado e incluído
de uma maneira tranquila, amenizando
os variados sentimentos que esse bebê
possa vir a ter nessa separação, tornando a
adaptação, o contato com o outro e com o
ambiente mais proveitoso.
As possibilidades que as experiências
com a música podem proporcionar as
crianças são praticamente infinitas, tanto
no âmbito cognitivo, motor, assim como
no afetivo. Essas experiências estão
atreladas a outras, abrindo espaços para mais
ideias de planejamentos.
Dentre todas essas possibilidades de
aprendizagens, a música como linguagem
de expressão dentro da escola, proporciona
às crianças o conhecimento e a valorização
da própria cultura e da cultura que os
rodeia, a socialização é fundamental
para o desenvolvimento da criança
desde que nasce, pois por meio dela
que vivenciam e descobrem os valores e
constrói sua identidade, sua autonomia, seu
conhecimento cultural e de outros.
A escola é um ambiente importante, na
mediação das relações entre as crianças
e os diversos universos sociais com os
quais elas convivem, possibilitando assim
a criação de condições para que possam
desenvolver capacidades ligadas à tomada
de decisões, à construção de regras, à
cooperação, à solidariedade, ao respeito a si
mesmas e ao outro.
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Nesse processo de estudos, reflexões e
investigações, essa pesquisa apresentará
uma revisão bibliográfica apoiada em algumas
obras, estudando sobre a primeira fase da
infância e o desenvolvimento da criança,
até a influência da música na rotina escolar
para os bebês e crianças, assim como as
possibilidades de trabalho utilizando a música
como principal ferramenta direcionada na
inclusão e no ambiente hospitalar.

PRIMEIRA FASE DA INFÂNCIA E
SEU DESENVOLVIMENTO
Nesta primeira fase as habilidades como
linguagem ou raciocínio lógico começam a
ser desenvolvidas já durante a gestação, na
formação cerebral do feto e, em seguida, do
recém-nascido. Na primeira fase, Sensóriomotor (zero a dois anos), a criança explora
o mundo por meio dos sentidos, isto é,
ela precisa tocar provar os objetos. Nesse
estágio as ações geralmente não são
intencionais, a aprendizagem ocorre por meio
de reflexos, por isso os estímulos positivos
são tão importantes como: tocar, oferecer
objetos de formas e cores variadas e até
mesmo conversar com o bebê, é incentivos
importantes nos dois primeiros anos de vida.
Conversar com o bebê, de forma afetiva,
é o primeiro passo para ele desenvolver a
linguagem. A partir de um ano, nomear e
apontar objetos ajuda a criança a esboçar
as primeiras palavras. Contar histórias para
crianças pequenas, mesmo que elas não
entendam as palavras, mais tarde, estimula o
prazer da leitura.

O bebê precisa ter liberdade para se
movimentar, engatinhar, pegar objetos e até
cair, lógico que os professores responsáveis
pela criança, precisam estar por perto
para garantir a segurança, mas ela precisa
“experimentar” o mundo em volta para se
desenvolver, reforçar os vínculos afetivos
com os pais e demais pessoas.
Quando nasce a criança traz uma
musicalidade muito grande, porém o ambiente
musical cotidiano e os ruídos constantes
podem afetar esta capacidade musical que
a criança possui, o ambiente musical criado
nas escolas possibilita que as influências
exteriores e interiores recebidas pela criança
sejam transformadas em atitudes saudáveis
para o seu desenvolvimento.
Para que esta musicalização ocorra
de maneira natural, os professores
primeiramente devem desenvolver um
trabalho de reencontro com a música e
suas propriedades. Este trabalho deve ser
feito de maneira muito especial, o educador
deve deixar-se levar pela maior qualidade
existente dentro da música.
Conforme Negrine (1994, p.10), na
teoria de Piaget em relação aos estágios de
atividade lúdica, as condutas de vivência
se classificam em três categorias, são elas:
exploração ou manipulação de objetos que
produzam ruídos: oito meses a cinco anos;
expressão: representa o jogo simbólico na
criança: cinco aos dez anos e construção:
preocupação em organizar a música, dar-lhe
forma: 6 a 7 anos.
É pelo processo de socialização que as
crianças, por imitação, fusão, oposição
e
posteriormente
diferenciação
das
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características pessoais, modo de agir e
pensar que vão evidenciando para si e para
os outros, quem é esse ser humano que esta
se constituindo.
A Educação tem como objetivo a formação
de cidadãos críticos e responsáveis, considera
as crianças como seres de vontade própria,
capaz de construir conhecimentos e interagir
no meio, realizando escolhas e assumindo
pequenas responsabilidades.
Assim, a criança vai construindo sua autoimagem e autoestima a partir do modo
como é vista e valorizada por aqueles que
constituem seu suporte afetivo.

O INÍCIO DA MÚSICA NA
INFÂNCIA E NA ROTINA ESCOLAR
A expressão
musical
desempenha
importante papel na vida recreativa de toda
criança, ao mesmo tempo em que desenvolve
sua criatividade, promove a autodisciplina
e desperta a consciência rítmica e estética.
A música cria um terreno favorável quando
desperta o lado criador de cada um.
Na arte educação três elementos
são importantes: o fazer, o apreciar e o
contextualizar, e a música como linguagem
artística tem esse suporte para estimular a
sensibilidade auditiva, o movimento corporal,
desenvolvimento infantil como um todo.
A música é composta basicamente
por sons, ritmos, melodia e harmonia e o
trabalho com a música pode favorecer o
desenvolvimento corporal da criança tendo
como objetivo combinar movimento, ritmos,
estrutura rítmica da música além de facilitar a

socialização e contribuir para o relaxamento
muscular e psicológico de cada aluno, sendo
este último um dos fatores que tornam essa
prática muito importante.
A educação tem como meta oferecer
situações de ensino-aprendizagem para
que as crianças conheçam e construa
sua identidade, o trabalho com música é
importante para alcançar esse objetivo, pois
possibilita o conhecimento do corpo, da fala,
gesticulação, socialização etc.
Considerando ser direito da criança o acesso
aos conhecimentos produzidos socialmente
pela humanidade e de construir saberes
conceituais e procedimentais, a música
nesta fase consiste em superar preconceitos,
combater
atitudes
discriminatórias,
reconhecer a diversidade e formar cidadãos
que tenham ações solidárias e cooperativas
no convívio social. A observação, o diálogo,
o respeito, a sensibilidade, a curiosidade,
a experimentação, a brincadeira são de
extrema importância para a construção
destes saberes.
A música quando trabalhada desde cedo
no contexto escolar da criança ajuda de
maneira lúdica e prazerosa o aprendizado e o
trabalho em equipe, além da criança aprender
a ser sociável, pois a música desenvolve a
sensibilidade, a criatividade e a socialização.
É preciso valorizar os vários gêneros
musicais, oferecendo oportunidades para
que a criança faça descobertas auditivas e
criações sonoras, devem-se trabalhar, todos
os tipos de músicas e sons como: Rock,
música clássica, sertaneja, instrumental, e
sons variados (martelo, serrote, porta, água,
chocalhos, sons de animais, entre outros).
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A utilização de diferentes utensílios para
produzir sons, como: tampas de panela,
colher, canecas e pratos, são recursos para o
ensino de música na escola.
Músicas como serra, serra serrador, com
a criança sentada no colo, para desenvolver
o equilíbrio, DVDs de músicas para o dia do
vídeo, que trabalha a música juntamente
com a imagem. Produzir sons com diferentes
partes do corpo,
(palmas, estalos de
língua e dedos), pois a presença da música na
educação infantil auxilia o desenvolvimento
da percepção, estimula à memorização e a
inteligência, o relacionamento em grupo, as
habilidades linguísticas e jogos matemáticos.
A iniciação musical na educação infantil
estimula áreas do cérebro da criança que
vão beneficiar o desenvolvimento de outras
linguagens, a música vem da palavra de
origem grega: musiké techné e se constitui
de uma sucessão de sons organizados ao
longo de um determinado período de tempo.
As crianças se envolvem com o universo
sonoro desde antes do nascimento ainda na
fase intra-uterina, pois já convivem com um
ambiente de sons do corpo da mãe, assim
como a voz materna que transfere sons de
referências especiais para eles.
Sabemos que os bebês reagem a sons
dentro do útero materno e que a música
desde que bem escolhida pode acalmar os
bebês recém-nascidos.
Vale apontar a importância não apenas
da música tocada por meio de um aparelho,
mas o contato estabelecido entre a
mãe e o bebê, assim cantar, murmurar
ou assobiar fornece elementos sonoros e
afetivos, pois por meio da intensidade do

som, entonação, contato de olho e contato
corporal serão importantes para evolução
do bebê nos sentidos auditivos, linguísticos,
emocionais e cognitivos.
A presença de sons no cotidiano se
faz presente em qualquer ambiente e
fase do desenvolvimento do ser humano,
para as crianças as cantigas de ninar
têm grande importância cultural e assim
como o brincar fazem parte das primeiras
interações sociais e sonoras que a criança
adquire estimulando o desenvolvimento
cognitivo e imaginário na infância.
A criança é um ser brincante e brincando,
faz música, pois assim se relaciona com o
mundo que descobre a cada dia. Fazendo
música, ela, metaforicamente, transformase em sons, num permanente exercício:
receptiva e curiosa, a criança pesquisa
materiais sonoros, descobre instrumentos,
inventa e imita motivos melódicos e rítmicos
e ouve com prazer a música de todos os
povos. (BRITO, 2003, p.35).
Segundo Souza (2006, p.13), desde o
nascimento, a criança conta com muitos
estímulos sonoros e já reage a eles
manifestando sons como balbucios ou gritos.
Aos poucos, vai construindo um repertório
de sons que lhe permite se comunicar,
quanto mais estímulos a criança tiver maior
será o uso da linguagem sonora ou musical.
É preciso que a criança seja habituada
a expressar-se musicalmente desde os
primeiros anos de sua vida, para que
a música venha a se constituir algo
permanente em sua vida escolar, e esse é
um grande desafio da atualidade, diante
de brinquedos tecnológicos, computador,
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celular, certo que cada época é sua época,
hoje existem muitas opções, porém menos
tempo para usufruir de tudo, cabe ao
professor o resgate dessas músicas e cantigas
com o auxilio de fantoches, danças, caretas,
cenários, malas e aventais de histórias que
valorizem a musica.
Cada geração teve seus clássicos
nas adivinhações e cantigas. Algumas
permanecem eternas. O que me intrigam
as anedotas é a questão da criação. Quem,
em que momento, senta-se e desenvolve
uma piada, uma canção simples, uma
adivinhação, um trava línguas? Desenvolve
pelo prazer que a criação traz porque sabe
que ela será anônima, de domínio público,
não rendera direitos autorais. É criação pura,
em seu estado mais límpido, nascida de uma
necessidade interior. (ALMEIDA, 2000, p.07).
Os
bebês
reagem
de
maneiras
diferenciadas aos sons que lhe são
apresentados, com isso pode-se explorar
junto a eles as variedades sonoras que
podemos executar com os materiais em sala,
buscando utilizar e confeccionar objetos
a fim de encontrar e realizar múltiplas
possibilidades sonoras, chocalhos, palmas, o
barulho do vento ou da chuva, cada som é
um descobrimento para o bebê.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Antigamente a pessoa com deficiência
era associada à incapacidade, sofrendo
intolerância, a exclusão e o desrespeito
social enquanto ser humano.

A educação inclusiva não existia e famílias
que tinham filhos com necessidades especiais
não admitiam essa realidade e não aceitava
que seus filhos vivessem no cotidiano
familiar, excluindo-os e os abandonando,
muitas vezes em sanatórios no qual, uma vez
internados não se ouvia mais falar nessas
pessoas que sofriam atrocidades e abandono
muitas vezes levando-os até mesmo á morte.
A religião, ao colocar o homem como
imagem e semelhança de Deus fortaleceram
o preconceito sobre o individuo com
deficiência perante a sociedade e a própria
família, nesta época os atendimentos
realizados eram de caráter caridoso e não
como um direito.
No século XIX por meio de experiências na
Europa e Estados Unidos é que o individuo
deficiente passou a ser tratado como um
caso médico. No Brasil surgiram algumas
instituições de atendimento escolar, com
o decreto Imperial n°1.428 de D. Pedro II
que fundou o Instituto dos Meninos Cegos
e Instituto de Surdos-Mudos, depois outras
Instituições foram criadas como o Instituto
Pestallozzi e a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE).
Mesmo com alguns progressos a criança
com deficiência ainda não era vista com
direito a inclusão nas escolas regulares, não
havia entendimento de que a escola deveria
mudar para acolher o aluno com necessidades
educacionais especiais.
Na década de 1980 acontecem diversos
movimentos pelo direito de toda a educação
e na década de 1990 acontecem mudanças
estruturais e educacionais no país, inicia-se a
ideia de educação inclusiva e a necessidade
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de rever conceitos na escola visando uma
educação de qualidade que respeite a
heterogeneidade.
Em 1994 cria-se um dos principais
documentos em defesa da educação inclusiva
a Declaração de Salamanca, que consiste
na inclusão de crianças, jovens e adultos
no sistema de ensino regular e destaca a
importância que independente das diferenças
individuais, a educação é direito de todos,
que toda criança que possui dificuldade de
aprendizagem pode ser considerada com
necessidades educativas especiais, a escola
deve adaptar-se as necessidades do aluno e
que o ensino deve ser diversificado e realizado
em um espaço comum para todas as crianças,
após esta Declaração o governo Brasileiro
reformulou sua política de atendimento
na rede regular de ensino, e essa mudança
esta garantida por lei diante dos seguintes
documentos: PNEE - Política Nacional de
Educação Especial (BRASIL, Ministério da
Educação; Secretaria de Educação Especial,
1994); a nova LDB – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (BRASIL.
Senado Federal: Lei de nº 9394/96, 1997),
o PCN – Parâmetro Curricular Nacional de
Adaptações Curriculares para a educação
de alunos com NEE (BRASIL. Ministério
da Educação. Secretaria de Educação/
Secretaria de educação especial, 1999) e o
PNE – Plano Nacional de Educação (BRASIL.
Senado Federal, 2000.
No período de 1974 aos dias atuais, houve
uma diminuição nas matriculas realizadas
nas Instituições Especializadas e um
aumento nos estabelecimentos de Ensino
Regular, em acordo com os documentos,

leis e considerações curriculares a educação
inclusiva tem obtido resultados satisfatórios,
deixou de ser vista como um problema
individual, isolado e passou a ser um problema
social que precisa ser discutido, estudado e
analisado para proporcionar um ensino de
qualidade e igualitário a todos.
As escolas da rede pública ao receber
um aluno com necessidades educacionais
especiais já se torna um avanço, pois indica
que mudanças estão ocorrendo com o
intuito de uma educação para todos, muitos
professores vem buscando uma formação
continua para melhor trabalhar em sala de
aula com alunos que possuam qualquer tipo
de necessidade, usam da criatividade, da troca
de experiência entre si e as escolas geralmente
possuem um projeto político pedagógico com
o propósito voltado para atender os alunos
com necessidades especiais.
A secretaria de educação disponibiliza
a formação permanente dos educadores
por meio de oficinas, cursos de Libras,
Braille, encontros profissionais, palestras,
seminários, com o objetivo de auxiliar e
preparar os profissionais de educação.
A música é de grande importância no
processo de reabilitação e inclusão, assim
como a sua aplicabilidade e os seus benefícios
no desenvolvimento global da criança, ao
colocar em prática uma intervenção em que
a música não é somente uma associação
de sons, mas sim uma ferramenta que faz
a diferença, uma vez que ela desperta na
criança a aprendizagem e auxilia em todo
o seu desenvolvimento, ela começa a fazer
sentido para as crianças com Necessidades
Educativas Especiais, como meio de
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intervenção na educação, como reabilitação e
inclusão e ensino ao respeito das diferenças.
No que diz respeito à música como
terapia, ela começa a ser utilizada em
crianças como uma forma da mesma
interagir com a turma e um recurso para
trabalhar a linguagem, a coordenação, a
imaginação e o relacionamento interpessoal.
O educador tem o importante papel de
estimular a musica nas crianças com ações,
comportamentos motores e gestuais (ritmos
marcados, batidos com as mãos).
A música estimula os sentidos a vários
níveis, facilitando o desenvolvimento
nas diversas áreas: cognição, linguagem,
socialização.
Apresenta-se como uma possibilidade
de desenvolvimento das necessidades
expressivas
e
criativas,
oferecendo
a
oportunidade
de
exploração,
experimentação, para depois transformar os
conteúdos educacionais em novas formas
expressivas. As técnicas possíveis utilizadas
no contexto escolar são a improvisação,
a escuta musical, o ritmo e movimento e a
música e relaxamento.
Ao incluir a música de forma natural
como parte integrante do mundo da
criança, os professores podem estabelecer
inconscientemente uma relação fundamental
entre a música, o funcionamento neurológico
normal e a comunicação social normal, pois,
a criança dispõe de um potencial maior para
a aprendizagem musical, não se recebendo
essa estimulação adequada esse potencial
não se desenvolve.
O meio envolvente deve oferecer
estímulos musicais ricos e diversificados,

proporcionando à criança um percurso de
aprendizagem semelhante ao da aquisição
da língua materna.
O brincar e a música são muito importantes
para o desenvolvimento infantil, é poder
comunicar consigo e com os outros, entre
outras coisas, avalia o crescimento físico,
psicológico e emocional das crianças com
Necessidades Educativas Especiais, que
geralmente, manifestam muito interesse
pela música.
As cantigas familiares podem ser utilizadas
para facilitar e definir rotinas, se a família
e a escola, permanecerem fechadas para
a música, a criança terá dificuldades em
distinguir os sons calmos, dos sons suaves
que os farão adormecerem, que os farão ter
mais prazer em comer e em brincar.
Diante dos progressos voltados para
a área da educação no que diz sentido a
inclusão, é importante analisar a formação
do professor, no qual o curso de pedagogia
resumia-se ao domínio dos conteúdos e
técnicas para serem colocados em prática
na sala de aula, a formação de professores
diferenciava a educação de normal e especial,
alunos com necessidades educacionais
especiais deveriam ser educados com
profissionais especialistas.
A qualificação do professor consiste em
conhecer o mundo e ser capaz de instruir os
outros acerca deste, porém, sua autoridade
se assenta na responsabilidade que ele
assume por esse mundo. Face a criança,
é como se ele fosse um representante de
todos os habitantes adultos, apontando os
detalhes e dizendo a criança: isso é o nosso
mundo. (BARBIERI, 2012, p.146).
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Na década de 90 surgiram alguns cursos
de mestrados e doutorados voltados para a
área da educação especial, mas ainda muito
distanciados da realidade da inclusão, é
fundamental que ocorram mudanças nas
formações de futuros profissionais na área
da educação, investir e avaliar os cursos
de licenciatura, rever conteúdos destes
cursos levando em consideração a realidade
da inclusão em tempos atuais, além da
formação contínua dos professores que
deve ser incentivada, constantemente e
periodicamente, objetivando a melhoria da
profissão docente.

A MÚSICA NO ÂMBITO
HOSPITALAR
Quando a criança sofre a passagem da
escolarização para a hospitalização, ela se
sente afastada de seu meio social, o ato de
cantar, tocar uma música no âmbito hospitalar,
como um dos instrumentos do tratamento
total oferecido as crianças internadas
tem como objetivo propiciar alguma
melhora e algum alivio da dor psíquica ou
física, além de que estes instantes permitirão
preencher parcialmente a ausência da escola
provocada pela internação.
Existem diversos profissionais que
trabalham com a música na saúde,
são
os
musico-terapeutas,
músicos
profissionais ou amadores, profissionais
de
saúde
e
educadores
musicais.
O que diferencia cada um deles são a
formação e os objetivos com a utilização da
música no ambiente hospitalar.

A musicoterapia, ou terapia pela música, ou
ainda, a aplicação da música como terapia, é a
utilização da música e dos seus constituintes:
ritmo, melodia e harmonia, por um músico
terapeuta, num procedimento destinado a
desenvolver a comunicação, a aprendizagem,
a expressão, a organização e outros objetivos
terapêuticos importantes, com a finalidade de
atender às necessidades físicas, emocionais,
mentais, sociais e cognitivas.
Se por acaso alguém discordar da
eficiência das musicas infantis cantadas em
âmbito hospitalar, terá de concordar que,
no mínimo, uma atividade prazerosa e sadia
como esta acaba dando maiores condições
para médicos, enfermeiras, educadores,
terapeutas ocupacionais e acompanhantes
responderem a necessidades lúdicas da
criança hospitalizada.
Como se trata de uma situação delicada,
os cantadores deveram ter um bom
relacionamento com a equipe médica e
adotar como princípio a comunicação de sua
chegada, pedindo informações do quadro
geral da pediatria e pondo-se a par de quais
serão as crianças com que ele poderá trabalhar
naquele dia, esse trabalho com a música
juntamente com o brincar, proporciona que
a criança conheça o ambiente hospitalar de
forma lúdica e compreenda a sua função em
um sentido mais leve e vista positivamente
como algo necessário para sua recuperação.
Atualmente alem dos profissionais da
pedagogia, existem grupos de trabalho
voluntario nos hospitais, como por exemplo:
os doutores da alegria, que levam a música e
a fantasia proporcionando alguns momentos
de paz a estas crianças.
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O som atinge diretamente o nosso organismo, sendo
absorvido pelas células e órgãos e indiretamente por meio
das emoções que interferem nos processos orgânicos.
O organismo vai reagir de acordo com a origem das
vibrações e características do som, assim, a música vai atuar
no nosso corpo e despertar emoções, podendo equilibrar
o metabolismo, energia muscular, acelerar a respiração ou
diminuir sua regularidade, acalmar ou levar à excitação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música por fazer parte do ser humano desde
o ventre materno e pela sua ludicidade contribui
afetivamente e satisfatoriamente na aprendizagem da
criança, essa contribuição não fica somente nesse processo,
mas se reflete na autoestima, nas relações sociais e no fazer
artístico e cultural.
As relações sociais que são estabelecidas pelos
bebês dependem muito do que lhe é proposto pelo
professor, dependendo de sua necessidade em cada
momento, o formato que apresentam nas suas emoções
pode variar e nessas variações há de se considerar
a importância do planejar, organizar e reorganizar
atividades
musicais,
possibilitando
as
mais variadas aprendizagens.
Cantando ou dançando a música de boa qualidade
proporciona diversos benefícios para as crianças e é uma
grande aliada no desenvolvimento saudável da criança.
A música infantil visa frequentemente prover meios
divertidos de ensinar a criança sobre a cultura dela e de
outras culturas, bom comportamento, fatos e habilidades.
As diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas
com a prática da musicalização no cotidiano da criança,
pois, só assim pode-se atender aos diferentes aspectos do
desenvolvimento humano: físico, mental, social, emocional
e espiritual, podendo a música ser considerada um agente
facilitador do processo educacional.
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Por seu poder criador e libertador, a
música torna-se um poderoso recurso
educativo a ser utilizado na educação, pois a
mesma representa uma importante fonte de
estímulos e equilíbrio para a criança. Além
dos fatores musicais induzirem a criança
a comportamentos motores e gestuais,
inseparáveis da educação.
Portanto, a escola deve procurar
usar desse recurso para sensibilizar a
criança na construção de seus saberes
e o educador deve tornar efetivo
o
trabalho
com
a
música,
tornando-a
uma
prática
em
sua rotina e um norteador para as diversas
situações de aprendizagem.
No que diz respeito à criança internada,
sabemos que no ambiente hospitalar
ocorre um afastamento da pessoa de

tudo que o cerca, objetos, bichos de
estimação, familiares e a música e a
escolha do seu repertório juntamente
com a criança internada, proporciona uma
aproximação com a sua realidade, trás alegria,
descontração e melhora no quadro clinico,
uma vez que a música estimula as emoções,
a interação e autoestima.
Precisamos ser professores que fazem
a diferença, ao trabalharmos a música
na sala de aula, devemos cuidar das
qualidades das propostas feitas para perceber
que experiências elas propiciam para as
nossas crianças.
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INTRODUÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA
NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Considerando que a criança na Educação Infantil está iniciando sua vivência social
nesta faixa etária, as práticas musicais, o cantar com e para elas, o ouvir música, dançar
e dramatizar, além de pertencer ao seu universo, ajudam em suas aprendizagens. Esperase que educadores e familiares respeitem suas especificidades mas estimulem a criança a
brincar e a realizar atividades com músicas diversas para ampliar o repertório dos pequenos.
São muitos os pontos positivos de tais práticas, mas, o que tange ao desenvolvimento motor
tem influenciado os educadores a cada vez mais considerar a importância da música para os
pequenos, mas há outras contribuições, como por exemplo, o aprimoramento das relações
pessoais e o aprender brincando.
Palavras-chave: Criança; Apreciação; Música; Repertório; Práticas.

244

Este artigo pretende abordar a música
como fator importante no cotidiano das
escolas de crianças pequenas. Por meio de
estudo de alguns documentos norteadores,
educadores atuais e suas experiências,
analisar e discutir o que as atividades
que envolvem música pode auxiliar no
desenvolvimento dos pequenos.
Tem por objetivo, levantamento de
questionamentos e hipóteses acerca de
quais atividades contribuem para que o
ensino na Educação Infantil não se limite
a momentos de escolarização, mas que se
considere suas especificidades.
Desta forma, abordará de maneira
sucinta, alguns exemplos de atividades que
precisam compor rotina das crianças as
quais podem aprender sobre o mundo de
maneira lúdica. Deseja destacar o valor do
educador, daquilo que já se pratica bem como
do que poderá almejar mediante estudos e
troca de experiência.
Cita a educadora Ischkania (2012), que
em seu blog publicou sobre a importância
da música e relata que essa prática ajuda as
crianças a desenvolver e/ou aprimorar suas
relações com o mundo e com as pessoas.
Como se trata de um assunto que não é
novidade, é encontrado em documentos
oficiais como os Referenciais para Educação
Infantil, o qual cita que é pertinente
ampliar o repertório musical das crianças,
oferecendo variedades culturais.
Assim, com o intuído de auxiliar na
discussão da importância da música para
a educação dos pequenos, esse artigo

apresenta três subtítulos: no primeiro,
com base no documento produzido pela
Prefeitura de São Paulo, discorre se
realmente é importante música na rotina
da Educação Infantil; no segundo, comenta
sobre as contribuições da música para o
processo de aprendizagem infantil e de
como os educadores precisam organizar os
momentos para que o processo de aprender
aconteça; e o terceiro apresenta a diferença
do trabalho com música com os pequenos
e a Educação musical realizada por alguém
especializado na área; e ao final, apresenta
uma pequena reflexão sobre o assunto.

É IMPORTANTE INSERIR
MÚSICAS NA ROTINA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL?
Desde os primórdios da educação infantil,
nota-se que os educadores cantam para os
pequenos que demonstram muito interesse
e divertimento. Mas será que tal prática
tem alguma influência no desenvolvimento
integral das crianças? Qual a importância da
música nesta fase da educação?
O documento norteador das práticas
educativas para primeira infância da
prefeitura de São Paulo, destaca o valor da
experiência da criança e como a música já
faz parte de seu contexto.
De tal modo, a Orientações Curriculares
(2007), ressalta que:
O principal é proporcionar às crianças uma
experiência de compartilhar e fazer música
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com alegria e sensibilidade.
(...) É importante que o repertório de
músicas apresentado às crianças seja amplo
e diversificado, composto de obras clássicas,
populares, étnicas, cantadas ou instrumentais.
(...) Quanto mais diversificado o repertorio,
mais as crianças terão condições de identificar,
reconhecer elementos e desenvolver
preferencias
musicais.
(ORIENTAÇÕES
CURRICULARES, 2007, p. 122)
Assim, é evidente que a rotina escolar
infantil precisa contemplar atividades
que envolvam músicas, de modo que o
conhecimento das crianças, formado desde
seu nascimento possa ser ampliado. Torna-se
necessário, possibilitar que tenham contanto
com diversos estilos musicais e não se limitar
apenas as canções destinadas diretamente
às crianças.
O documento citado, sugere algumas
atividades, dentre elas: a sonorização de
histórias a qual consiste em atribuir sons para
as partes das narrativas; desenhar aquilo que
ouvem, imitando partituras; além daquelas
tradicionais: brincadeiras de roda, parlendas,
cantigas, etc. O professor é o parceiro nas
descobertas e na apreciação musical.

AS CONTRIBUIÇÕES DA
MÚSICA PARA O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM INFANTIL
A música está presente no cotidiano
das escolas de educação infantil, mas as
atividades que são desenvolvidas apresentam
intencionalidade quanto a aprendizagem?
Os momentos de canções são apenas

para preenchimento de tempo? Será que a
linguagem musical é um fator importante
para que a aprendizagem aconteça?
É comum nas escolas de primeira infância,
que os educadores cantem para as crianças,
por vezes sem a intenção de trabalha algum
“conteúdo” previamente planejado e dotado
de objetivos a serem alcançados. Enquanto
cantam, além da diversão que este ato
proporciona, muito estão aprendendo.
Essas práticas, contribuem para o pleno
desenvolvimento das crianças em várias
áreas, como por exemplo, na ampliação
cultural e ainda no que tange as habilidades
motoras. Cabe ao educador, selecionar
o repertório a ser trabalhado, não se
restringindo ao infantil, de modo que possam
ter contato com diversos gêneros musicais e
de culturas diferentes.
É possível notar que, as crianças se
divertem durante as atividades musicais,
pois cantar e dançar fazem parte do universo
infantil. Para tanto, as aprendizagens
acontecem em meio a esses momentos, de
forma mais prazerosa e natural.
A participação do educador é de extrema
importância para que efetivamente haja
aprendizado, já que, é preciso a escolha
do repertório, quando e como sucederá a
atividade, organizar o espaço, mesmo sem a
intencionalidade pedagógica.
A autora Ischkania (2012), em seu
blog, discursa sobre a musicalização na
Educação infantil: “A música pode melhorar
o desempenho e a concentração, além de
ter um impacto positivo na aprendizagem
de matemática, leitura e outras habilidades
linguísticas nas crianças”.
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Assim, há a possibilidade de se desenvolver
além da motricidade, habilidades ligadas ao
cognitivo, tornando a criança cada vez mais
capaz de avançar em suas aprendizagens,
tais como a aquisição da leitura e da escrita.
Outro fator importante, é a contribuição para
o desenvolvimento da chamada inteligência
emocional, que segundo o psicólogo
Goleman (1995) é quando alguém lida bem
com suas emoções. No entanto as relações
interpessoais que se estabelecem quando
se canta ou dança permite que os indivíduos
aprendam a interagir com os demais, a se
socializar e viver em sociedade. Assim, para
que os pequenos aprendam a lidar com seus
conflitos, respeitem o espaço e o momento
do outro, perceba que não está sozinho e que
vive coletivamente, atividades com músicas,
com ou sem a intencionalidade, trabalhando
com um repertório infantil específico ou não,
auxiliam muito neste processo.
Desta forma, é possível perceber o quão
importante é a inserção da música na rotina
de atividades dos pequenos na Educação
Infantil, o que poderá contribuir no
desenvolvimento integral das crianças, o qual
é o objetivo de todo processo educacional
nesta faixa etária.

E AS BRINCADEIRAS QUE
ENVOLVEM MÚSICAS?

particularidade da infância, quando cantam
para marcar tempo, ritmo ou dramatizar
estão representando e compreendendo o
mundo a sua volta.
Em geral, as brincadeiras tradicionais com
música são hábitos bem frequentes nas
escolas dos pequenos os quais se divertem
e aprendem muito sobre convivência e
conhecimento de mundo.
As cantigas de roda são um exemplo de
como os pequenos amam brincar e cantar,
são atividades musicais que auxiliam
na aprendizagem das crianças. Ao se
trabalhar com canto e ritmo, ajudam no
desenvolvimento da linguagem oral, se for
acompanhada de movimentos ou gestos,
contribui para o avanço da coordenação
motora e o que é mais importante, propícios
agradáveis momentos de brincadeira.
Por serem tradicionais, muitas das canções
são ensinadas pela família, mas é na escola,
que estas práticas executam seu valor social,
pois os pequenos interagem com os demais,
assimilando, aprendendo e aprimorando
suas aprendizagens.
Assim, é muito significativo o aprendizado
das crianças por meio de músicas tradicionais,
visto que já compõe seu repertório e auxilia
na socialização dos pequenos, entre eles, os
adultos e o mundo que os cerca.

MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL OU EDUCAÇÃO
Também é tradição na Educação Infantil,
brincadeiras
que
envolvam
músicas MUSICAL
tradicionais. Essa prática também contribui
para o desenvolvimento integral das
crianças, de modo que o brincar é uma

Existe o questionamento sobre como
trabalhar com música se não se é professor
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de arte ou profissional do meio musical, mas
será que este é um pré-requisito para que
os educadores proporcionem momentos de
canto e dança para as crianças?
O que se defende é a importância da
música no cotidiano das crianças que
consequentemente trará os benefícios já
tratados neste artigo. Não se exige dos
educadores nada além do que já se têm
praticado nas escolas infantis.
No entanto, a medida em que se conhece
as melhorias pedagógicas de tais práticas,
acredita-se numa preocupação maior por
parte dos adultos quando organizam esses
momentos musicais com as crianças.
A troca de experiências entre os
educadores é fundamental para que se
ampliem o que já se tem feito, gerando assim
maior contribuição para o desenvolvimento
das crianças.
É respeitável toda prática que agrega
valores aos pequenos e que consideram
as especificidades da primeira infância. A
criança precisa se movimentar e estar em
contato com diferentes culturas e não apenas
reproduzir é preciso permitir que produzam
e construam, que sejam protagonistas de
seus aprendizados.
Considerando que o desenvolvimento das
crianças acontece por meio das relações que
estabelecem com o mundo, com os outros e
consigo mesmo, cabe a escola proporcionar
momentos de diversão em que a criança
possa se movimentar e evitar práticas que
limitem a criatividade delas.
Assim como o pensador, pedagogo e
desenhista, o italiano Francesco Tonucci,
(TONUCCI, 2013), critica em sua ilustração, a

escola não pode ser um lugar em que a criança
fique “plantada” em sua cadeira, é necessário
o movimento, a ação pedagógica ativa. E as
atividades musicais tendem a possibilitar que
aprendam de forma lúdica e o que é mais
importante, sendo respeitada e feliz.

Por mais simples que possa parecer a
atividade, como roda de músicas com gestos ou
apenas ouvir músicas infantis, considera-se de
muita valia para a aprendizagem das crianças.
É necessário respeitar as características dos
pequenos nesta faixa etária, são momentos
em que aprendem muito a partir do lúdico.
Se ao contrário, o trabalho for com
técnicas musicais, o risco é desconsiderar as
especificidades infantis, tornado o processo de
ensino meramente “conteudista”, o que não é
objetivo da educação infantil. É evidente que,
quando se trata de um ambiente de educação
infantil, a preocupação são as práticas que

contribuem para o real desenvolvimento da
criança, sempre condizentes com o que se
pode esperar delas, sem muitas exigências.
Já em uma escola específica de educação
musical o contexto é outro.
Assim, tanto a Educação Musical, com
toda sua técnica e especificidade, tanto
as atividades musicais que já vem sendo
trabalhada nas instituições infantis tem sua
importância, desde que não torne a criança um
reprodutor de conceitos e técnicas, mas sim,
permita que aprendam de maneira natural,
respeitando o seu universo, suas limitações e
suas vontades lúdicas.

Fonte: Tonucci, F. (11 de junho de 2013). Revista
Pueblos. Acesso em 10 de julho de 2018, disponível
em http://revistapueblos.org/blog/2013/06/11/leer-afrancesco-tonucci-frato/

A Educação Musical é um pouco mais
específica e não pode ser descartada, mas,
geralmente nas escolas não se encontram
músicos que auxiliem na aprendizagem
das crianças. E o que se espera de música
nas instituições infantis são práticas
que fazem parte do mundo infantil e/ou de
seu universo cultural, o que se aprendeu
em família e o que por tradição já são
desenvolvidas pelos educadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Portanto, mediante todo esse estudo, pode-se notar que
realmente é possível inserir práticas musicais no cotidiano
das instituições infantis a fim de ampliar o repertório das
crianças e auxiliar em desenvolvimento.
Vale ressaltar também, a importância das brincadeiras e
cantigas tradicionais para a educação dos pequenos os quais
se divertem e aprendem muito.
A riqueza de melhoramentos que se conquista desde
que se respeite as (Ischkania, 2012) especificidades
infantis é imensa e alcança até melhores resultados
na aquisição da base alfabética da escrita, na compreensão
das ideias matemáticas.
Percebe-se também que cantar, dançar, dramatizar
e ouvir músicas, dentre outras atividades contribuem
muito para a formação do indivíduo enquanto
um ser que estabelece relações saudáveis com seus parceiros,
consigo e com o mundo.
Outra vantagem é o desenvolvimento da motricidade que
abrange também, a diversão, tornando a atividade muito
prazerosa para os pequenos.
Assim, embora a música já esteja inserida em algumas
escolas infantis, faz-se necessário abranger mais práticas e
ocupar um maior tempo na rotina infantil, pois não se trata de
desperdício, mas de aprimoramento das ações pedagógicas,
que se pauta no que a criança precisa para aprender.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo enfoca a importância de brincar mais do que uma atividade sem
consequência para a criança. Brincando ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o
mundo em que vive, se relaciona com este mundo. Brincando a criança aprende. Brincar é
algo inerente ao ser humano, tão natural que até os bebes já nascem sabendo. Na infância,
ela assume papel de destaque, uma vez que permeia todas as relações da criança com o
mundo. Estudos sobre o assunto revelam, inclusive, que crianças que brincam bastante
tornam-se adultos mais ajustados e preparados para a vida. O brincar também é um excelente
recurso pedagógico. Hoje em dia, reconhece-se seu enorme potencial de aprendizagem e
sua importância para o desenvolvimento cognitivo e da linguagem e para a sociabilização.
Palavras-chave: Brincar; Lúdico; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

O BRINCAR NA INFÂNCIA

Totalmente incorporada no projeto
pedagógico das séries da Educação Infantil de
várias escolas, a brincadeira tem propósitos
bem definidos.
É o principal meio pelo qual a criança
põe em pratica conhecimentos que já
possui, adquire novos e interage com
outras crianças.
Hoje, o brinquedo educativo e o brincar,
estão sendo vistos como imprescindíveis no
aprendizado de nossas crianças.
Cada vez mais, pais e educadores estão
conscientes da necessidade de ajudar
suas crianças no desenvolvimento de suas
habilidades por meio de atividades lúdicas.
Este trabalho constituiu-se de um estudo
de como se desenvolve a brincadeira
na infância. Nele, foram apresentadas
as diversas formas como as crianças se
manifestam pelas brincadeiras, dando
significados ao mundo do qual fazem parte.
Como também, como os atos lúdicos
são utilizados de forma pedagógica
e as contribuições das ideias de Jean
Piaget
e
Donald
Winnicott
neste
contexto de ludicidade.
Buscamos entender a função do educador
resgatando seu principal papel dentro de
todo o processo de ensino-aprendizagem
baseado no aspecto lúdico.
Por fim, desenvolvemos a conclusão,
que tem como objetivo contribuir com os
educadores que atendem as crianças em fase
escolar inicial e que buscam brincadeiras
diversificadas para atingir o desenvolvimento
global de seus alunos.

Brincar é uma realidade cotidiana que
sempre esteve presente na vida das crianças
desde os primeiros anos de vida. E para que
realizem com satisfação suas brincadeiras é
importante que sejam estimuladas a exercitar
sua imaginação.
Nesse contexto, a brincadeira expressa
a forma como uma criança reflete, ordena,
desorganiza, destrói e reconstrói o mundo
a própria maneira, sendo também um
espaço no qual a criança pode expressar,
de modo simbólico, suas fantasias, seus
desejos, medos, sentimentos agressivos e os
conhecimentos que vai construindo a partir
das experiências que vivem.
À medida que crescem, as crianças se
esforçam para agir e se relacionar com o
ambiente físico e social que as rodeia – um
mundo de objetos, relações e sentimentos
que, pouco a pouco, vai se ampliando e que
elas procuram todo o tempo compreender.
Nesse esforço, constroem conhecimentos
sobre a realidade e podem ir se
percebendo como indivíduos únicos entre
outros indivíduos.
A capacidade de brincar abre para
a criança um espaço de decifração
de todos os enigmas que a rodeiam,
vivenciando-os diariamente, na busca
contínua de seu entendimento.
À medida que vai atribuindo significados
de suas relações sociais, conforme a sua
capacidade cognitiva, vai adquirindo
conhecimento do mundo em que vive.
Desde as épocas mais antigas, as crianças
procuram decifrar o mundo por meio das
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brincadeiras de adivinhas, faz de conta, jogos
com bolas, arcos, rodas, cordas e bonecas.
Brincar, de fato, parece ter sido sempre a
atividade principal da criança.
Segundo ALMEIDA:
Em sua tentativa de assimilar uma
realidade e não possuindo ainda estruturas
mentais
plenamente
desenvolvidas,
a criança aplica os esquemas de que dispõe,
reconstruindo esse universo próprio, com o
qual convive (1998:95)
Ao
observar a
criança,
pode-se
compreender como ela vê e constrói
o mundo – o que ela gostaria que ele
fosse, quais as suas preocupações e
que problemas a perturbam.
Pela brincadeira, ela expressa o que
teria dificuldade de colocar em palavras.
Nenhuma criança brinca espontaneamente
só para passar o tempo, sua escolha é
motivada por processo íntimos, desejos,
problemas, ansiedades. O que está
acontecendo com a mente da criança
determina suas atividades lúdicas.
Portanto, brincar é sua linguagem secreta,
que devemos respeitar mesmo se não a
entendemos.
No processo de desenvolvimento do
conhecimento, as crianças se utilizam de
instrumentos diferentes e sempre adequados
às suas condições de pensamento.
Por volta dos 02 anos, quando se
desenvolve a capacidade simbólica do
pensamento, conhecida comumente como
o faz de conta ou simplesmente brincadeira,
esta passa a ser atividade principal da criança.
Embora nesse período a criança dedique
apenas algumas horas de seu dia às

brincadeiras, essa atividade tem um papel
importante nos avanços que ocorrem em
suas condições de pensamento.
O que motiva a brincadeira não é o
resultado das ações, isto é, transportarse para um outro lugar, mas sim o próprio
processo da atividade.
O alvo das brincadeiras das crianças
pequenas é a ação e não seus resultados.
As necessidades que satisfazem são de
conhecimento do mundo em que os homens
agem e no qual precisam aprender a viver.
Na brincadeira, a criança experimenta
diferentes papeis sociais, funções sociais
generalizadas a partir da observação do
mundo dos adultos.
A brincadeira é, desta forma, um espaço
de aprendizagem no qual a criança age além
do seu comportamento cotidiano e do das
crianças de sua idade na brincadeira, ela age
como se fosse maior do que é na realidade,
realizando simbolicamente o que mais tarde
realizará na vida real.
Embora aparente fazer o que mais
gosta, a criança quando brinca aprende a
se subordinar às regras das situações que
reconstrói. Essa capacidade de sujeição ás
regras, imposta pela situação imaginada, é
uma das fontes de prazer no brinquedo.
Além de ser um espaço de conhecimento
sobre o mundo externo, é na atividade lúdica
que a criança também pode conviver com os
diferentes sentimentos que fazem parte da
sua realidade interior.
As brincadeiras permitem às crianças
realizarem
ações
concretas,
reais,
relacionadas com sentimentos que, de outro
modo, ficaram guardados. Enquanto brinca,
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a criança lida com a sua sexualidade e com
os impulsos agressivos que estão presentes
em seu mundo interno.
Por isso, a presença da agressividade na
brincadeira não dever ser censurada, pelo
contrário, é importante que seja preservado
esse espaço para que a criança possa exprimir
seus sentimentos.
Brincando, a criança vai, pouco a pouco,
organizando suas relações emocionais; isso
vai dando a ela condições para desenvolver
relações sociais, aprendendo a se conhecer
melhor e conhecer e a aceitar a existência
dos outros.
A maneira de brincar das crianças evolui
na medida em que elas crescem. Isso fica
evidente quando observamos crianças de
idades diferentes brincando juntas.
Em cada estágio de desenvolvimento
do pensamento, os jogos infantis têm
características específicas. A atividade lúdica
de uma criança entre 3 e 4 anos é diferente
daquela de uma criança em idade escolar ou
da de um adulto.
Explica-se, pois, que à medida que
as crianças crescem, suas condições de
pensamentos se desenvolvem, e intensificase também seu processo de socialização.
E, KISHIMOTO, afirma:
O brinquedo que comporta uma situação
imaginária também comporta uma regra. Não
é uma regra explicita, mas uma regra que a
própria criança cria. À medida que a criança
vai se desenvolvendo, há uma modificação:
primeiro predomina a situação e as regras
estão ocultas; quando ela vai ficando mais
velha, predominam as regras e a situação
imaginaria fica oculta (1998: 61).

A atividade lúdica infantil inclui, ainda,
brincadeiras que não supõe qualquer técnica
particular, são simples exercícios nos quais
não intervém símbolos ou regras.
Esse tipo de brincadeira, chamado por
PIAGET jogo de exercício, tanto pode ocorrer
envolvendo apenas a repetição de ações
físicas, como, por exemplo, pular corda, pular
riacho, rodar bambolê como envolvendo
ações mentais, isto é, o pensamento, como
acontece nos jogos de combinações de
palavras ou quando a criança se diverte em
fazer perguntas ou em inventar uma história
só pelo prazer de perguntar ou contar.
Observa-se que, desde pequenas, ainda
bebês de berço, as crianças se dedicam às
brincadeiras de repetir ações, como sacudir
chocalhos, balançar objetos pendentes sobre
o berço.
Conforme crescem, os desenvolvimentos
físicos, intelectual e social criam possibilidades
de uma maneira progressiva das formas de
brincadeiras mais complexas, envolvendo
símbolos e regras sem, no entanto, eliminar
ou mesmo diminuir a ocorrência dos jogos
de exercício.
Até pelo contrário, basta observar as
brincadeiras infantis para verificar que essa
forma de brincadeira se desenvolve e ganha
em diversidade à medida que as crianças
crescem.
O aspecto lúdico é uma característica
fundamental do ser humano, por isso podese dizer que o desenvolvimento da criança
está intimamente relacionado com o brincar
Para KISHIMOTO:
... é preciso exercitar o jogo simbólico e as
linguagens não-verbais, para que a própria
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linguagem verbal, socializada e idealizada,
possa
transformar-se
em verdadeiro
instrumento de pensamento. (1998: 48).
Virar cambalhota, plantar bananeira,
pular corda, bater bola, são exemplos de
atividades que fazem o prazer e divertem
as crianças durante toda a infância. Também
as brincadeiras de exercícios intelectuais
se desenvolvem e diversificam com o
crescimento.
As perguntas que não esperavam respostas
frequentemente são substituídas pelo gosto
em aprender enigmas para serem propostas
a outras crianças ou a adultos.
O prazer que as crianças encontram nesse
tipo de divertimento parece estar relacionado
à intenção de colocar o outro num dilema, do
qual só sairá conhecendo a resposta.

O BRINCAR NA PERSPECTIVA DE
DONALD WINNICOTT
Na obra deste autor o brincar tem um
lugar privilegiado. Como psicanalista infantil
WINNICOTT atribuiu muita importância ao
brincar e desenvolveu o conceito de “objeto
transicional”, no qual o bebê tem necessidade
de algo concreto, que represente não a mãe,
mas a experiência que ele tem do outro, que
não é ele.
Sendo assim denominados “objetos
transicionais e fenômenos transicionais, os
objetos que não fazem parte do corpo do
bebê e que ele ainda não reconhece como
externos a si”.
A criança estabelece com esses objetos
uma relação afetuosa, fazendo parte do

processo vivenciado por elas, por volta dos
4/6 meses a 8/12 meses, aproximadamente.
Para WINNICOTT (1975), o brincar de
uma criança é extremamente revelador. No
seu trabalho clinico, ele não permanecia
como mero observador das crianças
brincando, mas participava de forma ativa
da brincadeira, salientando a necessidade de
o terapeuta ter condições de saber e poder
brincar com a criança.
Conseguia ainda, fazer avaliações de forma
inusitada, avaliando uma criança, enquanto
entrevistava a mãe.
Este autor demonstrou a importância do
brincar no processo de separação do “eunão-eu”. No início da vida, o bebê e o objeto
são um só, fundidos um no outro.
O bebê vê a sua mãe de forma subjetiva, a
buscando ser aquilo que ele procura. Quando
a mãe consegue alternar e complementar de
forma equilibrada o que o bebê quer e o que
ela é, o bebê começa a experimentar uma
sensação boa e, aos poucos, vai suportando
as pequenas frustações da vida.
Para WINNICOTT (1975), à medida que o
bebê começa a usar sons organizados (num,
ta, da), pode surgir uma palavra para designar
o objeto transicional.
O nome dado pelo bebê a esses primeiros
objetos é frequentemente significativo e
em geral apresenta uma palavra empregada
pelos adultos, parcialmente incorporada a
ele.
Estes objetos transicionais podem ser
representados por um travesseiro, uma fralda,
um cobertor, um bicho de pelúcia, que para
o bebê não podem ser modificados a não ser
que a mudança seja feita por ele próprio.
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Qualquer mudança produzirá uma ruptura
de continuidade na experiência do bebê. É
fácil encontrar crianças que choram e ficam
descompensadas, quando seu cobertor ou
coelhinho de pelúcia são lavados.
No brincar, a criança consegue trabalhar
aspectos do psiquismo e a criatividade
encontra espaço para a criação.
Existe possibilidade de expor não só
o potencial, mas também os medos, as
angustias, favorecendo um enfrentamento
deste conteúdo de uma forma mais branda.
É no brincar, e somente no brincar, que
individuo, criança ou adulto, pode ser
criativo e utilizar sua personalidade integral:
e é somente sendo criativo que o indivíduo
descobre o eu (WINNICOTT, 1975, PAG 80).

Dessa forma o autor conclui:
... brincar é por si mesmo uma terapia.
Conseguir que as crianças possam brincar
é em si uma psicoterapia que possui
aplicação imediata e universal, e inclui o
estabelecimento de uma atitude social
positiva com respeito ao brincar. (74).
Para este autor o importante no brincar não
é tanto como a criança brinca, o conteúdo,
mas como ela se envolve, lidando de forma
cada vez mais criativa com o mundo interno
e externo.
A brincadeira ocupa um espaço vital do ser
humano, pois promove o encontro do eu com
o outro, promovendo, também, a integração
entre os seres que brincam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado nesse artigo teve inicialmente, a
preocupação de refletir sobre o brincar e alertar o adulto
que lida com a criança para as possibilidades que, no mundo
infantil, o brinquedo e a brincadeira proporcionam.
Por intermédio dos autores pesquisados, pudemos
perceber um olhar diferente para um mesmo ato.
Não encontramos contraposições, mas a preocupação que
todos têm em mostrar o como devemos estar atentos para
as informações que a criança traz, a partir da maneira como
ela brinca, e como isso favorece a capacidade de aprender.
Mais importante que o brinquedo em si é a forma como
a criança brinca. Durante o ato de brincar, é imprescindível
perceber como a criança se envolve e se relaciona com o
brinquedo.
Enquanto brinca, oferece ao adulto uma série de dados,
possíveis de serem analisados.
Dessa forma, o brinquedo deve, cada vez mais, encontrar
espaço no cotidiano escolar, não só nas séries, mas onde
houver interesse em aprender por meio do lúdico, pois as
brincadeiras não são apenas uma forma de divertimento, mas
são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento
intelectual. Sabemos que para manter o seu equilíbrio a
criança necessita brincar, criar e inventar.
Assim, compreendendo a importância das mesmas no
desenvolvimento da criança é que chegamos à elaboração
desse artigo, pois este tem por objetivo contribuir aos
docentes para promoverem às crianças uma aprendizagem
de forma lúdica, por meio da qual a brincadeira venha
permitir um desenvolvimento pleno.
Ao professor cabe o papel de arranjar um ambiente no qual
as pessoas sejam estimuladas às pesquisas e experiências.
O professor pode também variar o caráter de sua mediação
entre as crianças e a cultura em vários pontos: quando se
estão estabelecendo as metas, quando se está processando
a informação, quando está em andamento uma interação
humana, quando está em processo a avaliação. Podemos
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assim, julgar a criatividade no ensino pela
qualidade de oportunidades efetivamente
oferecidas por um professor para que os
jovens tenham experiências educativas.
Na escola cada brincadeira é planejada,
conduzida e monitorada. A ação do educador
é fundamental.

Ele estrutura o campo das brincadeiras,
por meio da seleção e oferta de objetos,
fantasias, do arranjo dos espaços e do tempo
para brincar, a fim de que o aluno alcance
objetivos de aprendizagem predeterminados,
sem limitar sua espontaneidade e imaginação.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Quando há brincadeiras em grupos, as crianças envolvem-se com situações
imaginárias e dessa forma acabam exercendo papéis que são diversos à sua realidade. O
brincar traz mudanças significativas para a educação, transformando o espaço escolar em
um espaço dinâmico, contribuindo para o desenvolvimento da criança, além de permitir que
alcance sucesso dentro da sala de aula. O brincar parece um ato simples, porém, possibilita
que a criança desenvolva várias habilidades, como coordenação motora, habilidades visuais
e auditivas, além de exercitar o corpo e a mente. O objetivo desse estudo é discutir a
importância de brincar na Educação Infantil, pois as brincadeiras têm uma grande importância
na aprendizagem da criança nesta etapa da vida, criando vínculos e quebrando as barreiras
que possam existir para a aceitação do aprendizado, além de auxiliar o professor a reconhecer
nas crianças suas necessidades e as percepções do mundo que as rodeiam.
Palavras-chave: Educação Infantil; Criança; Brincadeira; Educador; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

O QUE É BRINCAR?

o longo dos anos a educação
vem passando por mudanças
significativas em relação ao
ensino e aprendizagem, no
que diz respeito a Educação Infantil, que
em outras épocas era uma modalidade
voltada para o assistencialismo. Partindo
do princípio que, os pais para trabalharem
necessitavam de um local para deixar o filho.
Nos dias atuais, essa realidade tem mudado
de forma significativa e a Educação Infantil
passou a integrar o currículo da Educação
Básica. A Educação Infantil que hoje se
constitui dentro das Instituições de Educação
Infantil possui um novo olhar para a criança
e para sua capacidade de aprendizagem e
desenvolvimento. Trata-se de uma educação
com foco nas interações e nas brincadeiras.
Sendo assim, o brincar vem se destacando
como essencial para o desenvolvimento
e aprendizagem da criança. Pois, as
brincadeiras possibilitam a reflexão das
crianças sobre o mundo. Imprimindo suas
ideias, desenvolvendo sua linguagem, os
conhecimentos que tem sobre si mesma e o
mundo adulto, sobre lugares distantes e/ ou
conhecidos. Sem as brincadeiras o processo
de ensino e aprendizagem seria exaustivo e
não despertaria o interesse da criança em
participar das propostas pedagógicas.
É importante destacar que os jogos, o
brincar livre e o faz de conta se constituem
como valiosas ferramentas que contribuem
para o constante desenvolvimento infantil,
atividades necessárias para a criança se
estruturar como sujeito da emoção, da razão

e da relação.
Para Piaget (1972) apud Kishimoto (2001)
o jogo é a construção de conhecimento e
desenvolvimento que é prazeroso para a
criança. Vygotsky (1994) diz que é importante
para o desenvolvimento da criança, visto que
este desperta a criatividade e a capacidade
percepção. Sem contar que o jogo auxilia o
adulto a descobrir o quanto aquela criança já
sabe e o quanto precisa aprender. Em muitos
momentos a família, e até mesmo alguns
educadores são resistentes em perceber
o quanto a brincadeira é importante para
desenvolvimento da criança, acreditando
que elas devem ficar dentro da sala de
aula realizando atividades em folhas com
conteúdos típicos do ensino fundamental,
sem ter o direito de expressar o que sentem.
O ato de brincar nos faz criar sistemas
de ações e estratégias para explicar e
compreender melhor o mundo e a vida.
Brincando a criança assimila conceitos de
forma mais divertida, fazendo com que
permaneçam por muito mais tempo em
sua memória. Este estudo tem o objetivo
de discutir a importância do brincar para a
criança na educação infantil e mostrar que
a brincadeira torna o espaço agradável, de
forma a permitir que o educador alcance
sucesso em sala de aula. Visto que o ato de
brincar proporciona um importante vínculo
entre a criança e o professor, quebrando as
barreiras que possam existir para a aceitação
desse novo espaço de aprendizagem.
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Brincar é uma ação natural do
comportamento das crianças. Quando
brinca, ela dá asas à sua imaginação, criando
uma história, aumentando o repertório de
memórias e sensações boas, proporcionando
estímulo para essa ação. Tudo que a rodeia
pode ser motivo de estímulo à imaginação,
a essa vontade de explorar o espaço que a
rodeia por meio das brincadeiras.
Segundo (KISHIMOTO, 2001, p.52):
“O brincar infantil não é apenas uma
brincadeira superficial desprezível, pois no
verdadeiro e profundo brincar, acordam e
avivam forças da fantasia, que, por sua vez,
chegam a ter uma ação plasmadora sobre
o cérebro”. Deste modo, o brincar se faz
indispensável ao desenvolvimento físico e
cognitivo da criança por proporcionar
situações prazerosas para a criança.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil – RCNEI:
Brincar
é
uma
das
atividades
fundamentais para o desenvolvimento
da
identidade
e
da
autonomia.
O fato de 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. Nas brincadeiras, as
crianças podem desenvolver algumas
capacidades importantes, tais como a
atenção, a imitação, a memória, a imaginação.
Amadurecem também algumas capacidades
de socialização, por meio da interação e
da utilização e experimentação de regras e
papéis sociais (BRASIL, 1998, p.21).

É Notório no que aponta os Referenciais
que o brincar proporciona o desenvolvimento
da identidade e da autonomia da criança,
fatores indispensáveis para o progresso
da criança em seu aprendizado. Os RCNEI
(1998) enfatizam ainda que:
A brincadeira é uma linguagem infantil
que mantém um vinculo essencial
com aquilo que é o “não brincar”. 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 que 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. Essa peculiaridade da
brincadeira ocorre por meio da articulação
entre a imaginação 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).
Assim, ao brincar, a criança assume
papéis significativos, seja ela o personagem
principal ou não. Um exemplo disso é quando
a criança brinca de casinha ou de escolinha,
escolhendo o papel que mais lhe agradar e
é nessa escolha que ela deixa transparecer
seus sentimentos, suas aprendizagem e
relações sociais.
De acordo com Vygotsky (1994) esse faz
de conta das brincadeiras ajuda a criança
a resolver conflitos internos, levando em
conta que a mesma elabora hipóteses e cria
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soluções para situações que, na vida real, não
saberia resolver sozinha. Com isso ela acaba
moldando sua personalidade, pois, pode
tomar decisões que, muitas vezes, diferemse das decisões tomadas pelos adultos.
Assim, ao estabelecer critérios para
distinguir o brincar da criança de outras formas
de atividade, concluímos que no brinquedo
a criança ria uma situação imaginária. Esta
não é uma ideia nova, na media em que
situações imaginárias no brinquedo sempre
foram reconhecidas; no entanto, sempre foi
vista somente como um tipo de brincadeira.
A situação imaginária não era considerada
como uma característica definidora do
brinquedo em geral, mas era tratada como
um atributo de subcategorias especifica do
brincado (VYGOTSKY, 1994 p.41).
Desta forma, fica evidente que na
vivência da brincadeira, a criança mesmo
sem estar consciente disso, interage com
problemas e soluções. Os problemas
muitas vezes vêm acompanhados da
própria convivência que a criança trás de
casa e que não são resolvidos em seu lar,
às vezes lhe proporcionando angustia ou
desconforto. Ainda segundo os RCNEI’s
(1998), destacam que:
Na brincadeira, as crianças transformam
os conhecimentos que já possuíam
anteriormente em conceitos gerais com
os quais brinca. Por exemplo, para assumir
um determinado papel numa brincadeira,
a criança deve conhecer alguma de suas
características. Seus conhecimentos provem
da imitação de alguém ou de algo conhecido,
de uma experiência vivida na família ou
em outros ambientes, do relato de uma

colega ou de um adulto, de cenas assistidas
na televisão, no cinema ou narradas em
livros, etc. A fonte de seus conhecimentos
é múltipla, mas estes se encontram, ainda,
fragmentas. É no ato de brincar que a
criança estabelece os diferentes vínculos
entre as características do papel assumido,
suas competências e as relações que
possuem com outros papéis, tomando
consciência
disto
e
generalizando
para outras situações (BRASIL, 1998, p.28).
Diante do exposto, percebe-se que
o ato de brincar é essencial na vida das
crianças, pois, influencia positivamente o
seu desenvolvimento e a sua aprendizagem,
é o que destaca Kishimoto, (2001, 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”. Deste
modo, a realidade é moldada pela criança
da forma que ela vivencia nas brincadeiras.
Oliveira, (1992, p. 57) também ressalta:
“Na brincadeira infantil a criança assume
e exercita os vários papéis com os quais
interage no cotidiano. Ela brinca, depois, de
ser o pai, o cachorro, o motorista, jogando
estes papéis em situações variadas”. Sendo
assim, é fundamental o ato de brincar na
Educação Infantil, pois, além de dar prazer,
a criança aprende a conviver melhor, e a
interagir no mundo.
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O PROCESSO DE ENSINO
E APRENDIZAGEM NA
ABORDAGEM DE JEAN PIAGET E
VYGOTSKY
A aprendizagem está relacionada com a
troca de significações a partir de linguagens
diversas, uma construção social que envolve
a pessoa como um todo e se fundamenta
nas múltiplas interações entre os parceiros
infantis e adultos no contexto educativo. É
desta forma que a criança tem voz própria
e deve ser ouvida, pois tem conhecimento,
tem cultura e tem uma identidade
pessoal de acordo com a sua experiência
vivida até no momento.
Segundo Coria-Sabini e Lucena (2004) a
aprendizagem em um sentido amplo pode
ser notório ao adquirir habilidades, hábitos,
preferências, ou seja, adquirir desempenhos
às respostas aos desafios ambientais. Fica
claro que a capacidade que o ser tem em
aprender, traduz a aprendizagem. O ato de
aprender é necessário para a adaptação de
todo os seres vivos no mundo, o processo
de aprendizagem é essencial para o estudo
comportamental de qualquer individuo.
As crianças nascem com condições para
interagir com parceiros mais experientes
como seus pais, outros familiares,
educadores, outras crianças mais velhas
que apresentam novas formas de se
relacionar com o mundo para compreendêlo e transformá-lo. Portanto, pode-se dizer
que ao estimular uma criança durante
a infância esta apresentará condições
necessárias para desenvolver a sua

inteligência e consequentemente saber lidar
com situações emergentes na sua vida
escolar ou familiar.
Para Jean Piaget (1972) apud Campos
(1987) a aprendizagem é fundamental
para o desenvolvimento dos processos
internos e a interação do ser com outros
seres. Os ambientes que estes seres estão
vivendo influenciam nas internalizações das
atividades cognitivas de modo que gera o
desenvolvimento, esse desenvolvimento
cognitivo só pode ocorrer por intermédio
do processo de aprendizagem. De acordo
com Piaget (1972) apud Kishimoto (2001)
para que aconteça a aprendizagem que é
construída internamente, depende do nível
de desenvolvimento de cada individuo, é um
processo de organização e reorganização
cognitiva, os conflitos cognitivos são
importantes para seu desenvolvimento.
Para Piaget (1972) apud Coria-Sabini e
Lucena (2004) o indivíduo não é passivo
diante as influências do meio, ele
procura adaptar-se a elas como uma
atividade organizadora. Os estímulos são
interpretados por ele, assim antes que o
individuo mande a respostas, ele a percebe,
interpreta e faz intervenções se necessário
para sua qualificação. O individuo recebe
uma informação interpreta de acordo com
o que entendeu e depois transmite uma
resposta de acordo com o que aprende.
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Piaget rejeita a ideia de que o estímulo e a
resposta sejam por associação, acreditando
que a aprendizagem é um processo
adaptativo se desenvolvendo com o tempo,
em função das respostas do sujeito a um
conjunto de estímulos anteriores e atuais.
Assim, o desenvolvimento ocorre por meio
da aprendizagem, é o que afirma Piaget apud
Coria-Sabini e Lucena (2004):
O desenvolvimento mental da criança
surge, em síntese, como sucessão de
três grandes construções; cada uma das
quais prolonga a anterior reconstruindo-a
primeiro num plano novo para ultrapassa/a em seguida, cada vez mais amplamente...
Essa integração de estruturas sucessivas,
cada uma das quais conduz á construção da
seguinte, permite dividir o desenvolvimento
em grandes períodos ou estádios e em
subperíodos ou sub estágios. (PIAGET apud
CORIA-SABINI, 2004 p.15).
Piaget relata que o desenvolvimento
do indivíduo acontece por meio do que
ele já aprendeu, seria a soma de todas
as suas aprendizagens. Assim, pode-se
concluir que o processo de aprendizagem
envolve a assimilação e a acomodação.
Na
medida
em
que
participamos
ativamente dos acontecimentos, assimilamos
mentalmente as informações sobre o
ambiente físico e social e transformamos o
conhecimento adquirido em formas de agir
sobre o meio.
Para Vygotsky (1984) apud Oliveira
(1997) a aprendizagem está ligada
ao
desenvolvimento
de
cada
um,
o estudioso acredita que a aprendizagem
desperta o desenvolvimento psicológico.

Existe um percurso de desenvolvimento,
em parte definido pelo processo de
maturação
do
organismo
individual,
pertencentes à espécie humana, mas é o
aprendizado que possibilita o despertar e
processos internos de desenvolvimento que,
não fosse do indivíduo com certo ambiente
cultural, não ocorreriam (VYGOTSKY, 1984
apud OLIVEIRA, 1997 p.56).
Sendo assim, a aprendizagem é
considerada um processo puramente externo
que avança à medida que o desenvolvimento
da criança cria condições para a
absorção de novos estímulos com maior
complexidade. O processo de aprendizagem
se reduz, à aquisição de respostas que vão
substituindo as respostas inatas e que se
tornam cada vez mais complexas a medida
que o desenvolvimento da criança avança.
Vygotsky (1984) apud Coria-Sabini e Lucena
(2004) aponta que a aprendizagem e o
desenvolvimento estão interligados desde
primeiro dia de vida da criança:
O aprendizado não é desenvolvimento,
entretanto, o aprendizado adequadamente
organizado resulta em desenvolvimento
mental e põe em movimento vários
processos
de
desenvolvimento
que,
de outra forma, seriam impossíveis de
acontecer. Assim, o aprendizado é um
aspecto necessário e universal do
processo
de
desenvolvimento
das
funções
psicológicas
culturalmente
organizadas e especificamente humanas
(VYGOTSKY, 1984 apud CORIA-SABINI
e LUCENA, 2004 p. 23).
Para a criança ou o adulto aprender é
necessário atingir a zona desenvolvimento
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proximal de cada um. A zona de
desenvolvimento proximal significa a
distância do desenvolvimento real, ou seja,
o processo de aprendizagem. A zona de
desenvolvimento proximal é o percurso de
desenvolvimento para o indivíduo aprender,
para isso acontecer devem-se fazer as
interferências necessárias dentro do que o
indivíduo já sabe e o que ele ainda precisa
aprender. E a distância entre o nível atual de
desenvolvimento é o nível que se pretende
alcançar com novas experiências com
problemas e suas resoluções.
As interferências devem ser de acordo
com o nível de desenvolvimento de
cada um, ou seja, deve atingir a zona de
desenvolvimento proximal, pois só assim
se alcança que se alcança o aprendizado.
Por exemplo, ensinar um bebe a amarrar o
sapato esta muito longe de atingir a zona
de desenvolvimento proximal, seria mais
conveniente ensinar a engatinhar. Vygotsky
(1984) apud Wajskop (2001) diz que há
dois níveis de desenvolvimento proximal,
um refere-se à distância entre o nível de
desenvolvimento atual, que são as soluções
de problemas resolvidos pela criança, sem
ajuda de alguém mais experiente e o nível
potencial de desenvolvimento, que é as
soluções de problemas sob a orientação de
adultos ou em colaboração com crianças
mais experientes.
Ainda de acordo com Vygotsy apud
Wajskop (2001) a aprendizagem confirmase no desenvolvimento das funções
superiores por meio da internalização e
apropriação dos signos e instrumentos no
contexto da interação.

O BRINCAR E A APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A brincadeira passou a ser valorizada
no espaço da educação depois do fim
dos tempos romântico, porque esta era
considerada como recreação ou uma fuga a
imagem da infância, que em outras épocas
não aceitavam os comportamentos infantis,
espontâneos com algum significado (LIMA,
2003). A valorização da brincadeira na
infância apoia-se no princípio de que a criança
é natural, verdadeira e que o seu brincar está
desligado de qualquer contexto social e da
razão. A brincadeira é uma atividade de todo
o ser humano na qual a criança é introduzida
constituindo-se em criar e assimilar as
experiências socioculturais dos adultos.
Na
situação
da
brincadeira,
podem-se colocar desafios e questões
que estão além do comportamento diário
da criança, levando-as a compreender
problemas que são propostos por outras
pessoas e em qual realidade ela interage. Ao
mesmo tempo ela desenvolve a imaginação,
linguagem
oral,
constrói
relações
reais entre elas e elaboram regras de
convivência e de organização. A Educação
Infantil é a fase das brincadeiras, é o momento
em que as crianças estão descobrindo o
mundo, criando, experimentando.
De acordo com Macedo (2004 p.17):
“a brincadeira tem um sentido espiritual,
filosófico, cognitivo, cultural, simbólico e
operatório”. Ao discutir a importância da
brincadeira na escola, a autora destaca que
esta pode ser considerada uma experiência
fundamental ao indivíduo, pois possibilita
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maior intimidade com o conhecimento,
construção de respostas por meio de um
trabalho lúdico, simbólico e operatório
integrados. Por isto, a importância da Educação
Infantil, pois, com seus mecanismos, suas
ferramentas e suas estratégias pedagógicas,
que visa à criação de condições para satisfazer
as necessidades básicas da criança,
oferecendo-lhe um clima de bem-estar
físico, afetivo, social e intelectual, mediante
a proposição de atividades lúdicas que
levam a criança a agir com espontaneidade,
estimulando novas descobertas.
Brincar é uma atividade paradoxal:
livre, imprevisível e espontânea, porém,
ao mesmo tempo, regulamentada: meio de
superação da infância, assim como modo
de constituição da infância; maneira de
apropriação do mundo de forma ativa e direta,
mas também através da representação,
ou seja, da fantasia e da linguagem
(WAJSKOP, 2001 p.47).
Desta forma, pode-se concluir que a ação
do educador sobre o brincar infantil não é
apenas a simples oferta de brinquedos, este
deve dispor de um trabalho pedagógico na
perspectiva lúdica observando as crianças
brincando, intervindo quando necessário,
assumindo o papel de mediador da
aprendizagem.
Cada fase no desenvolvimento da
criança tem suas características e
objetivos a serem alcançados. E na
educação infantil o aprendizado se dá por
intermédio das brincadeiras, sendo estas
pautadas em fundamentos teóricos e em
uma metodologia adequada para cada faixa
etária. Por isto a participação do professor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

neste ambiente lúdico é imprescindível,
sendo um mediador e incentivador
das brincadeiras.
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No decorrer deste estudo pode-se observar que o
brincar envolve inúmeros aspectos de desenvolvimento
do educando, sendo ele físico, afetivo, cognitivo e social.
Dessa forma é fundamental que a escola, pais e professores
estejam comprometidos com a educação. As escolas devem
proporcionar espaços harmoniosos que atendam a ludicidade
necessária a cada faixa de idade da Educação Infantil. O
objetivo da Educação Infantil é o desenvolvimento integral da
criança, entende-se que ela seja a base para as demais etapas
do processo educacional, e que toda a proposta pedagógica
deve estar direcionada às experiências e às vivências do
educando, viabilizando assim a formação do indivíduo.
É fundamental o papel do professor como mediador deste
processo de ensino e aprendizagem, devendo este atuar
como mediador deste processo nesta importante etapa do
desenvolvimento, este deve ainda se constituir como um
incansável pesquisador, criando, inovando e contextualizando
com a realidade em que a criança está inserida. Percebeu-se
que o brincar livre e o brincar dirigido contribuem para o
aprendizado. A criança até mesmo em uma atividade livre
está aprendendo a criar, montar, desmontar, encaixar, etc.
É o momento em que o educador precisa estar atento,
observar e fazer anotações se for preciso, porque dentro da
atividade livre é possível identificar a criança mais tímida, a
líder, a que tem dificuldades de se socializar, e outros. Não
basta apenas deixar as crianças brincarem, é importante que
em alguns momentos, esta brincadeira seja direcionada para
que ampliem suas capacidades.
Com este estudo fica uma reflexão acerca do relevante papel
que as brincadeiras possuem frente ao processo de ensino e
aprendizagem da criança, além de observar que o professor de
Educação Infantil tem a importante missão de proporcionar
possibilidade e oportunidade para que a criança brinque, e
ao mesmo tempo, aprenda dentro de um contexto planejado
e equilibrado entre a ação do educador e a espontaneidade
do educando com o máximo de aproveitamento, visando o
desenvolvimento integral da criança.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho busca investigar a importância do desenho na Educação Infantil,
possibilitando que os professores de Educação Infantil reflitam sobre suas práticas pedagógicas,
para que estes venham a dar maior relevância ao desenho para o desenvolvimento global
da criança. Sabe-se que o desenho é uma das maneiras de comunicação do indivíduo com
o mundo, mesmo antes da aquisição da fala e da escrita, pois este amplia o olhar sobre as
produções infantis, deixando o docente mais seguro de sua prática, assim desenvolvendo
na criança o hábito de desenhar não somente para mostrar suas capacidades motoras, mas
sim demonstrar seu raciocínio sobre a sociedade ao seu redor, sem imposições e cobranças,
deixando-a o mais livre possível para se comunicar e desenvolver sua identidade e autonomia.
Palavras-Chave: Desenho; Educação Infantil; Comunicação; Arte; Criança.
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INTRODUÇÃO
O desenho sempre está presente na
Educação Infantil, este é um importante
facilitador de aprendizagem da criança,
pois por intermédio do desenho, a criança
consegue exprimir pensamentos e emoções.
O constante olhar do professor para o
desenvolvimento da criança nesta importante
etapa da vida deve possibilitar que o desenho
se constitua como um importante aliado deste
desenvolvimento. Sendo assim, a presente
pesquisa busca repensar a importância do
desenho na Educação Infantil, procurando
ainda observar como o professor pode
mediar o conhecimento da criança, levando
em consideração os traços e rabiscos que
constituem o desenho infantil.

Para abordar as questões referentes
ao desenho infantil, o eixo teórico está
fundamentado nas contribuições de Derdyk
Edith (2008) que contempla o desenvolvimento
do grafismo infantil contribuindo para
as
interferências
dos
educadores.
Busca-se com base nesta pesquisa
bibliográfica, sensibilizar os docentes
para a importância do desenho no
desenvolvimento da criança, possibilitando
que se tornem mais sensíveis a essa prática
e criem situações constantes e ambientes
favoráveis a essa atividade. Visto que ao
desenhar a criança interage com o meio,
modifica-o e se percebe como um ser único,
construindo sua identidade.

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO:
BREVE CONTEXTO
Em todos os lugares a criança pode
representar sua história de vida por meio
do desenho, mas é na escola que essa ação
se torna mais frequente, uma vez que no
ambiente escolar há um estímulo maior para
que ela se desenvolva e mostre-se por meio
dele. Contudo durante muito tempo, não
havia escolas e creches para as crianças,
que o seu cuidar era de responsabilidade
exclusiva da família.
Segundo Oliveira (2002), nos séculos
XVI e XVII a igreja passou a ter um papel
importante na alfabetização das crianças e
assim também garantiam seus fiéis. Porém,
logo surgiram as sociedades industriais e

com ela novas exigências educativas para
dar conta das novas ocupações do mundo
do trabalho. Então houve a necessidade de
organizar um espaço e ter especialistas para
educar as crianças. Oliveira (2002) relata
ainda que as creches e pré-escolas surgiram
depois das escolas, com as mudanças
econômicas, políticas e sociais. Os primeiros
jardins de infância no Brasil eram públicos e
seu caráter era educativo e assistencialista.
Em 1970 e 1980, o Brasil passou por uma
transformação na educação, haja vista que
a mulher ganha espaço na sociedade e no
mercado de trabalho, aumentando assim
o atendimento educacional, pois essas

272

mulheres necessitam colocar as crianças
desde pequenas na escola para trabalhar
fora e auxiliar no sustento da família. Nessa
época cresce o atendimento educacional
de crianças de 4 a 6 anos e logo depois de
crianças de 0 a 3 anos de idade.
Nesse período a educação é valorizada e
surgem pesquisas, debates e legislações a
fim de fortalecer as instituições de ensino.
Destacando-se a promulgação em 1988
da Constituição da República Federativa
do Brasil, em 1990 o Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA e em 1996 a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB nº 9.394/96. O Artigo 3o. da LDB nº
9.394/96 reza que:
O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios: I - igualdade de
condições para o acesso e permanência
na escola; II - liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo
de idéias e de concepções pedagógicas; IV
- respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino; VI - gratuidade do
ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação
escolar; VIII - gestão democrática do ensino
público, na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas de ensino; IX - garantia de
padrão de qualidade; X - valorização da
experiência extra-escolar; XI - vinculação
entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais. XII - consideração com a
diversidade étnico-racial. XIII - garantia do
direito à educação e à aprendizagem ao
longo da vida. (BRASIL, 1996).

Após tantas mudanças significativas
no âmbito educacional, hoje o sistema de
ensino tem a possibilidade de contemplar
todas as fases de desenvolvimento da
criança. Desde o descobrimento do Brasil,
recebemos influências de várias culturas, que
foram por nós incorporados, metabolizados,
configurando a diversidade da cultura
brasileira expressas nas nossas singularidades
regionais. Entre as décadas de 50 e 60,
começou-se a notar nas escolas a influência
de um movimento denominado Escola Nova,
já presente na Europa do século XIX, e dos
ainda recentes estudos sobre criatividade.
A influência da pedagogia centrada no
aluno, nas aulas de arte, direcionou o ensino
para a livre expressão e a valorização do
processo de trabalho. O papel do professor
era dar oportunidades para que o aluno se
expressasse de forma espontânea, pessoal, o
que vinha a ser a valorização da criatividade
como máxima no ensino de arte.
Nos dias atuais a arte é concebida como
conhecimento construído pelo o homem no
decorrer dos tempos, a arte é um patrimônio
cultural da humanidade e todo ser humano
tem direito ao acesso a esse saber. Ensinar
arte significa articular-se entre três campos
conceituais: a criação/ produção, a percepção/
análise e o conhecimento da produção artísticoestética da humanidade, compreendendo-a
histórica e culturalmente. O desenho é uma
das linguagens mais associadas às atividades
infantis e tradicionalmente está presente
nesta etapa de ensino.
O ato de desenhar pode ser considerado
como a marca da trajetória da criança. O
desenho pode ser o registro de um movimento
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que aconteceu num pedaço de papel, um
risco na areia, a pedra na terra, o carvão,
enfim qualquer instrumento que deixe uma
marca, a criança brincando vai deixando
sua marca; pode ser uma brincadeira visual
repleta de sentidos. Por meio do ato de
desenhar a criança deixa marcas de sua
capacidade criadora. Produzir arte implica
em olhar para o mundo de maneira curiosa,
fazer perguntas, procurar formas de entender
os acontecimentos e estabelecer relações. A
Educação Infantil proporciona experiências
que podem ser vivenciada com a ajuda da
linguagem que o desenho proporciona,
pois este envolve a criança em um intenso
processo de imaginação e criação.
Ao desenhar a criança constrói novas
estruturas de espaço. A criança desenha
para brincar e essa atividade que contribui
para o desenvolvimento da criação e para a
expressão, o corpo participa dessa criação. O
desenvolvimento da coordenação olho/ mão
é uma grande lição que as crianças retiram de
suas ações praticadas por meio do desenho.
O desenho é a primeira manifestação da
escrita humana e é também a primeira forma
de expressão da criança.

REFLETINDO O PAPEL
DO DESENHO NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Com o surgimento da Educação Infantil,
a criança teve um espaço propício para se
desenvolver com o auxílio dos professores
e com a interação seus pares. O foco então
não estava apenas no ato de cuidar de suas

necessidades básicas, mas sim de propiciar
o desenvolvimento de suas habilidades
e capacidades por meio de diversos
mecanismos. Quando se pensa em desenho,
logo se faz associação ao mundo infantil,
pois representa um importante meio de
comunicação entre a criança e o mundo.
Na infância, a criança está mais exposta a
situações em que pode se expressar por meio
do desenho, diferentemente do adulto que
leva seu foco para a oralidade e para a escrita.
O desenho se constitui como uma ferramenta
importante que pode mostrar ao adulto, o
estágio cognitivo, emocional e perceptivo
que a criança se encontra. O desenho infantil
muitas vezes não é de figuras, pois quando as
crianças ainda são muito pequenas e não
tem noção de objetos isolados, isso só ocorre
depois de muita exploração e pesquisa visual
e gestual, nessa fase a criança explora muito
mais o sistema sensório motor, o pintar e
o rabiscar para o bebê são o puro fazer e o
prazer do movimento.
Ampliar o repertório das imagens
e objetos também implica abastecer as
crianças de outros elementos produzidos
em outros contextos e épocas, como, por
exemplo, as imagens da história da arte,
fotografias e vídeos, objetos artesanais
produzidos por culturas diversas, brinquedos,
adereços, vestimentas, utensílios domésticos,
etc. (CUNHA, 1999, p. 14).
Percebe-se
de
acordo
com
o
posicionamento de Cunha (1999) que é
importante oferecer para a criança diversas
formas de imagens e objetos, visto que a
criança muito pequena não possui uma
intencionalidade ao desenhar suas pinturas
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e estas podem resultar em figuras ou não.
Deixá-la à vontade nesse processo fará
com que esta aos poucos perceba e tenha
domínio dos seus movimentos, criando assim
o desenho. Para Derdik (1989):
A criança enquanto desenha canta, dança,
conta histórias, teatraliza, ima¬gina ou até
silencia... O ato de desenhar impulsiona
outras manifestações, que acontecem juntas,
numa unidade indissolúvel, possibilitando
uma grande caminhada pelo quintal do
imaginário. (DERDYK, 1989, p.19).
O desenho se constitui como uma
importante ferramenta facilitadora de
aprendizagem, pois por intermédio do ato de
desenhar a criança desenvolve a imaginação
e a criatividade. O desenho infantil é
capaz de revelar o cotidiano da criança,
assim como sua identidade, de maneira
simples, espontânea e muitas vezes sem
intenção, pois esse processo de desenhar é
considerado uma brincadeira pela criança.
Holm (2007) destaca que:
Quando se trabalha com a primeira infância,
arte não é algo que ocorra isoladamente.
Ela engloba: controle corporal coordenação
equilíbrio mo¬tricidade sentir ver ouvir
pensar falar ter segurança. E ter confiança,
para que a criança possa se movimentar e
experimentar. E que ela retorne ao adulto,
tenha contato e crie junto. O importante é
ter um adulto por perto, co-participando e
não controlando. (HOLM, 2007, p.12).
Holm (2007) aponta para a participação
do adulto de forma mediadora durante o
processo de criação da criança, visto que o
desenho e outras formas de criação da criança
evolui em conjunto com o desenvolvimento

da cognição, que passa por várias fases
até conseguir transmitir com clareza suas
intenções por meio da arte. A criança
desenvolve o desenho a princípio como um
exercício motor de rabiscar e perceber seu
corpo em movimento. Após isso o desenho
passa a ser reconhecido e caracterizado pela
criança que relaciona seus traços a objetos
conhecidos do dia a dia dela.
Derdyk (2008) salienta que o desenho
proporciona um confronto do mundo
imaginário com o mundo real. Sendo assim,
para compor esse processo, a criança por meio
do desenho, une a memória, a imaginação
e a observação que se manifesta por meio
da ação e do registro do desenho. A autora
ressalta ainda que o ato de desenhar envolve
diferentes processos mentais, selecionar e
relacionar estímulos, simbolizar e representar,
favorecendo a formação de conceitos.
Quanto mais incentivo uma criança tem,
mais ela quer mostrar o que sabe e pensa
sobre as coisas e sobre si. Quando está segura
faz qualquer atividade com concentração e
dedicação, se arrisca e não se frustra com
seus erros, mas aprende com eles.
A criança aprende e se desenvolve por
intermédio dos estímulos que vivencia, o
desenho se constitui como um estímulo
que contribui para o desenvolvimento das
habilidades da criança como a coordenação
motora e a criatividade, conforme aponta
Vygotsky (2009, p. 18): “Quanto mais veja,
ouça e experimente, quanto mais aprenda e
assimile, quanto mais elementos da realidade
disponha em sua experiência, tanto mais
considerável e produtiva será, como as
outras circunstâncias, a ativi¬dade de sua
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imaginação”. É extremamente urgente que o
professor tenha consciência de que apenas
oferecer atividades que desenvolvam a
coordenação motora, são insuficientes para
formar um indivíduo capaz de criar e mostrar
seu mundo de diferentes formas, seja por
meio de uma escultura de argila ou de rabisco
na terra ou de desenhos no papel.

O DESENHO INFANTIL E AS
PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DO
PROFESSOR
O desenvolvimento do desenho infantil
significativo contém outros conceitos a se
trabalhar, que tem por prioridade respeitar o
tempo e as fases do desenvolvimento infantil,
incentivar suas criações sem uma cobrança
estética, questionar a criança e tentar dar
sentido aos seus desenhos. O professor
durante as criações das crianças deve
proceder apenas como ouvinte, investigador
de seus saberes, a fim de nortear, ratificar e
retificar sua prática pedagógica.
Conforme Martins (1998, p.167) o ato
de ensinar se inicia pela consciência dos
conhecimentos prévios:
Não começamos do zero, nem sobre algo
totalmente “em branco”. Qualquer início de
trabalho já nasce carregado de intenções,
desejos, expectativas, inquietações e saberes.
Saberes construídos a partir da nossa própria
vida como alunos, da leitura e estudos
de textos daqueles que transformaram a
sua prática e o seu pensar sobre ela em
teoria da nossa vivência como docentes,
do que sabemos e intuímos daqueles

educandos que estarão em nossa frente, em
determinado lugar, vindos de determinada
família, em determinado bairro, cidade.
(MARTINS, 1998, p.167).
Tudo que o professor busca trabalhar com
seus alunos, deve ser desenvolvido a partir de
uma sondagem para que se contemplem os
conhecimentos das crianças sobre a prática
a ser ministrada. Esse comportamento do
educador enriquece o conhecimento de
ambos e deixa claro o objetivo a ser alcançado.
De início, é indispensável conhecer a
realidade de cada crianças, Martins (1998),
ressalta que devemos conhecer nossos
aprendizes, se estão ou não motivados a
aprender, se são resistentes e se há um
vínculo afetivo entre o professor e a criança,
pois sem afeto não há motivação.
Após essas preliminares, o educador deve
estar atento às atividades que os alunos
realizam sem a sua intervenção, que podem
revelar descobertas interesses, referente ao
que já sabem e o que necessitam aprender.
Derdyk (2008, p.51) afirma que: “Toda
criança deseja, mas nem toda criança gosta,
necessariamente, de desenhar. Algumas
provavelmente preferirão outra atividade
expressiva, como pintar, contar histórias,
dançar, construir, representar”. É importante
que o professor esteja atento aos interesses
da criança, motivando-a se expressar, seja
por meio do desenho ou por qualquer outra
forma de expressão. Não há regras que fixam
uma beleza apenas estética, especialmente
quando se trata das produções infantis.
Derdyk (2008) contraria a visão das escolas
públicas e privadas. Na maioria das escolas
particulares, a educação artística infelizmente
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funciona como um atrativo é considerado
como uma aula terapia que serve para o
indivíduo relaxar, sobretudo para as crianças
pequenas, nas escolas públicas os trabalhos
de arte estão presentes na maioria das vezes
em ocasiões de festas escolares, cívicas e
religiosas, cuja a finalidade do desenho é
apenas para ilustrar os acontecimentos.
Essas práticas revelam um afastamento do
pensar e do fazer, teoria e prática, conceito
e ação. Contudo dificultam a visão do todo
e gera uma relação de poder entre professor
e aluno e consequentemente essas crianças
irão reproduzir essa ação na sociedade.
Segundo Derdyk (2008):
Para o educador da pré-escola é essencial
absorver a noção da possível inter-relação
e interdependência de todas as instâncias
físicas, psíquicas, emocionais, culturais,
biológicas, simbólicas, enfim, de tudo o que
concorre para o pleno desenvolvimento da
criança. (DERDYK, 2008, p.15).
Derdyk (2008) expõe ainda que
professores da pré-escola sobrecarregam as
crianças com várias técnicas para ensiná-las
a desenhar retirando as possibilidades de
exploração dos materiais e de suas criações
espontâneas. É necessário que o professor
crie um ambiente que deixe a criança à
vontade com o seu imaginário, para que ela
vá além do óbvio, surpreendendo a si e aos
outros com o seu modo de pensar o desenho.
Para que a criança esteja sempre motivada,
ela deve perceber mediante a intervenção do
professor, que o desenho vai muito além do
papel. Derdyk (2008) contempla a ação de
desenhar como uma linguagem que possui
diversos campos de atuação:

O desenho como índice humano, pode
manifestar-se, não só através das marcas
gráficas depositadas no papel (ponto, linha,
textura, mancha), mas também através
de sinais como um risco no muro, uma
impressão digital, a impressão do homem
num superfície mineral, a famosa pegada do
homem na lua e etc. (DERDYK , 2008, p.20).
Como já foi destacado o desenho não é
apenas representado por papel e lápis e o
educador necessita evidenciar isso para a
criança, pois por intermédio de um trabalho
voltado à liberdade de movimentos e
materiais, a criança vai definindo conceitos
internos. Derdyk (2008) destaca ainda que:
É muito natural para a criança de 18
meses, ao desenhar, se expandir para
fora dos limites do papel. Aos poucos
a criança vai percebendo as bordas, as
pontas, a existência do campo do papel.
Esse processo coincide de certa forma, com
a própria socialização. A criança passa a
diferenciar o que existe fora e o que existe
dentro do papel e, similarmente, percebe o eu
e o outro, o que é “meu” e o que é do “outro”.
O campo do papel se torna o campo
do possível, do devaneio, da invenção
e também o campo da concretização
de suas carências e seus desejos.
(DERDYK, 2008, p. 58).
Solicitar que as crianças desenhem apenas
um objeto não é tão significante quanto,
solicitar a ela, que desenhe pessoas, situações,
paisagens e emoções já vivenciadas por elas.
O quanto mais próximo de sua realidade,
mais cheio de significado será o desenho,
pois quando se desenha algo com
que já se obteve uma experiência a criança
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se apropria do desenho, o torna importante
e realiza com entusiasmo. A criança antes
de iniciar o desenho ou em seu processo
de desenhar, desenvolve os sentidos,
olha, cheira, toca e sente. Expõe seus
sentimentos com o choro, o riso, o canto, a
dança entre outros.
Segundo Derdyk (2008):
Existem várias classificações referentes
aos estágios e fases do desenvolvimento
gráfico
infantil,
tendo
em
vista
parâmetros sociais, culturais, psicológicos,
pedagógicos.
Existem
enfim,
muitas
formas e métodos para compreensão
das manifestações gráficas da criança.
Geralmente, os professores em exercício
aplicam e adotam uma ou outra classificação
quando se defrontam com algum desenho
infantil. Este muitas vezes intimida o adulto
que, diante daqueles indecifráveis rabiscos,
acaba por minimizar o universo que ele
apresenta. (DERDYK, 2008, p. 48).
As teorias sem uma prática efetiva
tornam a linguagem vazia. Assim ocorre
com o professor, quando não compreende
os desenhos de seus alunos, demonstra
que o educador não conhece a realidade
deles, não tem uma prática investigativa em
sala de aula. Derdyk (2008) expõe que
para entendermos o desenho das crianças é
necessário antes de tudo:
[...] penetrarmos neste território estranho
e desconhecido, precisamos primeiramente
arranjar um passaporte. Este passaporte
seria a nossa própria vivência da linguagem:
o ato de desenhar. Não dá para falarmos de
processo sem nunca termos passado por ele. A
possibilidade de nos relacionarmos sensível e

integralmente com o universo gráfico infantil
vai se concretizar na medida em que o adulto
reconhecer em si a capacidade de exercer o
ato criativo. (DERDYK, 2008, p. 49).
O professor deve se colocar no lugar da
criança para entender suas necessidades,
proporcionando vivências possibilitem uma
aprendizagem significativa.
O desenho
se torna importante no desenvolvimento
infantil, pois potencializa suas necessidades
criativas, compreendendo o crescimento
global do indivíduo nos campos cognitivo,
emocional, psíquico e físico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este
estudo
buscou
apresentar
embasamento
teórico no que se refere ao importante papel do desenho
no desenvolvimento da criança, desde a fase da garatuja
desordenada, está repleto de características que o tornam uma
importante ferramenta para o desenvolvimento infantil e para
a construção de uma prática mais consciente pelo professor.
Com o desenho a criança primeiramente tem a possibilidade
de se descobrir, por meio de seus movimentos, amplia suas
capacidades, delimita seu espaço e aprende a conviver com o
outro, integra saberes e os constrói em conjunto.
O desenho é indispensável no desenvolvimento
infantil, pois liberta o mundo imaginário e possibilita que
a criança exponha seus sentimentos por intermédio do
desenho, possibilitando que o professor perceba as reais
necessidades de aprendizagem que a criança venha a
possuir. A prática do desenho infantil em sala de aula reforça
a necessidade que o professor tem em entender e analisar
seus pré-conceitos diante das criações da criança, rompe
com ideias formadas e constrói junto com a criança uma nova
imagem de mundo. Sendo assim, a criança que desenha se
torna mais crítica, mais concentrada, mais autônoma e assim
percebe melhor o mundo.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: A Educação Infantil é primordial como patamar e modalidade da Educação Básica
e fundamental para a formação e o desenvolvimento da criança, sendo nessa etapa que
se inicia o processo de apropriação do conhecimento pela criança por meio dos atos de
educar, de cuidar e de brincar. Dentro desse processo o Desenho Infantil permite que a
criança conte sua história, seus pensamentos, suas fantasias, seus medos, suas alegrias,
suas tristezas. No ato de desenhar, a criança age e interage com o meio, seu corpo inteiro
se envolve na ação, traduzida em marcas que a mesma produz, se transportando para o
desenho, modificando e se modificando. Por intermédio do desenho, conta o que de melhor
lhe aconteceu, demonstrando, relembrando e dominando a situação. Por alguns instantes
tem momentos muito agradáveis e proveitosos, expressando sua percepção de mundo.
Palavras-chave: Pedagogia; Educação Infantil, Ensino; Desenho Infantil.
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INTRODUÇÃO
O desenho, para a criança, é uma
continuidade entre o objeto e a representação
gráfica. A criança representa o objeto em si,
ou seja, a sua criação é diferente da criação
do adulto. Ela liberta-se das aparências e, ao
mesmo tempo, pode representar o objeto
como ele é realmente, enquanto o adulto só o
representa por um único ponto de vista. Para a
criança, o desenho é uma expressão de mundo
e nunca uma simples imitação ou cópia fiel
porque a criança desenha conforme o modelo
interior, a representação mental que possui do
objeto a ser desenhado. O desenvolvimento
infantil é como um jogo, visto que a criança
se desenvolve e se modifica conforme a faixa
etária. O mesmo acontece com o desenho:
vai evoluindo e se modificando com o
desenvolvimento da criança.
O desenho como possibilidade de brincar,
o desenho como possibilidade de falar
de registrar, marca o desenvolvimento da
infância, porém em cada estágio, o desenho
assume um caráter próprio. Estes estágios
definem maneiras de desenhar que são
bastante similares em todas as crianças, apesar
das diferenças individuais de temperamento
e sensibilidade. Esta maneira de desenhar
própria de cada idade varia, inclusive, muito
pouco de cultura para cultura.
De 5 a 6 anos, os desenhos sempre se
baseiam em roteiros com começo, meio e
fim. As figuras humanas aparecem vestidas
e a criança dá grande atenção a detalhes
como as cores. Os temas variam e o fato de
não terem nada a ver com a vida dela são um
indício de desprendimento e capacidade de

contar histórias sobre o mundo.
De 7 a 8 anos - O realismo é a marca
desta fase, em que surge também a noção de
perspectiva. Ou seja, os desenhos da criança
já dão uma impressão de profundidade e
distância. Extremamente exigentes, muitas
deixam de desenhar, se acham que seus
trabalhos não ficam bonitos.
O presente estudo tem o objetivo de avaliar
os conceitos e conteúdos como contribuição
profissional na especialização pedagógica.
Justifica-se
esse
tema
porque
o
desenho é uma excelente ferramenta de
desenvolvimento infantil, sendo também
um exercício da inteligência humana e que
na fase da educação infantil permite que a
criança brinque e verbalize seus pensamentos
e sentimentos, registrando no papel sua
identificação. Justifica-se, assim, que o
educador faça uso dessa ferramenta como
subsídios para o desempenho de sua missão.
A problemática do estudo enfatiza quais
os recursos ou etapas são recomendadas
para servir de ferramenta para o professor na
Educação Infantil, e quais autores apresentam
melhores conteúdos?
É importante salientar que ao desenhar, a
criança conta sua história, seus pensamentos,
suas fantasias, seus medos, suas alegrias,
suas tristezas. No ato de desenhar, a criança
age e interage com o meio, seu corpo inteiro
se envolve na ação, traduzida em marcas
que a mesma produz, se transportando para
o desenho, modificando e se modificando.
Por intermédio do desenho, conta o que de
melhor lhe aconteceu, demonstrando,
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relembrando e dominando a situação.
Por alguns instantes tem momentos muito
agradáveis e proveitosos, expressando sua
percepção de mundo.
A criança aprende ainda sobre sua própria
humanidade, na medida em que, ao desenhar,
a criança está realizando – reafirmando
e atualizando – algo ancestral de sua
humanidade: a capacidade e a necessidade
dos seres humanos de se deixarem em
marcas. Foram os seres humanos que
inventaram o desenho e, ao fazê-lo, pudera
dizer algo de si por meio de imagens,
puderam se ver representados graficamente
em aspectos de sua humanidade; deixaramse em marcas que contribuíram para a
produção de sua humanidade, de sua história;
que contribuíram para a demarcação,
comunicação e significação de sua passagem
pela vida, pelo planeta Terra, pelo mundo
(JUNQUEIRA FILHO, 2005, p. 54).
Os traços deixados nas mais variadas
superfícies são registros e como tais
expressam sentimentos. O desenho da
criança é a primeira forma de expressão
gráfica, iniciada antes mesmo de ela domina
a leitura e a escrita.

O DESENHO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL - RETROSPECTIVA
De acordo com os manifestos, debates e
discussões ocorridas durante o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
(1998), “o desenho como linguagem indica
signos históricos e sociais que possibilita ao
homem significar o seu mundo.

Hanauer (2011), considera o desenho ser
uma linguagem de comunicação construída
ao longo dos anos, a partir do homem
primitivo que deixou sua marca nas cavernas
e representou imagens, criou símbolos e
registrou a sua história. Cita, como exemplo,
Derdyk, 1990, p.10) em brilhante trecho:
[...] O homem sempre desenhou. Sempre
deixou registros gráficos, índices de sua
existência, comunicados íntimos destinados
à posteridade. O desenho, linguagem ao
antiga e tão permanente, sempre esteve
presente, desde que o homem inventou o
homem. Atravessou as fronteiras especiais
e temporais, e, por ser tão simples,
teimosamente acompanha nossa aventura
na Terra. (DERDYK, 1990, p.10).
Segundo Junqueira Filho (2005), o desenho
é uma linguagem com estrutura e regras
próprias de funcionamento.
Linguagem
esta que significa toda e qualquer realização
humana, no qual o desenho se enquadra
num sistema de representação como uma
produção de sentido. Desenhando a criança
imprime registros, expressa e se comunica.
Amorim & Claro (2017) revelam que
a Educação Infantil é primordial como
patamar e modalidade da Educação
Básica e fundamental para a formação e o
desenvolvimento da criança, sendo nessa
etapa que se inicia o processo de apropriação
do conhecimento pela criança por meio dos
atos de educar, de cuidar e de brincar. Os
objetivos educacionais expressos em obras
pedagógicas, e mesmo nos textos legais
sobre educação, têm refletido, em que pese
a diversidade cultural, política, econômica,
social etc. entre os diferentes países do
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mundo, e que não deixa de acontecer
no Brasil, provocando os anseios de um
desenvolvimento sociocultural.
Hanauer & Oliveira (2014) pontuam que
as rápidas mudanças ocorridas na sociedade
e o grande volume de informações estão
refletindo-se no ensino, exigindo, desta
forma, que a escola não seja uma mera
transmissora de conhecimentos, mas que
seja um ambiente estimulante, que valorize
a invenção e a descoberta, que possibilite
à criança percorrer o conhecimento
de maneira mais motivada, crítica e
criativa, que proporcione um movimento
de parceria, de trocas de experiências, de
afetividade no ato de aprender e desenvolver
o pensamento crítico reflexivo.

AUTORES CONTEMPORÂNEOS
REPRESENTATIVOS DO
DESENHO INFANTIL
Bombonato & Farago (2016), após
estudo e pesquisa promoveram um artigo
para classificar as etapas do desenho e
citam como essenciais Berson, Luquet,
Lowenfeld e Piaget considerados autores
contemporâneos e que muito contribuem no
despertar da criação infantil.
O desenho, a pintura e a colagem das
crianças são marcas que elas deixam a partir
de sua relação com o mundo, em diálogo
permanente com seu imaginário. São marcas
pessoais. Portanto, é muito importante
percebermos que cada criança tem um jeito
próprio de se expressar: traços com mais
vigor ou mais leves, ocupando o espaço

todo ou apenas um cantinho, usando muitas
cores ou escolhendo apenas uma etc. Nós
professores (as), que lidamos dia a dia (sic)
com meninos e meninas e suas produções
culturais, seremos capazes de reconhecer a
produção de cada criança mesmo que não
tenha nome escrito se possibilitarmos que
os pequenos se expressem com autoria.
O ato de criar envolve o pensamento e
a criatividade, intensificando a inteligência
artística. Por meio da ação criadora, a criança
busca o saber, pois desenhar é embarcar
numa fantástica aventura para conhecer a si
próprio, o outro e o mundo que nos rodeia.
A arte do desenho possui papel fundamental
na vida da criança, visando formar um novo
significado para tudo que vê, sente e observa,
pois constitui um complexo em que a criança
reúne diversos elementos de sua experiência
para formar um novo e significativo todo.
Com o avançar do desenho infantil, a
criança também desenvolve melhor o seu
cognitivo, já que ela, primeiro, representa o
que vê para depois representar o que está
gravado (fotografado) na memória, ou seja,
ela aprende a sair do plano palpável para
o plano abstrato. O que ajudará muito na
iniciação matemática, futuramente, com as
tão “temidas continhas” que são trabalhadas
de forma tátil para depois ser retratadas
de forma abstrata. Dessa forma, o desenho
passa a ter uma significação muito mais
ampla na educação infantil e, assim, merece
ser tratado como mais que simples rabiscos,
sendo valorizado como um auxiliador
importante no desenvolvimento da criança.
Na primeira etapa escolar, toda criança
desenha e deixa marcas por prazer. Sempre
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encontra um jeito e um local para registrar.
O chão, a parede e os móveis são muitas
vezes destinos escolhidos pela criança
pequena. De acordo com Derdyk (2004)
o desenho expressa a vivência e tornase uma brincadeira que gera prazer. Greig
(2004) nomeia esta etapa de “idade de ouro”
em que o desenho da criança pequena é
impulsionado pelo prazer.
O desenho infantil estabelece uma relação
entre a criança e sua expressividade, que
possui seu próprio estilo de representação
gráfica bem como sua própria maneira de
expressão.
A criança se exprime naturalmente, tanto
do ponto de vista verbal, como plástico ou
corporal, e sempre motivada pelo desejo
da descoberta e por suas fantasias. Ao
acompanhar o desenvolvimento expressivo
da criança percebe-se que ele resulta das
elaborações das sensações, sentimentos e
percepções vivenciadas intensamente. Por
isso, quando ela desenha, pinta, dança e
canta, o faz com vivacidade e muita emoção
(FERRAZ & FUSARI, 1993, p. 55).
A produção gráfica é para a criança um dos
meios mais significativos de comunicação.
De acordo com Read (2001) o desenho
é uma atividade natural, é expressão e
comunicação. O que não é dito verbalmente
aparece nas situações concretas indicadas
nos traços.
O desenho infantil retrata a expressão
natural e autêntica da criança. Para
Montessori existem três condições para que
uma criança se expresse pelo desenho “um
olhar que veja, uma mão que obedeça e uma
alma que sinta”. A partir disso, o desenho

é produzido por intermédio do sentir, do
pensar e do agir. O olho segue a mão que
por sua vez retrata o que o coração sente
(AMORIM; CLARO, 2017).

PRINCIPAIS ETAPAS/ ESTÁGIOS
E EVOLUÇÃO DO DESENHO
INFANTIL
Na ótica de Luquet (1969) há Quatro
Estágios, a saber:
1. Realismo fortuito: começa por volta
dos 2 anos e põe fim ao período chamado
rabisco. A criança que começou por traçar
signos sem desejo de representação
descobre por acaso uma analogia com um
objeto e passa a nomear seu desenho.
2. Realismo fracassado: Geralmente
entre 3 e 4 anos tendo descoberto a
identidade forma-objeto, a criança procura
reproduzir esta forma.
3. Realismo intelectual: estendendo-se
dos 4 aos 10-12 anos, caracteriza-se pelo
fato que a criança desenha do objeto não
aquilo que vê, mas aquilo que sabe. Nesta
fase ela mistura diversos pontos de vista
(perspectivas).
4. Realismo visual: É geralmente por
volta dos 12 anos, marcado pela descoberta
da perspectiva e a submissa às suas leis,
daí um empobrecimento, um enxugamento
progressivo do grafismo que tende a se
juntar as produções adultas.
Por sua vez Berson (apud Paiva, 2010)
distingue três estágios do rabisco:
1. Estágio vegetativo motor: por volta
dos 18 meses, o traçado e mais ou menos
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arredondado, conexo ou alongado e o lápis
não sai da folha formando turbilhões.
2. Estágio representativo: entre dois e
3 anos, caracteriza-se pelo aparecimento
de formas isoladas, a criança passa do traço
continuo para o traço descontinuo, pode
haver comentário verbal do desenho.
3. Estágio comunicativo: começa entre
3 e 4 anos, se traduz por uma vontade de
escrever e de comunicar-se com outros.
Traçado em forma de dentes de serra, que
procura reproduzir a escrita dos adultos.
De acordo com a Literatura e o
posicionamento de autores que analisam
a Teoria Piagetiana são considerados e
explanados:
1. Garatuja: Faz parte da fase sensório
motora (0 a 2 anos) e parte da fase préoperacional (2 a 7 anos). A criança demonstra
extremo prazer nesta fase. A figura humana
é inexistente ou pode aparecer da maneira
imaginária. A cor tem um papel secundário,
aparecendo o interesse pelo contraste, mas
não há intenção consciente. Pode ser dividida
em Desordenada: movimentos amplos e
desordenados. Com relação a expressão,
vemos a imitação “eu imito, porém não
represento”. Ainda é um exercício. Ordenada:
movimentos longitudinais e circulares;
coordenação viso-motora. A figura humana
pode aparecer de maneira imaginária, pois
aqui existe a exploração do traçado; interesse
pelas formas (Diagrama). Aqui a expressão é
o jogo simbólico: “eu represento sozinho”. O
símbolo já existe. Identificada: mudança de
movimentos; formas irreconhecíveis com
significado; atribui nomes, conta histórias.
A figura humana pode aparecer de maneira

imaginária, aparecem sóis, radiais e mandalas.
A expressão também é o jogo simbólico.
2. Pré- Esquematismo: Dentro da fase
pré-operatória, aparece a descoberta da
relação entre desenho, pensamento e
realidade. Quanto ao espaço, os desenhos
são dispersos inicialmente, não relaciona
entre si. Então aparecem as primeiras
relações espaciais, surgindo devido à vínculos
emocionais. A figura humana, torna-se uma
procura de um conceito que depende do
seu conhecimento ativo, inicia a mudança
de símbolos. Quanto a utilização das cores,
pode usar, mas não há relação ainda com a
realidade, dependerá do interesse emocional.
Dentro da expressão, o jogo simbólico
aparece como: “nós representamos juntos”.
3. Esquematismo: Faz parte da fase das
operações concretas (7 a 10 anos). Esquemas
representativos, afirmação de si mediante
repetição flexível do esquema; experiências
novas são expressas pelo desvio do esquema.
Quanto ao espaço, é o primeiro conceito
definido de espaço: linha de base. Já tem um
conceito definido quanto a figura humana,
porém aparecem desvios do esquema como:
exagero, negligência, omissão ou mudança
de símbolo. Aqui existe a descoberta das
relações quanto a cor; cor-objeto, podendo
haver um desvio do esquema de cor expressa
por experiência emocional. Aparece na
expressão o jogo simbólico coletivo ou jogo
dramático e a regra.
4. Realismo: Também faz parte da fase
das operações concretas, mas já no final
desta fase. Existe uma consciência maior do
sexo e autocrítica pronunciada. No espaço
são descobertos o plano e a
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superposição. Abandona a linha de base.
Na figura humana aparece o abandono das
linhas. As formas geométricas aparecem.
Maior rigidez e formalismo. Acentuação
das roupas diferenciando os sexos. Aqui
acontece o abandono do esquema de cor,
a acentuação será de enfoque emocional.
Tanto no Esquematismo como no Realismo,
o jogo simbólico é coletivo, jogo dramático e
regras existiram.
5. Pseudo Naturalismo: Fase das
operações abstratas (10 anos em diante). É o
fim da arte como atividade expontânea. Inicia
a investigação de sua própria personalidade.

Aparece aqui dois tipos de tendência: visual
(realismo, objetividade); háptico (expressão
subjetividade). No espaço já apresenta
a profundidade ou a preocupação com
experiências emocionais (espaço subjetivo).
Na figura humana as características sexuais
são exageradas, presença das articulações e
proporções. A consciência visual (realismo)
ou acentuação da expressão, também
fazem parte deste período. Uma maior
conscientização no uso da cor, podendo ser
objetiva ou subjetiva. A expressão aparece
como: “eu represento e você vê” Aqui estão
presentes o exercício, símbolo e a regra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas no
Brasil na transição para o século XXI, destacam-se aquelas
que têm se afirmado pela abrangência e por envolver ações
que, sem dúvida, estão interferindo na melhoria do ensino
e da aprendizagem de arte. Trata-se de estudos sobre a
educação estética, a estética do cotidiano, complementando
a formação artística dos alunos e o desenho infantil se insere
perfeitamente nesse contexto.
O desenho infantil, como foi descrito e comentado
neste trabalho embora a abordagem e a nomenclatura
usada variem, não existem divergências profundas
entre os autores mencionados no que diz respeito à expressão
gráfica da criança.
Evidencia-se que o desenho infantil é composto por
fases, etapas, estágios, movimentos, qualquer que seja
a nomenclatura usada para definir que o desenho evolui
conforme o próprio crescimento da criança, dentro do seu
processo de desenvolvimento como ser humano.
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SOBRE O AUTISMO

A IMPORTÂNCIA DO JOGO NA
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
RESUMO: Ensinar Matemática não é uma tarefa fácil, porque muitos dos alunos consideram
os conteúdos matemáticos extremamente complexos, porém ensinar Matemática por meio
do lúdico é uma maneira de enriquecer o ensino desta disciplina. Por essa razão inserir jogos
e brincadeiras no Ensino da Matemática é muito importante no que tange ao aprendizado
das quatro operações, muitas crianças ao iniciarem os estudos sobre as quatro operações
sentem muita dificuldade porque o ato de contar para eles é uma atividade quase que
intuitiva, já somar é uma ação que exige uma habilidade de raciocínio muito maior, é e neste
momento que o uso do lúdico se faz necessário. Ensinar Matemática com atividades lúdicas
é uma estratégia que vem para “descomplicar” o ensino desta disciplina, pois o que parece
complicado se tornará mais fácil e mais divertido de aprender. Sabemos que a Matemática
está em tudo que nos cerca, por este motivo é que o ensino desta disciplina é essencial desde
a Educação Infantil, dessa forma, sabemos que ensinar Matemática para crianças não é uma
tarefa simples. Buscar estratégias para o Ensino da Matemática às Crianças é necessário é
nesse momento que o jogo torna-se uma importante ferramenta para uso do professor.
Palavras-chave: Educação Matemática; Lúdico; Estratégias de Ensino da Matemática.
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O
presente
trabalho
tem
por
finalidade ressaltar a importância de
se utilizar atividades com jogos como
estratégias de aprendizagem no Ensino da
Matemática para facilitar a compreensão das
crianças no que diz respeito à apreensão dos
conceitos matemáticos.
Apresentar
atividades
diferenciadas
e criativas é uma excelente ferramenta
pedagógica para que o professor possa
ensinar aos alunos conteúdos matemáticos
mais complexos. Ministrar conteúdos de
forma mecânica não favorece a construção
de conhecimentos nem em Matemática nem
em nenhuma outra disciplina, por essa razão é
que a elaboração de atividades diferenciadas
se torna necessária.
Sabemos que ensinar matemática no Brasil
não é uma tarefa fácil, os índices das provas
externas nos mostram isso, então ao invés
de esperarmos somente uma atitude por
parte dos nossos governantes, cabe a nós
educadores refletir sobre as nossas práticas
elaborando atividades criativas, utilizando o
lúdico em favor da aprendizagem.
O Lúdico no Ensino da Matemática
nos fornece estratégias que favorecem
a aprendizagem desta disciplina em
todas as suas especificidades desde a
abstração, desenvolvimento do raciocínio
lógico, habilidade e aptidão para aprender
coletivamente, apreender noções de
quantidade, relacionar-se bem com os
números, entre outros.
Sob esta ótica utilizar o Lúdico no Ensino
da Matemática torna-se um elemento

facilitador à superação de barreiras com
relação à aprendizagem desta disciplina em
todas as etapas educacionais, que vão desde
o Ciclo I ao Ensino Médio.

PANORAMA DO ENSINO DE
MATEMÁTICA NO BRASIL
Como sabemos existe uma crise no
que se refere à educação matemática
brasileira, , os índices mostravam que
no Ensino Médio que os “resultados
do Ideb eram os piores desde 2005”.
As dificuldades no processo de ensinoaprendizagem da Matemática na escola,
sobretudo no Ensino Médio.
Diante de tais evidências é preciso que
a escola que aí está possa cumprir com sua
função transformadora e que a Matemática
renasça com um novo olhar pedagógico
no meio escolar configurando um novo
sentido e facilitando o desenvolvimento do
ensino-aprendizagem
desta
disciplina.
Os últimos anos do ensino fundamental
e o ensino médio continuam com
desempenho abaixo do que é esperado.
É o que mostra o Ideb, principal índice para
medir a qualidade da educação do país,
datado de setembro de 2016.
O Ideb – Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica é divulgado a cada dois
anos e calculado com base nas notas de
português e de matemática e nos números de
reprovação e evasão do ensino fundamental
e do ensino médio.
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O ensino médio infelizmente obteve o
menor resultado de aproveitamento diante
da meta estabelecida pelo Ministério da
Educação (MEC), de 4,3 pontos. O resultado
de 2015 ficou seis décimos abaixo do que
era esperado, com 3,7 pontos. A rede pública
obteve média total de 3,5, enquanto a rede
privada ficou em 5,3.
Ambos os resultados também estão abaixo
do estipulado para essas redes que deveria
ter sido de 6,3 para as escolas particulares
e 4,0 para as públicas. Os únicos estados
que tiveram um bom desempenho nessa
fase foram Pernambuco e Amazonas, que
atingiram a meta estipulada nesse período.
Os números mostram que os primeiros
anos do ensino fundamental, do 1º ao 4º
ano, atingiram a meta prevista. A média total
dessa fase foi de 5,5 pontos. A meta era de
5,2. Mesmo assim o resultado está baixo, pois
é um avanço de 0,3 décimos acima da meta.
As escolas estaduais e municipais tiveram
em 2015, resultados melhores do que em
2013, respectivamente, de 5,4 para 5,8 e de
4,9 para 5,3. As escolas particulares subiram
apenas 01 ponto no período, de 6,7 para
6,8, ficando sem atingir a meta de 7,0 para
o setor. Ainda assim, a média das escolas
privadas (6,8) se mantém muito superior à
das públicas (5,3).
Os resultados das provas mostraram que
os alunos do ensino médio pioraram em
matemática. As notas divulgadas em 2016
foram as piores desde 2013, último resultado
anterior a este. A média Brasil de 2015 foi de
267, em relação aos 270 pontos de 2013.
Esta é a segunda queda de desempenho
aferido pelo índice. Os alunos do 3º ano

do ensino médio em 2011 sabiam mais de
matemática do que os estudantes de hoje. O
dado é alarmante. A pontuação considerada
adequada em matemática para o ensino
médio é 350.
Os anos finais do ensino fundamental,
do 5º ao 9º ano, ficaram a dois décimos
de atingir a meta de 4,7, na média total. A
cidade de São Paulo ficou com média de 4,3
nessa fase, sabendo-se que a meta seria de
5,3 pontos. Embora a rede municipal tenha
ficado com médias melhores notas em todos
os ciclos, ainda há muito a ser melhorado. As
metas representam o mínimo aceitável não o
objetivo final que neste caso é, por exemplo,
que todas as crianças ao chegarem ao quinto
ano, final do Ciclo I estejam aptos a realizar
cálculos que envolvam as quatro operações
fundamentais.
Com base nas informações acimas
expostas, podemos afirmar que muitas das
defasagens apresentadas pelos estudantes
no Ensino Médio vêm dos Ciclos anteriores,
isto é, algo que não foi aprendido no Ciclo
I ou no Ciclo II vai acabar prejudicando a
aprendizagem de conceitos mais complexos
no Ensino Médio.
Isto quer dizer que uma criança que não
aprender, por exemplo, usar ‘a tabuada
vai ter dificuldade em resolver equações
de segundo grau porque a Matemática
funciona numa perfeita continuidade onde
um conceito complementa o outro, então
como poderemos ajudar uma criança com
dificuldades em Matemática é o que veremos
no capítulo a seguir.
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COMO AJUDAR UMA CRIANÇA
COM DIFICULDADES EM
MATEMÁTICA NAS SÉRIES
INICIAIS
A Matemática deve ser ensinada desde
os primeiros dias de vida, pois é parte da
vida. Na conversa do dia a dia, há situações
que são estímulos naturais para falar
sobre ela. Uma criança de poucos meses
já pode ser estimulada a ver a diferença
entre dois ou três estímulos, acompanhar
movimentos, identificar formas, discriminar
pequenas de grandes quantidades, maior e
menor, aprender sobre posições, relações
entre itens, identificar sequências (antes,
durante, depois), tudo isso tem relação com
a Matemática. O importante é estar sempre
atento, aproveitando as situações naturais
do dia a dia para despertar o interesse e a
curiosidade da criança.

COMO ESTIMULAR UMA
CRIANÇA A GOSTAR DE
MATEMÁTICA
Em todo o processo de educação, o
educador deve ter como meta transformar
estímulos externos em automotivação.
O que estimula não são os brinquedos
ou programas de computador, mas sim a
conversa que você tem com a criança diante
das situações.
Nos anos iniciais, antes da escola, pais,
cuidadores e professores devem mais
perguntar do que responder apresentar
situações que estimulem as crianças a fazer

contagens, comparações, resolver problemas
concretos (quantos objetos cabem numa
caixa) entre outros.
O que mais a desestimula é errar e
ficar com medo, com vergonha de sentir
desmoralizada diante dos colegas. Portanto,
a melhor forma de ajudar é acompanhar a
criança desde cedo, dia a dia, para que ela
adquira base. É a base que dá confiança.
Se ela aprendeu até hoje, é provável que
amanhã ela também vá aprender.

O QUE SE DEVE EVITAR AO
TENTAR AJUDAR AS CRIANÇAS
É importante manter uma relação com as
crianças que nos permita, inclusive, errar.
Afinal, ninguém é perfeito. Mas existem
alguns erros que são cometidos com muita
frequência e precisam ser reparados:
• Não ter o hábito de conversar com os
filhos e de estimulá-los a interagir com
você e com outros.
• Não corrigi-los quando percebermos
que o que eles estão não é correto;
• Não estabelecer rotinas de estudo com
eles;
• Procurar o culpado quando a criança
estiver com dificuldades escolares,
como por exemplo, a televisão, a
Internet, o vídeo- game, o professor, a
escola ou até mesmo a própria criança
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é algo que não irá resolver, por essa
razão ao invés de encontrar culpados,
o que se deve fazer mesmo é buscar
estratégias que auxiliem a criança em
suas dificuldades.

QUANDO SE DEVE COMEÇAR A
ENSINAR MATEMÁTICA
A Matemática deve ser ensinada desde
os primeiros dias de vida, pois é parte da
vida. Na conversa do dia a dia, há situações
que são estímulos naturais para falar
sobre ela. Uma criança de poucos meses
já pode ser estimulada a ver a diferença
entre dois ou três estímulos, acompanhar
movimentos, identificar formas, discriminar
pequenas de grandes quantidades, maior e
menor, aprender sobre posições, relações
entre itens, identificar sequências (antes,
durante, depois), tudo isso tem relação com
a Matemática. O importante é estar sempre
atento, aproveitando as situações naturais
do dia a dia para despertar o interesse e a
curiosidade da criança.

QUAIS OS MELHORES JOGOS
PARA DESENVOLVER O
RACIOCÍNIO MATEMÁTICO
Neste tópico encontraremos dicas sobre
quais são os melhores jogos para estimular o
desenvolvimento do raciocínio matemático,
dessa forma consideramos que os melhores
jogos são aqueles que desafiam a criança a
usar estratégias para solucioná-los, como

batalha naval, banco imobiliário, tangram,
blocos lógicos, quebra-cabeças, jogos de
memória, jogos de detetive etc.
Jogos que estimulem o Raciocínio Lógico
e que façam a criança pensar, além disso,
faça com que a criança ao se deparar com
uma situação problema possa se esforçar
para resolvê-la usando o raciocínio
lógico, dessa forma, essa criança pensará
matematicamente, isto é, utilizando a lógica.
Crianças que pensam utilizando o Raciocínio
Lógico crescem com mais autonomia.

O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO E
SUA RELAÇÃO COM AS OUTRAS
DISCIPLINAS
O aluno que está acostumado a racionar
matematicamente poderá ser estimulado
a usar o mesmo processo de raciocínio
diante de um problema de ortografia ou
para organizar uma sequência de palavras
(por exemplo, da mais concreta a mais
abstrata) ou palavras que pertençam a um
mesmo conjunto (por exemplo, vertebrados
ou carnívoros). Para haver transferência
de aprendizagem é necessário conteúdo,
é preciso praticar o processo de raciocínio
lógico a uma situação específica.
A mesma forma de raciocínio que será
utilizada na interpretação de um problema
poderá ser utilizada numa interpretação de
texto, por exemplo, o raciocínio matemático
também é utilizado em disciplinas que exijam
conhecimentos básicos em matemática,
como o das quatro operações, química, física,
biologia e ciências.
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ALGUMAS ESTRATÉGIAS PARA
FACILITAR O ENSINO DA
MATEMÁTICA
É cada vez maior o conhecimento sobre
como as crianças aprendem conceitos
matemáticos. Pesquisas sobre a didática da
disciplina aos poucos chegam aos cursos de
formação e começam a difundir uma nova
maneira de ensinar.
O que antes era considerado “erro
do aluno” ou falta de conhecimento do
conteúdo agora se revela como a expressão
de diferentes formas de raciocinar sobre um
problema, que devem ser compreendidas e
levadas em consideração pelo professor no
planejamento das intervenções.
Aulas em que se expõem conceitos,
fórmulas e regras e depois é exigida a
repetição de exercícios, tão usadas até
hoje, têm origem no começo do século
XX. Porém sabe-se que elas não são a
melhor opção para a Educação Matemática.
Procedimentos
clássicos
podem
ser
utilizados desde que tenham coerência com
os objetivos do planejamento e estejam
acompanhados de tempo para a reflexão e a
discussão em grupo.
Ou seja, todas as atividades matemáticas
que são apresentadas de forma mecânica e em
que não são explicadas as suas finalidades não
serão atraentes ao aprendizado dos alunos.
Planejar é muito mais do que simplesmente
elaborar um exercício matemático e aplicálo, mas sim, pensar no resultado inicial e no
resultado final.
Dessa forma são necessários alguns
questionamentos, como por exemplo: como

eles podem resolver tal atividade? Essa
atividade será impactante a eles? Lhes fará
refletir sobre o conteúdo estudado? A quais
resultados quero chegar ao propor uma
atividade como essa? Essas são questões
fundamentais que devemos pensar ao
elaborarmos uma atividade matemática.

ENTENDER COMO AS CRIANÇAS
APRENDEM É FUNDAMENTAL
Os conhecimentos sobre como as crianças
aprendem Matemática têm mais de 30 anos,
ainda assim não constam dos currículos dos
cursos de licenciatura. Aos poucos, aparecem
em programas de formação continuada,
mostrando maneiras eficientes de ensino da
disciplina.
O foco dessa tendência que coloca o aluno
no centro do processo de aprendizagem
é apresentar a ele situações-problema
para resolver. O docente tem o papel de
mediador, ajudando o educando a construir
os conceitos e fazendo com que ele tenha
consciência do que faz na hora de responder
as questões.
O aluno deve ser capaz não só de repetir ou
refazer, mas também de ressignificar diante
de novas situações, adaptando e transferindo
seus conhecimentos para resolver desafios.
Com base na teoria sobre o contrato didático,
descreveu as relações entre o professor, o
saber e o aluno. O docente tem a função de
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criar situações didáticas em que nem tudo
fica explícito (são os obstáculos). À criança
cabe pensar em possíveis caminhos para
resolvê-las, formulando variadas hipóteses
sem ter a necessidade de dar nenhuma
resposta imediata.
O aluno usará sua própria lógica para
produzir conhecimentos. Para compreender
melhor as condições de ensino, Vergnaud
(2011), elaborou a teoria dos campos
conceituais que diz que “ao estudar como
as crianças resolvem problemas de soma
e subtração, o francês percebeu que elas
procuram a resposta usando procedimentos
diversos do tradicional, com base em
vivências e aprendizados anteriores”. Foi
assim que ele classificou os problemas do
campo aditivo em seis tipos:
1. Campo dois: Campo de transformação
(alteração do estado inicial por meio de uma
situação inicial, positiva ou negativa);
2. Combinação de medidas - junção de
conjuntos de quantidades preestabelecidas;
3. Comparação- confronto de duas
quantidades para achar a diferença;
4. Composição de transformações alterações sucessivas do estado inicial;
5.
Estados relativos-transformação de
um estado relativo em outro estado relativo.
Da mesma forma, ele classificou as
questões relativas ao campo multiplicativo
em três: proporcionalidade, organização
retangular e combinatória. Com base nas
informações citadas acima podemos utilizar
as seguintes estratégias para facilitar o
aprendizado matemático:
a) Sistematização- Ideias surgidas no
debate devem ser retomadas pelo professor

para facilitar o aprendizado;
b) Descobrir estratégias e socializá-las
com os colegas: Ciente da capacidade dos
pequenos de criar hipóteses é possível elaborar
problemas com diferentes enunciados,
variando o lugar da incógnita propondo
discussões em grupo e momentos nos quais
os estudantes justifiquem a escolha.
“Ao refletir sobre como pensou para chegar
à resposta e comunicar isso aos colegas,
o aluno organiza o próprio pensamento e
compartilha a estratégia, permitindo que ela
seja socializada”, afirma Daniela Padovan,
selecionadora do Prêmio Victor Civita
Educador Nota 10, em entrevista ao site da
Revista Nova Escola.
A justificativa pode ser feita oralmente ou
por escrito. Nesse caso, é possível que ele
inicie com representações pessoais - como
riscos e desenhos - antes de chegar ao
registro formal da linguagem matemática.
É esse processo que leva à aprendizagem
efetiva.
Um aspecto muito disseminado da
abordagem sócio construtivista - base da
didática da Matemática da escola francesa - é
a visão da aprendizagem como um processo
social. Isso significa considerar a articulação
dos saberes escolares com a realidade das
crianças.
A ideia, contudo, costuma gerar muitos
equívocos. Um deles ocorre quando o
professor privilegia a vivência de situações
do cotidiano para introduzir um conteúdo,
esquecendo-se,
posteriormente,
de
sistematizar o aprendizado.
Outro engano é a ideia de que contextualizar
é ensinar apenas a Matemática usada no
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dia a dia, como a aritmética de uma compra
de supermercado. Contudo, somente em
momentos de descontextualização é possível
construir conhecimentos para que possam
ser usados em outras circunstâncias.
Questões internas da disciplina, como a
propriedade distributiva da multiplicação,
não estão explícitas no que se faz diariamente,
mas devem ser objeto de discussão da turma.

O JOGO E SEU LUGAR
NA APRENDIZAGEM DA
MATEMÁTICA
Nas aulas de Matemática, os jogos
ajudam a criar contextos de aprendizagem
significativos. Mas é preciso acertar na
escolha e compreender como os indivíduos
se relacionam com o jogo, e como os jogos
podem contribuir para o desenvolvimento do
raciocínio lógico é o assunto que trataremos
ao longo deste capítulo.

A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS
PARA APRENDIZAGEM
Trabalhar com jogos nas aulas de
Matemática é uma das situações didáticas
que contribuem para a criação de contextos
significativos de aprendizagem para os
alunos. Esta descoberta se deu no conjunto
de uma série de transformações que o ensino
experimentou nas últimas décadas, desde
que professores e instituições passaram a
pautar sua prática por uma concepção de
aprendizagem segundo a qual aprender

significa elaborar uma representação pessoal
do conteúdo que é objeto de ensino - quando
os alunos constroem conhecimentos em
um processo ativo de estabelecimento de
relações e atribuição de significados.
Ensinar passou a ser o ato de criar
condições adequadas a esse processo e
à realização de intervenções com vistas a
possibilitar avanços aos alunos. Com isso,
novos critérios passaram a ser úteis para
a tarefa do professor, como: organizar o
ensino em torno de situações-problema que
façam sentido para os estudantes e tornem
necessária a construção ou reelaboração
de conhecimentos para sua resolução;
estabelecer relações com os fazeres que
caracterizem o trabalho de uma determinada
área de conhecimento; compreender as
práticas culturais de uso de um determinado
saber e as formas como os indivíduos se
relacionam com elas.
É nesse contexto que o jogo passa a ser
uma presença mais constante nas aulas de
Matemática. Mas a experiência tem indicado
que a presença do jogo, por si só, não leva
à aprendizagem dos alunos. Por isso, vamos
discutir sobre as condições que podem fazer
do jogo um aliado do professor na organização
de boas situações de aprendizagem.
O ponto de partida é compreender o jogo
como uma prática humana e social de relação
com o conhecimento.

297

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

AS INSTÂNCIAS DO JOGO
E SUA RELAÇÃO COM O
CONHECIMENTO
Macedo (2003) discute em seu texto “Os
jogos e sua importância na escola” como
o jogo está, segundo a teoria piagetiana,
intimamente ligado ao processo de
desenvolvimento humano, nessa perspectiva,
o desenvolvimento de cada indivíduo é
marcado por três grandes instâncias de jogo:
• Jogos de exercício, em que a assimilação
de novos conhecimentos, sobre si e sobre o
mundo que o cerca ocorre em virtude do
prazer pela repetição dos primeiros hábitos;
• Jogo simbólico, em que a criança se
apropria de conhecimentos sobre o mundo e
conhece mais sobre si a partir da atribuição
de diferentes significados aos objetos e as
suas ações - em fantasias, em faz-de-contas
ou na possibilidade de vivenciar diferentes
histórias;
• Jogos de regras, em que o “como fazer”
do jogo é sempre o mesmo, regulamentando
uma interação entre pares - nesses jogos,
a criança se depara com o desafio de se
apropriar das regras e encontrar estratégias
para vencer dentro do universo de
possibilidades criado pelo jogo.
As três instâncias de jogo fazem parte de
cada um de nós, de nossa história pessoal e
da nossa relação com o mundo e, por isso, em
maior ou menor grau, continuam presentes
ao longo de nossas vidas. Macedo (2003)
nos diz que:
Compreender melhor, fazer melhores
antecipações, ser mais rápido, cometer
menos erros ou errar por último, coordenar

situações, ter condutas estratégicas etc.
são chaves para o sucesso. Para ganhar
é preciso ser habilidoso, estar atento,
concentrado, ter boa memória, saber
abstrair, relacionar as jogadas todo o tempo.
(MACEDO, 2003, p. 38).
Como vimos participar de um jogo é uma
tarefa que exige esforço e a elaboração de
raciocínio do simples ao mais complexo,
por isso é que o jogo ajudará as crianças na
aquisição dos conhecimentos matemáticos
por beneficiar o uso do raciocínio que vise o
desenvolvimento do raciocínio lógico.

A RELAÇÃO ENTRE O JOGO E OS
INDIVÍDUOS
A relação do homem com o jogo, enquanto
prática cultural, remonta ao início de sua
história. A espécie humana, em todas as
épocas e em todas as culturas, construiu
muitas e variadas formas de jogar, permitindo,
tanto aos mais novos se apropriarem de
saberes culturais importantes - muitas vezes
essenciais à inserção em sociedade.
Alguns
desses
jogos
envolvem
conhecimentos que são alvo da preocupação
da escola hoje, como a contagem, presente
nos mais variados jogos de percurso, o cálculo
mental, a localização espacial presente nos
jogos de batalha naval.
Mas, embora o próprio processo de
desenvolvimento humano crie condições
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para a compreensão dos jogos de regras,
as características do jogo, enquanto objeto
cultural nos remete a momentos de diversão
e lazer, fazendo com que a relação de cada
um com os jogos de circulação social seja
regida por preferências pessoais e contextos
de convivência.

O JOGO COMO VIA DE ACESSO
AO CONHECIMENTO
O jogo, em suas diferentes formas,
é uma excelente via de acesso a novos
conhecimentos, por tornar significativo
o encontro com novos saberes, também
cria um contexto em que se apoderar
desses conhecimentos tem uma razão mais
próxima do ponto de vista infantil. Segundo
Ortiz (2005), um estudioso espanhol
desse tema, as próprias características
do jogo o constituem como um excelente
veículo de aprendizagem e comunicação,
especialmente para as crianças, que têm a
oportunidade de envolver-se com a própria
aprendizagem, participando ativamente de
todo o processo educativo.
Esse autor ressalta que o acesso
ao jogo ao longo do processo educativo é
considerado, hoje, um direito inalienável,
segundo a Declaração Universal dos
Direitos
das
Crianças:
“A
criança
desfrutará plenamente do jogo e das
diversões, que deverão estar orientados
para finalidades perseguidas pela educação;
a sociedade e as autoridades públicas se
esforçarão para promover o cumprimento
desse direito”.

Assim, pode-se considerar que dar
ao jogo um justo lugar dentro da escola,
relacionando-o com conteúdos importantes
de aprendizado, é uma forma de respeitar
o modo como às crianças aprendem, dando
a todos os alunos a chance de se relacionar
com o conhecimento de uma forma mais
prazerosa, significativa e produtiva.
Mas, o que significa dar ao jogo “um
justo lugar dentro da escola”? Uma primeira
resposta é a que já foi apontada acima:
criar condições para que todos os alunos
aprendam, para que o jogo seja uma
instância que favoreça o avanço de seus
conhecimentos.
Outra
resposta,
imprescindível,
também, é que o jogo se relacione com os
objetivos curriculares e as necessidades
de aprendizagem dos alunos. Ou seja, dar
ao jogo seu justo lugar dentro da escola
implica perguntar se o jogo em questão cria
condições para as aprendizagens específicas
que se quer promover.

O JOGO COMO RECURSO PARA
A REALIZAÇÃO DE OBJETIVOS
CURRICULARES
Para que o trabalho com jogos matemáticos
na escola possa se constituir como base
para uma boa relação com o conhecimento
é necessário compreender qual é o papel
do jogo na aprendizagem que segundo
Starepravo (2009) constitui-se:
O jogo é, por natureza, uma atividade
autotélica, ou seja, que não apresenta qualquer
finalidade ou objetivo fora ou para além de si
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mesmo. Nesse sentido, é puramente lúdico,
pois as crianças precisam ter a oportunidade
de jogar pelo simples prazer de jogar, ou
seja, como um momento de diversão e não
de estudo. Entretanto, enquanto as crianças
se divertem, jogando, o professor deve
trabalhar observando como jogam. O jogo
não deve ser escolhido ao acaso, mas fazer
parte de um projeto de ensino do professor,
que possui uma intencionalidade com essa
atividade. (STAREPRAVO, 2009, p.61)
A ideia de que “o jogo não deve ser
escolhido ao acaso” é a marca fundamental
do trabalho escolar. É imprescindível se se quer fazer do jogo um contexto de
aprendizagem - perguntar-se sobre o que o
jogo permite ensinar, sobre qual conteúdo
matemático é posto em destaque no
jogo, sobre como isso se relaciona com as
necessidades de aprendizagem dos alunos
naquele momento, sobre que outras
situações de ensino podem-se articular às
situações de jogo, sobre como sistematizar
e institucionalizar o conhecimento posto
em ação e, com isso, relacioná-lo às
aprendizagens previstas no currículo.
A intencionalidade do professor, tão
bem apresentada nas palavras de Ana Ruth
Starepravo, é a marca que distingue as
situações de jogo vividas no meio social
e as situações escolares de aprendizagem
a partir do jogo. Para fazer valer essa
intencionalidade, é fundamental que o
professor parta das estratégias de cálculo
utilizadas inicialmente pelas crianças em
suas jogadas, de seus procedimentos, de
suas dúvidas e acertos e planeje atividades
e intervenções desafiadoras a partir disso, a

fim de que seus alunos possam avançar nos
conhecimentos em questão.
Esse espaço para intervenção do
professor que o trabalho com jogos
matemáticos possibilita é precioso, segundo
Cecília Parra. Esta autora aponta que um
trabalho intencional e reflexivo, por parte
dos professores, com jogos na aula de
Matemática permite “maiores oportunidades
de observação, a possibilidade de variar
as propostas de acordo com os níveis de
trabalho dos alunos e inclusive de trabalhar
mais intensamente com aqueles que mais o
necessitam”. Ou seja, é a partir da intervenção
do professor que os jogos matemáticos se
transformam em contextos de aprendizagem
para os alunos.
Isso ocorre nas ocasiões em que o
professor organiza sequências de atividades
a partir do jogo, de forma que os alunos
possam: tomar consciência do que
sabem; reconhecer a utilidade (economia,
segurança) de utilizar determinados recursos
(resultados memorizados, procedimentos
etc.); ter uma representação do que se deve
conseguir e do que precisa saber; “medir”
seu progresso; escolher, entre diferentes
recursos, os mais pertinentes; serem
capazes de fundamentar suas opções, suas
decisões; estabelecerem relações entre os
conhecimentos postos em destaque no jogo
e os conhecimentos escolares.
Assim, o que caracteriza o jogo como
contexto de aprendizagem escolar é que na
escola, diferentemente da vida social, o jogo
não se encerra em si mesmo, não se justifica
apenas pelo seu aspecto lúdico e, sim, é parte
de uma sequência intencional de ensino,
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que contextualiza a resolução de problemas
e o desenvolvimento de estratégias que
se relacionam com o desenvolvimento
de aprendizagens importantes de uma
determinada etapa; que respeita os diferentes
ritmos de aprendizagem das crianças, mas

se compromete com o avanço de todos e a
conquista de um conjunto compartilhado de
saberes. E isso só é possível com a intervenção
atenta e cuidadosa de um professor que sabe
aonde quer chegar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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iniciado nas séries iniciais do Ciclo I e que deverá estenderse às demais séries.
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índices desanimadores e por essa razão, encontrar estratégias
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para garantir um aprendizado efetivo em Matemática está o
trabalho com jogos.
Os jogos são uma ferramenta facilitadora à aprendizagem
da Matemática que inseridos dentro de um contexto auxiliarão
e muito na aquisição dos conhecimentos matemáticos e na
elaboração de conhecimentos matemáticos.
Por esta razão, que percebemos a importância de planejar
as atividades incluindo jogos nos conteúdos matemáticos,
delimitando os jogos como atividades práticas em
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO
NA ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: O presente artigo propõe uma reflexão sobre Alfabetização e Letramento
buscando compreender suas definições, conceitos e especificidades, ressaltando que
são processos indissociáveis e devem ser trabalhados juntos. A construção da linguagem
escrita na criança ocorre considerando-se a significação que a escrita tem na sociedade,
caracterizando-se como uma pesquisa cientifica exploratória e bibliográfica. Sendo assim,
o Letramento designa a ação educativa do uso de práticas sociais de leitura e escrita,
permitindo compreender a necessidade e a importância de desenvolvê-las nas séries inicias.
Diante disso, encontramos atualmente em nosso país o conceito de analfabetismo funcional,
cujos dados mostram uma triste realidade ao longo dos anos. Ao chegar a escola, as crianças
trazem consigo diversos tipos de conhecimentos, é preciso que o educador faça uso da
leitura e escrita utilizando diversos portadores de textos, para que assim a criança possa
interagir com o universo letrado no início de sua escolarização. O texto tem como objetivo
não só a construção desses conceitos, mas expor as contribuições que ambos os processos
(Alfabetização e Letramento), trazem para a educação.
Palavras-chave: Letramento, Alfabetização, Práticas Sociais de Leitura e Escrita, Analfabetismo
Funcional.
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INTRODUÇÃO
Ao falarmos sobre alfabetização e
letramento é necessário que tenhamos
uma melhor compreensão do que são esses
processos e quando tiveram início. Sabemos
que ambos são indissociáveis e que devem
ser trabalhados juntos e, considerando que
alfabetizado é aquele que conhece o código
escrito, sabe ler e escrever.
O letramento, designa a ação educativa
de desenvolver o uso de práticas sociais
de leitura e escrita em contextos reais
de uso, sendo um processo amplo,
onde torna o indivíduo capaz de utilizar
a escrita de forma deliberada em
diversas situações sociais.
Infelizmente a realidade das escolas
brasileiras, de um modo geral, forma alunos
que mal conseguem ler e escrever e que
não sabem interpretar e produzir textos.
Diante disso tem-se constatado que o
ensino fundamental nas séries iniciais no
Brasil, tem contribuído de forma significativa
para a formação de analfabetos funcionais.
As taxas de analfabetismo funcional
apresentam um índice muito alto em todos
os estados brasileiros, sendo a maior
porcentagem encontrada na região Nordeste.
Mesmo com tal constatação, pouco se tem
feito para mudar esses índices.
A construção da linguagem escrita
na criança faz parte de seu processo
geral, é um processo continuo de
elaboração cognitiva por meio de inserção
no mundo da escrita, por interações sociais
e orais, considerando o papel e a significado
da escrita na sociedade.

É importante compreender a importância
do alfabetizar letrando e a necessidade
de desenvolvê-las nas séries iniciais,
desenvolvendo práticas de leitura e escrita
e promovendo o contato com diversos
portadores de textos, buscar das crianças
o entendimento dos textos fará com que
as mesmas assimilem a maneira correta de
compreender o código e refletir sobre ele.
Conclui-se então que, o conceito de
alfabetização é um conjunto de habilidades
que vai além da representação de fonemas
em grafemas, e vice-versa, mas é também
um processo de compreensão/expressão de
significados do código escrito.
Em seu sentido pleno, o processo
de alfabetização e letramento leva a
aprendizagem não apenas da mera tradução
do oral para o escrito, mas a aprendizagem
de expressão/compreensão.
Diante de tal fato é preciso que se conheça
a atual situação em que se encontra o Brasil
em relação ao analfabetismo funcional
e buscar uma proposta de alfabetização
eficiente que não apenas reduza os índices
de analfabetismo, como forme cidadãos
alfabetizados e letrados, que sejam capazes
não só de ler e escrever, mas de dar sentido
ao que se lê e se escreve.
As crianças ao chegarem ao ambiente
escolar, trazem consigo o que chamamos de
conhecimento prévio, apesar de pequena ela
tem sua visão e interpretação do mundo que
a rodeia e é extremante importante que isso
seja respeitado pelo educador, saber como a
criança pensa e interpreta o
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ambiente ao seu redor, auxilia o professor
no seu planejamento e na excussão de
projetos. Dessa forma também a criança traz
consigo suas experiências com a leitura e a
escrita e cabe ao educador, guia-la no início
de sua trajetória escolar lhe apresentando
diferentes gêneros textuais.
Vale ressaltar que para que isso ocorra, é
necessário um compromisso de qualidade
com a educação, conhecimento da classe
e de seus alunos, buscando um método de
alfabetização que se adapte a elas.

O CONCEITO DE
ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização pode ser considerada como
um conjunto de habilidades, caracterizando-a
como um fenômeno de natureza complexa
e multifacetado. A essa complexidade e
multiplicidade de facetas seguem-se vários
estudos por diferentes profissionais que
privilegiam ora estas ora aquelas habilidades,
segundo a área de conhecimento a que
pertencem. Disso resulta uma visão
fragmentária do processo e algumas vezes
uma aparente incoerência entre as análises e
interpretações propostas. Para que se tenha
uma teoria coerente da alfabetização seria
necessário uma articulação e integração
dos estudos e pesquisas a respeito de suas
diferentes facetas.
A essas facetas, referem-se as perspectivas
psicológica, psicolinguística, sociolinguística,
e a linguística do processo.
A perspectiva psicológica é a que mais
tem predominado nos estudos e pesquisas

sobre a alfabetização, visto que sobre
essa perspectiva estudam-se os processos
psicológicos necessários como pré-requisitos
para a alfabetização, e os processos
psicológicos pelos quais um individuo é
capaz de aprender a ler e a escrever.
Os estudos psicolinguísticos voltamse para a análise de problemas como a
caracterização da maturidade linguística
da criança para a aprendizagem da leitura
e da escrita, as relações entre linguagem e
memória, a interação entre a informação
visual e não visual no processo da leitura, a
determinação da quantidade de informação
que é apreendida pelo sistema visual, quando
a criança lê, etc.
Na
perspectiva
sociolinguística
a
alfabetização é vista como um processo
estreitamente relacionado com os usos
sociais da língua.
Finalmente, na perspectiva linguística
o processo de alfabetização é definido
fundamentalmente como um processo de
transferência da sequência temporal da
fala para a sequência espaço-direcional da
escrita, e da transferência da forma sonora
para a forma gráfica da escrita.
Dessa forma, a alfabetização pode ser
concluída como um processo de natureza
complexa, como dito anteriormente. Sendo
um fenômeno de muitas facetas que o faz
ser objeto de estudo de várias ciências.
Apenas a articulação e integração dos
estudos desenvolvidos no âmbito de cada
uma dessas ciências pode conduzir a uma
teoria coerente da alfabetização.
Com leituras sobre o tema é possível
constatar um conceito básico para a
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alfabetização, onde ela é considerada um
processo que leva a aprendizagem inicial
da leitura e da escrita, sendo assim, é
considerado alfabetizado a pessoa capaz de
dominar habilidades básicas para fazer uso
da leitura e escrita.
A alfabetização é um processo que
ocorre antes, durante e depois do período
escolar, dentro e fora do ambiente
escolar, é a ação de fazer com que a pessoa
se aproprie de habilidades que a levem a ler
e a escrever.
Perez (1992, p.66) define a alfabetização:
[...]é um processo que, ainda que se inicie
formalmente na escola, começa de fato,
antes de a criança chegar à escola, através
das diversas leituras que vai fazendo do
mundo que a cerca, desde o momento em
que nasce e, apesar de se consolidar nas
quatro primeiras séries, continua pela vida
afora. Este processo continua apesar da
escola, fora da escola paralelamente à escola.
Entende-se a alfabetização como sendo
o caminho para o letramento, uma vez que
alfabetizado é a pessoa que conhece o
código escrito, sabe ler e escrever. Sendo
então necessário que se amplie seus
conhecimentos para que o individuo passe a
compreender o sentido do texto.
“A alfabetização refere-se à aquisição
da
escrita
enquanto
aprendizagem
de habilidades pela leitura, escrita e
as chamadas práticas de linguagem.
Isso é levado a efeito, em geral por meio
do processo de escolarização e, portanto,
da instrução formal. A alfabetização
pertence assim, ao âmbito individual”.
(TFOUNI, 1998, p.9, e 1995, p. 9-10).

CONCEITUAÇÃO DE
LETRAMENTO
A palavra Letramento começou a ser
usada na segunda metade da década de
1980, surgindo no discurso dos especialistas
dessas áreas. Trata-se da versão para o
Português da palavra de língua inglesa
Literacy. Etimologicamente, a palavra literacy
vem do latim littera (letra), com o sufixo -cy,
que detona qualidade, condição, estado, fato
de ser, ou seja, literacy é o estado e condição
que assume aquele aprende a ler e a escrever.
Nesse conceito está implícita a ideia de
que a escrita traz consequências sociais,
culturais, politicas, econômicas, cognitivas,
linguísticas, tanto para o grupo social a que
seja introduzida, como para o indivíduo
que aprenda a usa-la, dessa forma ao
aprender a ler e a escrever (alfabetizarse), a pessoa deixa de ser analfabeta e se
torna alfabetizado, adquire a “tecnologia”
do ler e escrever e se envolve nas práticas
sociais de leitura e escrita, alterando seu
estado ou condições em aspectos sociais,
psíquicos, culturais, políticos, cognitivos,
linguísticos e econômicos.
Dessa forma Letramento tem como
sentido o resultado de uma ação de ensinar
ou aprender a ler e a escrever, sendo o estado
ou condição que um grupo ou indivíduo
adquire, como consequência de ter-se
apropriado da escrita.
Seu surgimento ocorreu devido a
necessidade de enfrentar a nova realidade
onde não basta apenas saber ler e escrever,
é preciso também saber fazer uso do ler e do
escrever, saber responder às exigências
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de leitura e de escrita que a sociedade
continuamente faz.
Letramento é a palavra e conceito recente,
introduzido na linguagem da educação e
das ciências linguísticas há pouco mais
de duas décadas. Seu surgimento pode
ser interpretado como decorrência da
necessidade de configurar e nomear
comportamentos e práticas sociais na área
da leitura e da escrita que ultrapassam o
domínio do sistema alfabético e ortográfico,
nível da aprendizagem da língua escrita
perseguido, tradicionalmente, pelo processo
de alfabetização. (SOARES, 2004, p. 20).
O letramento abrange o processo de
desenvolvimento e o uso dos sistemas

de leitura e escrita na sociedade,
referindo-se ao conjunto de práticas que vem
modificando a sociedade.
Portanto letrar vai além de alfabetizar,
é ensinar a ler e a escrever dentro de um
contexto onde a leitura e a escrita tenham
sentido e façam parte da vida do indivíduo.
Letramento é o resultado da ação de
letrar-se, no sentido de tornar-se letrado,
lembrando-se que ter-se apropriado da
escrita é diferente de aprender a ler e a
escrever, ao aprender a ler e a escrever
adquire-se uma tecnologia, a de codificar
em língua escrita e de decodificar a língua
escrita, já apropriar-se da escrita, é tornar a
escrita “própria”.

O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL
A educação no Brasil, ganhou importância
no século XX e a escola passou a ser
considerada
uma
instituição
para
escolarização das pessoas. A alfabetização
estava diretamente ligada aos aspectos
econômicos, sociais, culturais, políticos e
educacionais no país.
A leitura e a escrita eram restritas a poucos,
com o passar do tempo essas práticas
passaram a ser um pouco mais organizadas,
sistemáticas e intencionais, ainda sim eram
desvinculadas de usos sociais.
A educação no Brasil baseava-se no
método tradicional, onde o professor
era considerado o detentor do saber e o
aluno a tábua rasa, onde as informações
e conhecimentos, seriam, “depositados”,

ou seja, o aluno não trazia nenhum
conhecimento consigo. Era um modelo
baseado na transmissão do conhecimento
como um conjunto de informações,
transmitidos pelo professor e o aluno era
visto como um mero receptor.
A aula acontecia apenas na sala de aula
e o método era centrado no professor que
ensinava a matéria e fazia correções, o aluno
por sua vez, reproduzia o conhecimento e
aprendia utilizando a repetição e do uso da
memória.
A alfabetização ocorria somente após
atividades relacionadas a coordenação
motora,
discriminação
auditiva
e
visual ou mesmo no traçado de letras,
dessa forma os alunos eram preparados e
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treinados para empregar as habilidades que
eram exigidas pela situação.
No método tradicional, a alfabetização
ocorria em partes, primeiro eram se ensinadas
as vogais e em seguida as consoantes, depois
a junção de ambas formando as sílabas e
palavras, para se chegar a construção de
frases e por último a construção de textos.
Era-se muito discutido sobre as práticas
de alfabetização, que envolvia os métodos
sintéticos, analíticos e sintéticos-analíticos.
O método sintético, considerado por
muitos estudiosos, o mais cansativo para
as crianças, era baseado na repetição,
mantendo-se fora da realidade das crianças,
além de ser totalmente descontextualizado.
O método analítico, defende que a
leitura é um ato global e audiovisual, esse
método tem como objetivo, levar a criança
a compreender o sentido do texto, a prestar
atenção as questões de pontuação e a
estimulação da leitura, livre organização e
exposição de ideias na produção de textos.
Depois de alguns anos e avaliações dos
dois métodos, algumas escolas decidiram
mesclar os dois, dando origem ao método
sintético-analítico. Assim o professor poderia
partir da palavra para a frase, com a intenção
de formar um texto e, posteriormente, retirar
uma palavra e decompô-la em sílabas.
A alfabetização, assim como o ensino
de leitura e escrita, eram baseados em
diferentes métodos de ensino, e passaram a
desenvolver-se a partir do século XVII dentro
do contexto de mudanças históricas no qual
a maioria da população era analfabeta.
Até meados da década de 1980, a
discussão sobre os métodos de alfabetização,

estava diretamente ligado as formas mais
eficazes de se ensinar a ler e a escrever.
Os métodos que eram ate então utilizados
(sintéticos, analíticos e sintéticos-analíticos),
apesar de diferenciar-se no ponto de partida,
baseavam-se na codificação e decodificação
dos processos de leitura e escrita, onde o
aluno não tinha conhecimento algum sobre
leitura e escrita e que era papel do professor
transmitir esse conhecimento.
Foi nessa época que esses métodos passaram
a ser questionados devido a necessidade de
mudanças na educação, com o objetivo de
mudar a ideia de instituição excludente que
até então prevalecia e enfrentar o fracasso
da escola na alfabetização.
A concepção construtivista, teve início
nessa época, sendo o construtivismo uma
teoria, uma proposta, que de forma alguma, é
incompatível com outros métodos de ensino.
Essa concepção se baseava nos estudos da
psicogênese da língua escrita apresentados
por Emília Ferreiro (1985).
Foi-se então mudado o eixo das discussões
e a abordagem antes focada nos métodos
foi deixada e teve passou-se a se preocupar
com o processo de aprendizagem e com os
campos conceituais, reflexões acerca dos
métodos de alfabetização tradicionais e
questionamentos sobre o uso de cartilhas
foram possibilitados. Nessa época teve início
uma campanha massiva onde o construtivismo
seria a solução de todos os problemas
relacionados ao abandono e evasão escolar,
no entanto houve alguns desencontros entre
a teoria e a prática.
O construtivismo baseia sua ideia em que
o saber não é algo pronto e acabado
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e sim processo de construção e criação,
o aprendizado é resultado da interação do
sujeito com o objeto de conhecimento por
meio da ação.
Passou-se então a haver discussão entre
as duas vertentes: os que defendiam o
ensino tradicional e os que defendiam a
teoria construtivista.
O construtivismo parte da ideia de que a
criança traz consigo certos conhecimentos
e que a partir desses, outros poderiam ser
construídos, acreditava-se que o aluno era
capaz de se alfabetizar sem o uso da cartilha
e sem atividades de repetição, professores
e alunos constroem juntos o conhecimento,
por meio de interações sociais.
Essa linha foi institucionalizada no Brasil
mediante os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998). Os PCNs propõem
um currículo com base no domínio das
competências básicas e que esteja em
consonância com os diversos contextos de
vida dos alunos.
De acordo com o construtivismo a
construção do conhecimento poderá
acontecer de forma individual ou coletiva,
a língua falada, a escrita e a leitura estão
unidas e acontecem em um único processo.
A criança traz consigo alguns conhecimentos,
como a linguagem verbal, e a partir desses
conhecimentos preexistentes é que ela tem
a possibilidade de criar algo novo.
A teoria socioconstrutivista, baseiase nos estudos de Vygotsky (1991), seus
estudos sobre aprendizado decorrem da
compreensão do homem como um ser
que se forma com a sociedade, atribuindo
assim a importância as relações sociais

para a construção do conhecimento, dando
origem a corrente pedagógica chamada
socioconstrutivista ou sociointeracionista.
Para ele, o ensino deve se antecipar ao que
o aluno não sabe e nem é capaz de aprender
sozinho, pois na relação entre aprendizado
e desenvolvimento, o primeiro vem antes,
onde entra um dos seus principais conceitos,
o de zona de desenvolvimento proximal.

BREVE HISTÓRIA SOBRE O
ANALFABETISMO
O analfabetismo é um dos maiores
problemas dos países subdesenvolvidos, sua
erradicação encontra-se em processo e é
considerado um grande desafio.
Em 1970, com a democratização do acesso
escolar, acreditava-se que o fracasso escolar
estaria relacionado a falta de capacidade
individual, por muitas vezes associada aos
menos favorecidos financeiramente.
O programa curricular de ensino era
voltado para a aprendizagem do código,
desvinculado dos usos sociais da leitura e da
escrita. Os que não conseguiam dominar esse
sistema de escrita, eram então, considerados
deficientes e excluídos, passando a fazer
parte do quadro de repetência ou evasão
escolar. Já os alunos com necessidades
educacionais especiais, eram segregados em
salas específicas.
Atualmente o número de fracassos na
alfabetização, vem diminuindo em nosso
país, porém ainda é existente.
No Brasil, o acesso a escola pública se deu
apenas no século XX e ate o início de 1990,
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muitas crianças entre 7 e 14 anos, estavam
fora da escola.
Eram considerados a existência de dois
sistemas de ensino, um destinado as crianças
com maior poder aquisitivo e outro as crianças
pobres. A condição econômica, por sua vez,
determinava o sucesso ou o fracasso escolar.
A aprendizagem, ou a falta dela, pode
também ser ligado ao processo de evasão e
abandono escolar. Ela ocorre, muitas vezes,
no vínculo entre aluno e professor. Outros
motivos, ligados a evasão e abandono
escolar, são pais analfabetos que não dão
importância aos estudos dos filhos, trabalho
precoce, distância grande entre a instituição
de ensino e a casa do educando, entre outros.
Atualmente, além do analfabetismo, evasão

e abandono escolar, surgiu o analfabetismo
funcional, que é caracterizado por ser a
incapacidade que uma pessoa demonstra
ao não compreender textos simples, muito
embora, saiba reconhecer letras e números.
No Brasil, segundo pesquisas realizadas,
50% dos entrevistados, declararam não ler
livros por não conseguirem compreender
seu conteúdo, em bora sejam tecnicamente
alfabetizados.
O processo de alfabetização pode ser
entendido como o processo de aquisição e
domínio da leitura e da escrita vinculado a
capacidade de utiliza-los como instrumentos
de comunicação. O individuo transformase ao dominar a leitura e a escrita e quando
consegue fazer uso delas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se então, que o processo de alfabetização e
letramento vai além de codificar símbolos, letras ou números,
é a habilidade que uma pessoa possui de ler e escrever e de
dar compreensão e sentido ao que se é lido e escrito.
O fracasso ou sucesso escolar, não está relacionado aos
fatores econômicos e sim as práticas pedagógicas, visto que
essas práticas são extremante necessárias para a construção
do conhecimento.
A alfabetização ocorrerá ao longo da vida e quanto antes as
crianças se apropriarem da leitura e da escrita, mais poderão
desenvolvê-las, tornando-se capazes de utiliza-los dentro do
contexto no qual estão inseridos.
Alan Carlos Coelho Do
Nascimento
Graduação em Pedagogia pela
Universidade Bandeirante de
São Paulo (2010); Professor de
Educação Infantil na EMEB Ana
Maria Poppovic
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO
ESTRATÉGIA DO PROFESSOR
RESUMO: Este artigo trás a educação Infantil no processo de desenvolvimento da criança,
o qual deve promover interações, potencializar o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social
e psicomotor, e, sobretudo se for estimulado e trabalhado de forma prazerosa e lúdica.
Acredita-se que por meio dos jogos e brincadeiras a criança instiga a sua imaginação, adquire
sociabilidade, experimenta sensações, trava desafios, busca satisfazer sua curiosidade e
começa a descobrir o mundo que está a sua volta. Desta forma, o presente estudo terá como
objetivo, demonstrar a atuação do professor na utilização do lúdico na educação infantil.
Palavras-chave: Criança; Professor; Lúdico; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Hoje a Educação Infantil é vista como a
primeira etapa da Educação Básica, e tem
como finalidade o desenvolvimento integral da
criança, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação
da família e da escola.
Dentro desse contexto, os jogos
e as brincadeiras oportunizam seu
desenvolvimento. Brincando a criança
experimenta, descobre, inventa, executa
e confere suas habilidades. A ludicidade
estimula a curiosidade, a iniciativa e a
autoconfiança. Proporciona aprendizagem,
desenvolvimento
da
linguagem,
do
pensamento, da concentração e atenção.
Brincar é indispensável à saúde física,
emocional e intelectual da criança. É uma arte,
um dom natural, que quando bem cultivado
contribui para o futuro, para eficiência e o
equilíbrio do adulto.
É por intermédio, do ato de brincar, a criança
constrói um espaço de experimentação.
Nas atividades lúdicas, esta aprende a lidar
com o mundo real, desenvolvendo suas
potencialidades,
incorporando
valores,
conceitos e conteúdos.
E neste contexto podemos afirmar que o
jogo, brincadeiras e o aprender caminham
paralelamente na Educação Infantil e
possibilita-nos, por meio da hora lúdica,
observar prazeres, frustrações, desejos,
enfim podemos trabalhar com o erro e
articular a construção do conhecimento.
Sendo assim, a atuação do professor auxilia
o resgate da identidade com a instituição,
com o saber, mediando e resgatando o

processo ensino aprendizagem. Temos como
principal objetivo deste artigo mostrar a
importância do lúdico na educação infantil
ato o qual não pode e não deve ser visto
apenas como passatempo ou distração
infantil, mas sim como um momento de
interações e descobertas importantíssimo
para o desenvolvimento infantil. Sendo
assim, responderemos questões simples
e concretas, como se dá a brincadeira no
ambito escolar? Como é possível utilizar o
lúdico para fazer intervenções pedagógicas
ou até mesmo psicopedagógicas?
O espaço escolar se constitui como
um importante ambiente favorecedor do
desenvolvimento sociocultural, e é na
escola que o aluno vivencia experiências e,
com base nelas, estabelece interações com
o meio. Podemos entender que a escola é
um espaço privilegiado para compreender,
valorizar e compartilhar conhecimentos,
seguindo
uma
proposta
pedagógica
dinâmica que almeje um desenvolvimento
eficaz para o processo ensino aprendizagem.
É imprescindível pensar em metodologias
que possibilitem ao estudante interagir com
experiências, por meio de práticas educativas
‘desenvolvidas na escola, por meio
de
atividades
que
viabilizem
uma
aprendizagem mais significativa, sabendo
que, por intermédio dela, é possível
ampliar as possibilidades expressivas
de cada educando, assim, buscando
contribuir para que os aprendizes possam
atuar em seu contexto de modo coerente
com sua história e seus valores.
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Em função disso, todo educador deve
interessar-se pela temática e buscar ampliar
seus conhecimentos pedagógicos no intuito
de aprimorar suas metodologias de ensino.
A dificuldade de adaptação, aprendizagem
e socialização, apresentada pelas crianças,
fazem das brincadeiras um instrumento
de trabalho de considerável valor que
utilizado
corretamente
proporciona
a criança o gosto pela a escola e, em
consequência, pelo aprendizado.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Nas décadas de 1970 e 1980 estudos
foram realizados, com isto a visão de
criança passa a ser valorizada como período
importante da vida; a criança passa a ser vista
como sujeito ativo, sendo assim a educação
infantil passa a ser de suma importância, e
com a Constituição de 1988, fica definido
que é um direito da família e um dever
do Estado. E anos mais tarde em 1990, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
reafirma os direitos constitucionais em
relação à Educação Infantil.
Em 1994, o MEC publicou o documento
Política Nacional de Educação Infantil que
estabeleceu metas como a expansão de
vagas e políticas de melhoria da qualidade
no atendimento às crianças.
Em 1996, com a promulgação da Emenda
Constitucional que cria a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), que reafirma
a responsabilidade constitucional dos
municípios na oferta de Educação Infantil,
contando com a assistência técnica e

financeira da União e dos estados. Assim,
aos poucos a educação infantil passa a ser
definida e valorizada em seus aspectos
educacionais, tendo como finalidade o
desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físicos, emocionais, intelectuais e
sociais, complementando a ação da família
e da comunidade. Desta forma a prática da
educação infantil deve ser organizada de
modo que as crianças adquiram capacidades
de desenvolver uma imagem positiva de
si, na qual se torne mais independente,
confiante, perceba sua potencialidade,
valorize hábitos de cuidado de si e do outro
respeitando suas diferenças, estabeleça
vínculos afetivos, utilize várias formas de
linguagens, manifestações e brinque para
expressar todos seus sentimentos.

BRINCAR NO ÂMBITO ESCOLAR
O brincar começa nas primeiras relações
entre mãe e bebê, evoluindo do brincar
sozinho para o brincar compartilhado.
Vygotsky cita a aprendizagem como a
mediação na Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP), o brincar se faz presente
nesta gama de conhecimentos.
Winnicott (apud MALUF, 2005, p. 20)
faz citações importantes sobre o brincar.
Cita “As crianças têm prazer em todas as
experiências de brincadeira física e
emocional.” A autora ressalta aspectos
relevantes à função do brincar definido
por Winnicott como a organização para a
iniciação das relações emocionais, o domínio
das angustias, a evolução da personalidade
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infantil, entre outros pontos necessários
para a maturação da criança.
Moyles (2002) relata que o brincar
como processo, proporciona uma ética
da aprendizagem em que as necessidades
fundamentais da aprendizagem podem ser
supridas. Elas englobam as oportunidades de
praticar, escolher, imaginar, adquirir novos
conhecimentos, criar, pensar, questionar,
elaborar pensamentos coerentes e lógicos,
como também comunicação e a memória.
É por meio do brincar, que a criança
encontra o seu principal modo de expressão
na infância. Brincar é uma linguagem que
atravessa todas as nossas experiências de
vida, nela as crianças se encontram e dela
se apropriam, para se formarem como ser
humano lúdico. O jogo e a brincadeira são
concebidos como forma de expressão da
ludicidade humana.
A criança encontra no brincar, sozinha
ou com o outro, a oportunidade para
utilizar seus recursos para explorar o
mundo que está a sua volta como ampliar
sua percepção sobre ele e sobre o outro,
organizar seu pensamento, trabalhar seus
afetos, a sua capacidade de tomar
atitudes e perceber cada situação
vivida no seu dia a dia.
O brincar possibilita como atividade
aprendida na cultura, que as crianças se
constituam como sujeitos em um ambiente
em contínua mudança.
O lúdico tem conquistado o seu
espaço na educação infantil, tendo visto
o reconhecimento da importância do
brincar na infância e seu uso permite um
trabalho pedagógico que possibilita a

produção do conhecimento e também a
estimulação da afetividade na criança.
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O USO DO LÚDICO NO
DIAGNÓSTICO E NA
INTERVENÇÃO DO TRABALHO
DO PSICOPEDAGOGO
A Psicopedagogia estuda o processo da
aprendizagem humana, investigando os
motivos que dificultam o sujeito de aprender,
com isso orientando-se na elaboração
de situações, possibilitando condições
facilitadoras neste processo.
Para Kiguel (apud BOSSA, 200, p. 19)
o objeto central da Psicopedagogia está
se estruturando em torno do processo
de aprendizagem humana: seus padrões
evolutivos, normais e patológicos, bem como
a influência do meio no seu desenvolvimento.
Notamos
que
diversas
situações
colaboraram na dificuldade do aprender.
O trabalho do psicopedagogo se situa na
investigação, nos ambientes que influenciam
o processo de aprender com a escola e a
família para poder propor intervenções
estruturadas. A compreensão do processo de
aprender se torna o principal foco da atuação
o psicopedagogia, e a compreensão nesta
abordagem se faz importante na atuação
preventiva na escola.
A partir da investigação pode-se
perceber que para os psicopedagogos a
brincadeira se torna uma forma de interação
e socialização prazerosa que proporciona a
troca de conhecimentos de modo espontâneo
e necessário no processo de ensino.
Apontam que as brincadeiras proporcionam
as intervenções, um rendimento favorável
ao desenvolvimento deste processo, pois
as crianças interagem e aprendem de

forma natural e divertida sem as pressões
de um ambiente estranho, podendo
externalizar o que a incomoda, quebrando as
barreiras de forma espontânea.
A intervenção por meio do jogo também
é um procedimento que interessa ao
psicopedagogo, ou seja, os meios que o
jogador utiliza e constrói. Entender o papel
do jogo na relação afetivo e emocional e
na aprendizagem requer estudos de caráter
psicológico como a memória, linguagem,
atenção, a percepção e a aprendizagem.
Vygotsky (1984) afirma, “a zona de
desenvolvimento proximal é o encontro do
individual com o social, sendo a concepção
desenvolvimento abordada não como
processo interno da criança, mas como
resultante da sua inserção em atividades
socialmente compartilhadas com outros”.
Por intermédio de jogos, o psicopedagogo
pode trabalhar a afetividade e o social,
desenvolvendo assim a criatividade na
criança que sofre; na aprendizagem, o jogo
é apenas um substituto do trabalho; é por
meio deste que a escola deve desembocar
na vida; o jogo na escola deve ser visto
como um encaminhamento ao trabalho,
uma ponte entre a infância e a vida adulta
(FERNANDEZ, 2001,166).
Existem vários tipos de jogos que podem
ser utilizados pelo psicopedagogo em
seu trabalho: jogos motores, cognitivos,
jogos intelectuais, jogos competitivos e de
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cooperação, individuais ou coletivos, de faz
de conta, simbólicos. O tipo de jogo que o
psicopedagogo vai escolher dependerá de
cada criança ou paciente, dependendo da
dificuldade específica de cada um.
Qualquer atividade psicopedagógica, como
também os trabalhos com jogos, requerem
uma organização prévia. Definir o objetivo ou a
finalidade da utilização do jogo é fundamental
para direcionar, dar significados às atividades
e favorecer a aprendizagem da criança.

DIAGNÓSTICOS E A
INTERVENÇÃO
O
diagnóstico
é
um
recurso
psicopedagógico que permite que o
psicopedagogo possa averiguar e levantar
suposições
provisórias,
que
serão
investigadas e comprovadas ou não, durante
o processo de intervenção.
A autora Fernández (1991) afirma que
o diagnóstico, para o terapeuta, deve
ter a mesma função que a rede para um
equilibrista. É ele, portanto, a base que dará
suporte ao psicopedagogo, para que este
faça o encaminhamento necessário.
Também é importante lembrar o que diz
NADIA BOSSA (1994) sobre o diagnóstico:
“O diagnóstico psicopedagógico é um
processo contínuo sempre revisável, onde
a intervenção do psicopedagogo inicia,
conforme vimos afirmando, uma atitude
investigadora, até a intervenção. É preciso
observar que esta atitude investigadora, de
fato, prossegue durante todo o trabalho,
na própria intervenção, com o objetivo

de observação ou acompanhamento
da evolução do sujeito. Na maioria das
vezes, quando o fracasso escolar não está
associado às desordens neurológicas, o
ambiente familiar tem grande participação
nesse fracasso. Boas partes dos problemas
encontrados são lentidão de raciocínio, falta
de atenção e desinteresse. Esses aspectos
precisam ser trabalhados, para se obter um
melhor rendimento intelectual. Lembramos
que a escola e o meio social também têm
a sua responsabilidade no que se refere ao
fracasso escolar.” (BOSSA, 1994, p. 74).
Durante o diagnóstico, o psicopedagogo
pode contar com diversos recursos como:
brincadeiras, jogos pedagógicos, contação
de histórias e outros, com a finalidade de
identificar o que causou ou está causando
os problemas de aprendizagens, pelo qual o
aluno foi encaminhado.
Como foram citados acima, os jogos e
a brincadeiras são recursos pedagógicos
importantes
tanto
no
decorrer da
investigação diagnóstica, como durante
o processo de intervenção. O lúdico é
mais uma possibilidade de compreender o
funcionamento dos processos cognitivos e
afetivo-sociais, e que possibilita a transição
entre os mundos internos e externos.
E é por meio desta transição, que na criança,
ou em outro indivíduo, e ainda a interferência
do meio, é que ocorre a aprendizagem.
Desta forma podemos perceber a
importância fundamental do lúdico no
trabalho psicopedagógico.

320

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro da Educação Infantil, a criança, por meio da
brincadeira pode pensar livremente, imaginar, criar, não ter
medo de errar, brinca com as possibilidades.
Nas brincadeiras a criança vivencia diversas atividades
lúdicas. A ludicidade é uma necessidade do ser humano em
qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão.
O desenvolvimento cultural, social, colabora para uma boa
saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita
o processo de socialização, comunicação, expressão e
construção do conhecimento. A criança passa a se conhecer
melhor, a dominar sua angustia e a representar o mundo
exterior, usando para isso o brincar.
Assim com essas habilidades, averiguamos que o lúdico
auxilia no desenvolvimento infantil e deve estar presente na
vida do ser humano. A educação Infantil utiliza-se de jogos
e brincadeiras para motivar e estimular o aprendizado dos
pequenos, levando-os a interagir com o mundo por meio do
simbólico, dando-lhe assim dimensão educativa e informativa.
Dentro deste contexto o professor tem como ferramenta
de trabalho a observação e o registro das crianças em suas
brincadeiras e jogos, podendo com base em reelaborar suas
questões e definir novas propostas de trabalho.
Para finalizar é importante inferir que os motivos do
(não) aprender, não se concentram unicamente na criança,
ou no adolescente ou no educador, existe um conjunto
bem mais amplo com outros elementos que precisam
ser percebidos e analisados pelo psicopedagogo no
entrelaçamento de sujeitos e situações e que o lúdico pode ser
excelente elemento para esse diagnóstico.
Olhar a criança na sua singularidade e considerá-la como
pessoa inteira. Esta dificuldade em enxergar a criança como
sujeita na sua integralidade, é um problema comum que
precisa ser superado. Acreditamos que, nesse contexto, o
psicopedagogo deve evitar os prognósticos que o educador
costuma levantar acerca da criança sem antes, levar em
consideração o seu mundo de vida.
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Após essa pesquisa, conseguimos perceber
e compreender a importância do lúdico e do
trabalho do psicopedagogo no diagnóstico
em crianças ainda pequenas, favorecendo a

intervenção por meio da ludicidade, podendo
assim, a criança, ter uma vida escolar adequada,
fazendo com que a mesma desenvolva todas
as suas habilidades e competências.
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INTRODUÇÃO

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
RESUMO: Este artigo trata de uma revisão bibliográfica cujo tema aborda as práticas de
Letramento na Educação Infantil. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é analisar
como os jogos e brincadeiras podem contribuir para o processo de Letramento na Educação
Infantil e tem como objetivos específicos: apresentar uma breve trajetória da Educação
Infantil ao longo dos anos; analisar, pesquisar e conhecer os conceitos e concepções que
envolvem o termo Letramento e apresentar como o lúdico na forma de jogos e brincadeiras
contribuem para o processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil. Na educação
infantil, o trabalho com o intuito de propiciar a criança o contato com o mundo letrado e
a oportunidade de participar de situações que sejam mediadas pela leitura e pela escrita,
tem fundamental importância e as crianças que não são oportunizadas a este contato pela
família, terão uma especial atenção para que possam desfrutar de tais práticas.
Palavras-chave: Letramento; Jogos; Brincadeiras; Ensino Aprendizagem; Educação Infantil.
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O tema central deste artigo versará sobre
os jogos e brincadeiras no processo de
letramento na Educação Infantil. Para tanto
abordamos os conceitos e concepções que
envolvem o Letramento na Educação Infantil
e como os jogos e brincadeiras podem
auxiliar neste processo.
Objetivo Geral: Analisar como os jogos
e brincadeiras podem contribuir para o
processo de Alfabetização e Letramento na
Educação Infantil. Objetivos Específicos:
apresentar a trajetória da Educação
Infantil ao longo dos anos; analisar os
conceitos e concepções de Letramento e
Alfabetização; pesquisar e conhecer as
concepções e conceitos que envolvem a
Alfabetização e o Letramento.
Justificativa: Esta pesquisa justifica-se à
medida que o termo Letramento passou a ser
utilizado constantemente quando falamos em
Alfabetização. É necessário que o educador
conheça tais concepções e conceitos e saiba
como “alfabetizar letrando” na sociedade
atual, em que cada vez mais se faz necessário
o uso social da leitura e da escrita.
Problema: Quais as concepções e conceitos
que envolvem os termos Alfabetização e
Letramento e como os jogos e brincadeiras
podem contribuir para o processo de
alfabetização e letramento?
Nos séculos XV e XVI foram criados os
modelos educacionais surgindo assim as
concepções sobre a criança e como ela
deveria ser educada. Neste novo cenário a
imagem da infância mudou e a sociedade da
época passa a preocupar-se com a educação

das crianças e com quais métodos seriam
utilizados para esta educação e escolarização
das crianças
Segundo Luria (1988) a criança, quando
chega à escola, é um sujeito que já sabe
determinadas coisas, pois faz parte de um
grupo sociocultural que fornece situações
de cultura, como valores, ideias, conceitos e
formas de agir.
Segundo Soares (2004) é necessário
reconhecer que alfabetização, entendida
como a aquisição do sistema convencional
de escrita, distingue-se de letramento que
é entendido como o desenvolvimento de
comportamentos e habilidades de uso
competente da leitura e da escrita em
práticas sociais.
Segundo Almeida (1998) a brincadeira
além de contribuir e influenciar na
formação da criança constitui-se em uma
prática democrática, pois proporciona
a aprendizagem significativa, a troca de
experiências e a relação com o meio social
no qual a criança está inserida.
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.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E AS
PRÁTICAS DE LETRAMENTO
Na educação infantil, o trabalho é realizado
com o intuito de propiciar a criança o contato
com o mundo letrado e a oportunidade de
participar de situações que sejam mediadas
pela escrita e leitura, é fundamental,
especialmente para aquelas crianças que
demonstram ter menos oportunidade de
acesso a estes materiais e situações.
Durante o período do regime militar
no Brasil, caracterizado por um período
de
generalizações
dos
movimentos
sociais,
muitas
manifestações
foram
realizadas
em
busca
de
melhores
condições
de
qualidade
de
vida.
As pessoas envolvidas na educação infantil
nesse período levantavam questões sobre a
Pedagogia aplicada como também o Serviço
Social da Psicologia para os profissionais que
trabalhavam nas creches.
No século XX, o movimento da Escola
Nova traz uma nova proposta educacional,
para atender as mudanças que o país
passava neste período. Pensavam em
um novo modelo educacional para se
educar a criança, deixando de lado a
visão educacional europeia.
A ideia de jardim-de-infância, todavia,
gerou muitos debates entre políticos da
época. Muitos criticavam por identificá-lo
com as salas de asilo francesas, entendidos
como locais de mera guarda das crianças.
Outros defendiam por acreditarem que
trariam vantagens para o desenvolvimento
infantil, sob influência dos escolanovistas.
(OLIVEIRA, 2005, p.92).

Com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 9394/96, a educação infantil
passa a ser responsabilidade da Secretaria
de Educação, passando de um conceito de
assistencialismo
para
um
conceito
educacional.
Nas antigas concepções de ensino
e aprendizagem o ensino era baseado
no desenvolvimento de habilidades de
decodificação, com base em materiais que
contribuam para o ensino tradicional e
mecanizado, priorizando a memorização
de sílabas, palavras ou frases soltas, com o
passar do tempo este ensino é repensado e
criticado. Nesse período, pesquisadores de
diferentes campos, dentre eles a Psicologia,
História, Sociologia e Pedagogia tomaram
como este tema como objeto de pesquisa
e estudo, buscando uma nova definição e
novas concepções de aprendizagem.
Quando
falamos
em
proposta
construtivista e letramento temos que o
falar, o ler e o escrever devem estar reunidos
em um único processo, que tenha em vista
as práticas sociais de leitura e escrita, a fim
de permitir à criança que a alfabetização e o
letramento ocorram juntos.
Segundo Ferreiro (2003) há algum tempo,
descobriram no Brasil que se poderia usar
a expressão letramento. E o que aconteceu
com a alfabetização? Virou sinônimo de
decodificação. O termo letramento passa a
ser relacionado pelo contato com diferentes
materiais e portadores de textos, tendo como
objetivo a compreensão, porém, segundo
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a autora não é necessária a decodificação
prévia para que a criança perceba a função
social dos textos.
Letramento é, pois o resultado da ação
de ensinar ou de aprender a ler e escrever
bem como, o resultado da ação de usar
essas habilidades em práticas sociais, é o
estado ou condição que adquire um grupo
social ou um indivíduo como consequência
de ter se apropriado da língua escrita e de
ter se inserido num mundo organizado
diferentemente: a cultura escrita. Como são
muito variados os usos sociais da escrita e
as competências a eles associadas (de ler um
bilhete simples a escrever um romance), é
frequentemente levarem considerar meios de
letramento (dos mais elementares aos mais
complexos). Tendo em vista as diferentes
funções (para distrair, para se informar e se
posicionar, por exemplo) e as formas pelas
quais as pessoas têm acesso à língua escrita
com ampla autonomia. (BRASIL, 2008, p.11)
O trabalho do professor consiste em
propor atividades que permitam à criança
manifestar-se por escrito e oralmente de
modo livre, sem perder de vista a necessidade
de se apresentarem situações que levam ao
aprendizado de novas regras de leitura e
escrita, elaboradas pela própria criança.
A escola deve considerar as práticas de
leitura e escrita que são vivenciadas fora
do espaço escolar para que as práticas de
letramento realmente sejam contextualizadas
e não apenas uma forma de aprendizagem em
que a escrita e as produções de texto servem
apenas para demonstrar habilidades que por
muitas vezes são descontextualizadas da
função que a escrita e a leitura constituem

na sociedade letrada e no meio social no
qual a criança está inserida.

JOGOS E BRINCADEIRAS NO
CONTEXTO DO LETRAMENTO
Os jogos e brincadeiras são importantes
ferramentas que auxiliam no processo de
aprendizagem lúdica na Educação Infantil,
durante o jogo, a criança toma decisões,
resolve seus conflitos, vence desafios,
descobre novas alternativas e cria novas
possibilidades, além disso, proporcionam a
imaginação às crianças tornando-as capazes
de criar situações e lidar com dificuldades e
medos, reproduzindo situações que refletem
o meio em que vivem.
As brincadeiras e jogos são vistos
como elemento fundamental para uma
aprendizagem significativa, pois a criança
quando brinca, sente prazer e é envolvida
na atividade, trazendo significado para o
contexto de aprendizagem, contribuindo
para a aprendizagem significativa e
desenvolvimento de todos os aspectos
motores, sociais, afetivos e cognitivos.
É preciso compreender que o jogo como
recurso didático não contém os requisitos
básicos que configuram uma atividade
como brincadeira: ser livre, espontâneo,
não ter hora marcada, nem resultados
prévios e determinados. Isso não significa
que não possamos utilizar a ludicidade na
aprendizagem, mediante jogos e situações
lúdicas que propiciem a reflexão sobre
conceitos matemáticos, linguísticos ou
científicos. Podemos e devemos, mas
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é preciso colocá-la no real espaço que
ocupa no mundo infantil, e que não é o da
experiência da brincadeira como cultura.
Constituem apenas diferentes modos de
ensinar e aprender que, ao incorporarem
a ludicidade, podem propiciar novas e
interessantes relações e interações entre as
crianças e destas com os conhecimentos.
(BRASIL, 2007, p.43)
Segundo Ramos (2011) as atividades
lúdicas possibilitam a formação do
autoconceito positivo; o desenvolvimento
integral
da
criança
já
que,
com
estas atividades, a criança se desenvolve
afetivamente, convive socialmente e
opera mentalmente; ao brincar a criança
se desenvolve em todos os aspectos,
relacionam-se
entre
si
formulando
hipóteses e conceitos, desenvolvem as
suas habilidades, dentre outros.
Nas brincadeiras de faz de conta, muitas
vezes chamadas de jogos dramáticos,
as crianças aprendem a reproduzir
com mais detalhes gestos e as falas de
pessoas em certos papeis sociais ou de
personagens de filmes ou de histórias
lidas, ou inventam roteiros alimentados por
sua fantasia, utilizando-se de diferentes
linguagens: corporal, musical, verbal.
O faz de conta é marcado por um
diálogo que a criança estabelece com
seus parceiros e mesmo com bonecos.
Ele requer constante negociação de
significados e de regras que regem uma
situação conforme as crianças assumem
papeis, o que faz com que o desenrolar
do enredo construído pelas interações
das crianças seja sempre imprevisível.

Com isso a brincadeira cria novidades.
(SÃO PAULO, 2007, p. 56).
Segundo as Orientações Curriculares
(2007) as aprendizagens oferecidas com
as brincadeiras são enriquecidas com o
desenvolvimento e ensino das outras
linguagens, como: a linguagem verbal e
a contagem de histórias, a dimensão das
linguagens artísticas e também dos saberes
que a criança vai construindo no momento
em que pensa o mundo social e o da natureza,
e a da aprendizagem matemática.
Os
jogos
são
importantes
no
desenvolvimento infantil e é necessário
que sejam criadas situações favoráveis para
que passem a fazer parte do cotidiano das
crianças, tanto em situações espontâneas,
como em situações dirigidas e orientadas
pelos adultos.
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 e
questionando os pressupostos das relações
sociais tais como estão postos. (KISHIMOTO,
1997, p. 37).
Segundo
Vygotsky
(1991)
para
compreender a passagem de um estágio
do desenvolvimento da criança para
outro, somente é perceptível por meio das
brincadeiras que ela realiza, uma vez que o
brincar emerge de uma necessidade infantil,
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aquilo que é de grande interesse para um
bebê deixa de interessar uma criança maior,
a criança com o brinquedo e as brincadeiras,
cria papéis e expressa seus sentimentos,
estabelecendo relações e aprendizagens
significativas.
[...] o jogo é produção da Cultura, ou
seja, representa símbolos, signos, valores,
hábitos e costumes, comportamentos e
objetos produzidos pela sociedade, pela
coletividade, antecedendo e transcendendo
os indivíduos que dela fazem parte. O
jogo traz consigo elementos de nossa
identidade pessoal e coletiva. Assim como
nós inventamos, criamos, transformamos
e/ou reproduzimos uma infinidade de
jogos e brincadeiras, também somos
inventados, (re)criados, transformados por
eles. Nesse sentido, o valor do jogo (assim
como de outros elementos da cultura) para
nossa aprendizagem e desenvolvimento é
inestimável. (SOMMERHALDER, 2011, p.
12)
Segundo Almeida (1998) a brincadeira
além de contribuir e influenciar na formação
da criança integra-se ao mais alto espírito
de uma prática democrática que investe em
uma produção séria do conhecimento, sua
prática promove a interação social, tendo em
vista o forte compromisso de transformação
e modificação do meio.
De acordo com Sommerhalder (2011)
podemos afirmar que a proposta construtivista
de ensino, traz o brincar, por meio de jogos
e brincadeiras, como elemento fundamental
o processo de ensino, 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.
Segundo as Orientações Curriculares
(2007) as brincadeiras proporcionadas as
crianças são enriquecidas pelas demais
aprendizagens proporcionadas a ela nos
diferentes contextos de aprendizagem na
escola, dentre eles podemos destacar, as
aprendizagens relacionadas as linguagens
verbal e escrita, as linguagens artísticas,
matemáticas e de conhecimento de
mundo.
Todas
estas
aprendizagens
proporcionadas as crianças, no contexto
lúdico, criam significância e contribuem para
o sucesso da aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos anos os conceitos e concepções que
envolvem os temas Alfabetização e Letramento passaram
por mudanças significativas. Esta pesquisa pode evidenciar
que as concepções de criança, infância e Educação Infantil
são construções sociais formadas ao longo da vida que
forma modificando-se ao longo dos tempos e expressando
determinado momento histórico da sociedade.
Com o passar do tempo a visão de educação infantil,
seus propósitos e perspectivas, foram sendo modificados,
passou-se de um conceito intimamente ligado à assistência,
ao atendimento às mães trabalhadoras, preocupação com
a marginalização das crianças, para um conceito voltado à
educação propriamente dita, em que o cuidar e o educar são
indissociáveis numa pedagogia centrada na criança e no seu
desenvolvimento em todos os seus aspectos.
Nas antigas concepções de ensino e aprendizagem o
ensino era baseado no desenvolvimento de habilidades de
decodificação, com base em materiais que contribuam para o
ensino tradicional e mecanizado, priorizando a memorização
de sílabas, palavras ou frases soltas, com o passar do
tempo este ensino é repensado e criticado. Nesse período,
pesquisadores de diferentes campos, dentre eles a Psicologia,
História, Sociologia e Pedagogia tomaram como este tema
como objeto de pesquisa e estudo, buscando uma nova
definição e novas concepções de aprendizagem.
As brincadeiras e os jogos na educação auxiliam no
desenvolvimento integral da criança e a sua relação com as
demais formas de aprendizagens e linguagens, contribui para
o sucesso na aprendizagem significativa. O jogo estimula a
criança a pensar, a resolver conflitos e criar as suas próprias
hipóteses sobre as situações de aprendizagem, contribuindo
para o seu desenvolvimento integral.
Foi possível constatar que 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
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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.
Na Educação Infantil, a ludicidade por meio
dos jogos e brincadeiras, é vivenciada a todo o

instante, todas as situações de aprendizagem
são permeadas pelo lúdico. As situações de
aprendizagem devem ser adequadas aos
diferentes contextos, tendo o lúdico como
elemento nos processos de ensino. A escola
deve pensar que as atividades lúdicas oferecem
à criança uma melhora na sua aprendizagem e
no seu desenvolvimento psicomotor.
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A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO
ESCOLANOVISTA NA EDUCAÇÃO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a importância do
movimento escolanovista para a educação. Esse movimento foi muito importante,
pois transformou a educação com ideais novos colocando o educando como centro
do processo educativo, já que antes era utilizado apenas a metodologia tradicional e o
ensino destinado somente para a alta sociedade. Assim, muitos pensadores dedicaramse na luta de uma educação de qualidade, inovadora e que fosse ao alcance de todos.
Deste modo, apresenta uma análise sobre vários pensadores de épocas diferentes cada qual
com as suas características e estudos que contribuíram para a reflexão de uma educação de
qualidade, significativa e prazerosa.
Palavras-chave: Movimento Escolanovista; Educação; Transformação.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como principal
objetivo conhecer a importância do
movimento escolanovista na educação.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica
qualitativa com o intuito de compreender
os dados para o aprimoramento de uma
formação profissional mais qualificada.
Como referência teórica para nortear este
relatório de pesquisa foi utilizado Jean Piaget
(1964 – 1992 - 2018), Lev Semyonovich
Vygotsky (1992 – 1993).
Esta pesquisa, também, está fundamentada
no pensamento de alguns intelectuais da
educação: John Dewey (2018), Célestin
Freinet (2018), Friedrich Froebel (2018),
Ovide Decroly (2018), Maria Montessori
(2018) e Johann Heinrich Pestalozzi (2018).
Também, como auxílio de base teórica,
será utilizado o documento Referencial
Curricular Nacional para a educação infantil
(1998) e o Princípio VII da Declaração dos
Direitos da Criança (1959).
O tema escolhido partiu da necessidade
de aprofundar o conhecimento sobre o
movimento Escolanovista realizado por
educadores europeus e norte-americanos
ao final do século XX, trazendo uma nova
perspectiva para a necessidade infantil
questionando a escola tradicional.

MOVIMENTO ESCOLANOVISTA
Este movimento, também, conhecido
como Educação Nova fundamentou-se aos
avanços científicos da Biologia e da Psicologia

e, assim, essa proposta renovou a teoria dos
educadores e de suas práticas pedagógicas.
Anteriormente
ao
movimento
Escolanovista, as instituições educacionais
trabalhavam apenas com a educação
tradicional, sendo assim, o professor
mantinha uma posição autoritária, o
aluno não tinha liberdade de expressão
e a metodologia era rígida com conteúdo
sem significado e a criança aprendia por
obrigação sem compreender o que
era ensinado, deste modo, não tinham
envolvimento e o ensino não era prazeroso.
A escola era privilégio da alta sociedade,
as crianças eram tratadas como adultos
e o ensino era voltado somente para o
aspecto cognitivo, portanto, não tinham
a preocupação com o desenvolvimento
integral e, também, não respeitavam
as fases do desenvolvimento infantil, por
meio desses pensamentos as características
da infância se perdiam.
Mais tarde, muitas dessas problemáticas
iriam começar a serem modificadas por
meio de pensadores que buscariam
escolas renovadas.
Todos se empenhariam na luta de
uma educação de qualidade e inovadora
colocando-se em oposição aos métodos
e regras tradicionais que não respeitavam
as necessidades e os mecanismos
evolutivos do desenvolvimento de cada
criança, introduzindo ideias e técnicas
novas como os métodos ativos visando
colocar
o
educando
como
centro
do processo educativo.
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Esses revolucionários dedicaram-se nas
criações de teorias e/ou métodos novos para
obtenção de escolas renovadas. Por meio
de seus estudos e lutas muitas conquistas
foram realizadas e podemos encontra-las,
atualmente, em nosso meio educacional.

REFORMADORES
Um dos importantes reformadores da
Escola Nova foi o educador suíço Johann
Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Para ele,
os sentimentos deveriam ser considerados
como algo que favorece no processo de
aprendizagem, foi o pensador que mais deu
importância ao amor. A escola idealizada por
Pestalozzi (2018) deveria ser uma extensão
do lar inspirada no ambiente familiar
oferecendo segurança e afeto. Acreditava
que o professor é como um jardineiro que
providência as condições para o crescimento
das plantas, ou seja, do seu aluno. Atualmente,
a questão da afetividade, também,
pode ser encontrada em documentos
importantíssimos para a educação como
o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, (RCNEI), Brasil (1998):
A criança é um ser social que nasce
com capacidades afetivas, emocionais e
cognitivas. Tem desejo de estar próxima às
pessoas e é capaz de interagir e aprender
com elas de forma que possa compreender
e influenciar seu ambiente. Ampliando suas
relações sociais, interações e formas de
comunicação, as crianças sentem-se cada
vez mais seguras para se expressar (p.21).
Pestalozzi (2018) contribuiu para a

democratização das escolas, um dos aspectos
que o fez ser conhecido como o “homem do
povo”, acreditava-se que a educação é direito
de todos, assim, obrigou governantes a se
interessarem pela educação das crianças de
classes desfavorecidas. Podemos observar
no Princípio VII da Declaração dos Direitos
da Criança (1959) as seguintes afirmações:
A criança terá direito a receber educação,
que será gratuita e compulsória pelo menos
no grau primário. Ser-lhe-á propiciada
uma educação capaz de promover a
sua cultura geral e capacitá-la a, em condições
de iguais oportunidades, desenvolver as suas
aptidões, sua capacidade de emitir juízo e
seu senso de responsabilidade moral e social,
e a tornar-se um membro útil da sociedade.
(BRASIL, 1959).
Deu impulso à formação de professores
valorizando a educação como uma ciência
e contribuiu com a introdução de novos
recursos metodológicos, pois defendia
que a educação começa com a percepção
de objetos concretos e com a realização
de ações concretas, para isso, elaborou
materiais pedagógicos voltados para as
áreas de linguagem oral e escrita, linguagem
matemática, ciências, geografia, história e
linguagem musical (artística).
Johann (2018) acreditava que os
professores deveriam respeitar as fases de
desenvolvimento da criança. O processo
educativo, segundo ele, deveria englobar três
dimensões, sendo elas: cabeça (intelectual),
mão (física) e o coração (moral/afetivo).
O método deveria partir do conhecido
para o novo e do concreto para o abstrato.
Também, colaborou com a criação de
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processos pedagógicos como: recreio,
trabalhos, passeios, entre outros.
Assim como Pestalozzi (2018), o alemão
Friedrich Froebel (1782-1852) identificava
as crianças como pequenas sementes que
adubadas e expostas a ambientes favoráveis,
desabrochariam seu interior em clima de
amor, simpatia e encorajamento. Foi um dos
primeiros educadores a considerar o início
da infância como uma fase de importância
decisiva na formação das pessoas, ideia
defendida, hoje, pela Psicologia.
Froebel (2018) é conhecido como o
criador do “Jardim de infância”, foi o primeiro
educador a utilizar o brinquedo, como
atividade, nas escolas. Para ele, o desenho,
as atividades que envolvessem movimentos
e ritmos eram muito importantes, enfatizou
o valor educativo das atividades manuais
confeccionando brinquedos. Segundo o
RCNEI (1998), “brincar é umas das atividades
fundamentais para o desenvolvimento da
identidade e da autonomia”.
Atualmente, muitos estudiosos defendem
o brincar como uma atividade que auxilia
na formação, socialização, desenvolvendo
habilidades psicomotoras, sociais, físicas,
afetivas, cognitivas e emocionais. Ao brincar
as crianças expõem seus sentimentos,
aprendem, constroem, exploram, pensam,
sentem, reinventam e se movimentam.
Friedrich (2018) trabalhava com os
blocos de construção para a realização
de
atividades
criadoras,
além
de
utilizar diversos tipos de materiais como:
argila, serragem, etc. Também, utilizava-se de
recursos sistematizados no qual denominou
de “dons” para que as crianças tivessem

liberdade de expressão. Os chamados “dons”
eram bolas, cubos, cilindros.
Para ele, os brinquedos físicos eram
importantes para o desenvolvimento do
corpo, as histórias para o desenvolvimento
intelectual e as excursões realizadas em
montanhas e vales acreditando que a
natureza auxiliava a criança na compreensão
de si mesma e do outro.
Por fim, descobriu que as crianças
utilizavam símbolos no momento da
brincadeira. Por meio das atividades de livre
expressão desenvolviam-se naturalmente
com músicas, gestos, conversas, cultivos
de hortas, etc. Desta maneira, não se deve
esquecer que o brincar é uma necessidade
física e um direito de todos. O brincar é
uma experiência humana, rica e complexa.
Portanto:
Brincar constitui-se, dessa forma, em
uma atividade interna das crianças, baseada
no desenvolvimento da imaginação e na
interpretação da realidade, sem ser ilusão ou
mentira. Também tornam-se autoras de seus
papéis, escolhendo, elaborando e colocando
em práticas suas fantasias e conhecimentos,
sem a intervenção direta do adulto, podendo
pensar e solucionar problemas de forma
livre das pressões situacionais da realidade
imediata (BRASIL, 1998, p.23).
Outro importante pensador da educação
que propôs uma nova concepção de ensino,
na virada do século XIV para o século XX,
foi o belga Ovide Decroly (1871-1932). Na
infância era conhecido como um estudante
indisciplinado que não respeitava o
autoritarismo da sala de aula, nem mesmo
do próprio pai.
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Decroly (2018) dedicou-se a experimentar
uma escola centrada no aluno e não mais
no professor, em uma escola preparasse o
aluno para viver em sociedade e não apenas
uma instituição que fornecia conhecimentos
para sua formação profissional, por isso
preferia que os trabalhos/estudos fossem
desenvolvidos em grupos.
No pensamento de Decroly (2018),
o conceito de interesse é fundamental,
acreditava-se que por meio da necessidade
surge o interesse e somente com este podese chegar ao conhecimento/aprendizagem.
Sendo assim, o conteúdo parte do
aluno, segundo a sua realidade, vivência e
necessidade, acreditava-se que a criança
tinha que construir o seu próprio currículo
de acordo com as suas curiosidades e sem
separação de disciplinas, existente no
método tradicional.
Como Froebel (2018), Decroly (2018)
acreditava que a criança tem várias maneiras
de expressar-se, não somente por meio da
linguagem oral, e sim, por intermédio do
corpo, da arte, da construção.
Segundo Ovide (2018), a sala de aula pode
estar em todas as partes, por exemplo, no
jardim, na cozinha, no museu, na excursão.
Os métodos, conhecidos como centros
de interesses, destinava-se, sobretudo, as
crianças de classe primária, passando por
três momentos: a observação (trabalha
com a inteligência por meio de materiais
recolhidos pelos sentidos e pela experiência
da criança gerando o interesse), a associação
(o conhecimento que a criança adquiriu
com a observação é estendido em termos
de tempo e espaço) e expressão (expressa

externamente sua aprendizagem) podendo
ser concreta (cria desenhos, trabalhos
manuais) ou abstrata (teatro livre, música).
Decroly (2018) foi o autor da expressão
“Jogos educativos”, segundo ele, o jogo
auxilia na aprendizagem, pois são atividades
de interesse, pois partem da necessidade da
natureza infantil.
Nunca deixou de lado nada que
a escola deveria ensinar, somente
transformou a maneira de aprender a ensinar
e aprender a aprender.
Ao contrário de Decroly (2018),
Montessori
(2018)
acreditava
no
aprendizado individual, sendo favorável
a autoeducação, a criança tem liberdade
de escolher o material a ser explorado,
porém esses materiais são selecionados/
preestabelecidos pelo educador para atingir
determinados objetivos.
O método Montessoriano tem por objetivo
a educação da vontade e da atenção, a
concentração é um fator importante para a
obtenção de resultados, por isso o silêncio
faz-se necessário.
Montessori
(2018)
ocupa
papel
de destaque pelas novas técnicas que
apresentou ao jardim de infância e para as
primeiras séries do ensino formal, os materiais
criados por ela facilitaria a compreensão,
estimulava o desenvolvimento e manifestava
um trabalho espontâneo do intelecto.
Criadora de cinco grupos de materiais
didáticos, sendo eles: exercícios para a vida
cotidiana, material sensorial, material de
linguagem, material de matemática e material
de ciências. Esses materiais são constituídos
de peças sólidas de diversos tamanhos,
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formas, cores, espessuras, texturas, sons.
Um exemplo de material criado por ela e
muito famoso, utilizado atualmente nas salas
de aulas para a compreensão matemática, é
o material dourado.
Como os pensadores já citados, propõe
o desenvolvimento integral e não somente
a capacidade intelectual, a criança é
considerada como uma “esponja” podendo
absorver conhecimentos e compreender o
mundo ao seu redor.
Outra
característica
do
método
Montessoriano é a sala de aula com
o mobiliário e materiais organizados
no alcance da criança.
O pedagogo Célestin Freinet (18961966) foi um dos defensores do movimento
da escola moderna. Seu objetivo básico era
desenvolver uma escola popular.
Em suas concepções educacionais dirige
pesadas críticas a escola tradicional, que
considera inimiga do “tatear experimental”,
fechada, contrária a descoberta, ao interesse
e ao prazer da criança.
Freinet (2018) foi um criador de métodos
educacionais, para ele, a cooperação,
a comunicação, a documentação e
a afetividade são eixos fundamentais no
processo de aprendizagem.
Criou as aulas-passeio, que hoje
conhecemos pelo nome estudo do meio,
na qual os alunos tinham a oportunidade
de ficar em contato com a natureza,
com o meio social e a oportunidade de
conhecer outras culturas. Por intermédio
dessas aulas, os alunos levantavam
hipóteses sobre algo que gostariam de
aprender, assim como Decroly (2018), o

plano de aula era construído por meio do
interesse do aluno.
Para as crianças registrarem suas
experiências, Freinet (2018) criou o “livro
da vida”, como se fosse um diário para nós.
Também, inventou a imprensa escolar, no qual
as crianças produziam um jornal com assuntos
importantes para circular entre as salas de
aula, por exemplo, o que aprenderam sobre
uma determinada cultura, já no jornal mural a
notícia ou alguma atividade ficavam expostas
nos corredores, como forma de socializarem
as aprendizagens. A correspondência
interescolar abriu possibilidades para as
crianças por meio da escrita se comunicar
com outra criança, de outra escola ou até
mesmo de região diferente.
Outro método criado por Celestin
(2018) foram os fichários de estudo,
sendo eles: autocorretivo (a criança faz a
sua própria correção com o professor ou
com o colega) e o fichário escolar
cooperativo (fica na sala para quem tiver
interesse de consultá-lo).
O pensador Vygotsky (1992), também,
revolucionou o modo de pensar a educação.
Foi um psicólogo bielo-russo, descoberto
nos meios acadêmicos ocidentais depois
da sua morte, aos 38 anos. Pensador
importante foi pioneiro na noção de que o
desenvolvimento intelectual das crianças
ocorre em função das interações sociais e
condições de vida.
Vygotsky
(1992)
defendia
que
a
interação
social
possibilitava
o
desenvolvimento cognitivo e o processo se
constrói de fora para dentro com materiais
fornecidos pela cultura.
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A brincadeira “Faz de conta”, segundo
ele, favorece o desenvolvimento infantil
nos aspectos motor, intelectual e sócio
emocional. Na brincadeira a criança
compreende a realidade e opera sobre
objetos e situações do mundo adulto e,
também, sobre a natureza. A brincadeira tem
o papel de mediar a comunicação entre a
criança e a sociedade, favorecendo a
construção de valores e a formação do
indivíduo. Os estudos de Vygotsky (1992)
sobre aprendizado decorrem da compreensão
do homem como um ser que se forma em
contato com a sociedade.
Por fim, Jean Piaget (1896-1980) foi
um renomado psicólogo e filósofo suíço,
conhecido por seu trabalho pioneiro
no
campo
da
inteligência
infantil.
Piaget passou grande parte de sua carreira
profissional interagindo com crianças e
estudando seu processo de raciocínio. Seus
estudos tiveram um grande impacto sobre os

campos da Psicologia e Pedagogia.
Piaget (1964) passou grande parte de
sua carreira interagindo com as crianças
e procurando compreendê-las, como os
outros teóricos ele também acreditava
que devia respeitar e valorizar a fase do
desenvolvimento. Para ele, não se pode
fazer uma criança aprender o que ainda
não tem condições de observar. Assim,
identificou a importância dos jogos, do
brincar no desenvolvimento infantil, pois são
de interesses da criança e promove atitudes
espontâneas promovendo a aprendizagem.
Elaborou uma classificação com três
formas de atividades lúdicas, segundo a fase
da criança, sendo elas: Jogos de exercícios
(0 a 2 anos) caracterizado pela repetição
de gestos e movimentos, jogos simbólicos
(2 a 6 anos) faz de conta, imitação
e representação e jogos de regras
(7 a 11 anos) atividades com regras que
colaboram para a vida social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Todos esses teóricos contribuíram para a inovação de uma
escola que valorizasse os interesses dos educandos e que
respeitasse a criança como um ser integral, que pensa, age,
constrói, se expressa, etc. Deste modo, esses pensadores
trouxeram grandes contribuições para a prática docente, mas
cabe ao professor aprimorar seus conhecimentos, refletir
sua prática e compreender a importância desses pensadores
no ensino-aprendizagem.
O escolanovismo acredita que a educação é o
exclusivo elemento verdadeiramente eficaz para a
construção de uma sociedade democrática, que leva em
consideração as diversidades, respeitando a individualidade
do sujeito, aptos a refletir sobre a sociedade e capaz de
inserir-se nessa sociedade.
Considero que o presente estudo corroborou para entender
as diferentes mudanças que a educação percorreu durante
muitas décadas, a importância do surgimento de estudos e
ideias que foram plantadas no cenário da educação para a
transformação de uma escola para todos e democrática que
é tão sonhada para a formação de verdadeiros cidadãos.
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INTRODUÇÃO

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: O lúdico faz com que as crianças aprendam de maneira significativa e motivada,
pois desenvolve o cognitivo sensório motor das pessoas. Este artigo aborda as contribuições
dos jogos na alfabetização. Traz um breve histórico sobre o uso dos jogos na sociedade e a
importância da implementação deles no processo ensino/aprendizagem. Os jogos contribuem
para a aquisição das habilidades de escrita e leitora, assim sendo os professores podem usar
cada vez mais este método que une atividade prazerosa com conteúdos a serem adquiridos.
O jogo é uma estratégia importante para o desenvolvimento emocional da criança. Por meio
dele é possível refletir sobre a realidade, a cultura local e, ao mesmo tempo, questionar
regras e papeis de cada um. Jogando, a criança experimenta, inventa, descobre, aprende e
confere habilidades. Também estimula a psicomotricidade, favorecendo a concentração, a
atenção, o engajamento e a imaginação.
Palavras-chave: Lúdico; Alfabetização; Aprendizagem.
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Construir espaços, meios e tempos para
que os alunos se alfabetizem por meio de
atividades que lhes propiciem diferentes
maneiras de alcançar o aprendizado da
leitura e escrita. O uso de jogos faz com
que as crianças aprendam a refletir e
experimentar situações novas ou mesmo
do próprio cotidiano, e a ação do brincar
está ligada intrinsecamente à necessidade
destas. Quando o professor busca conhecer
a motivação dos alunos, estes aprendem
mais efetivamente.
Na utilização de jogos busca-se uma
aprendizagem mais realista, não aquela em
que os alunos decoram fórmulas e símbolos
sem significados, mas aquela em que a criança
é a construtora do próprio conhecimento
Nos dias atuais, a alfabetização tem
sido alvo de muitas discussões por causa
do alto índice, entre os brasileiros, de
analfabetismo funcional. Ou seja, alto índice
de pessoas que decodificam os fonemas,
as palavras, mas que não entendem o que
estão lendo e nem conseguem aplicar aquilo
que aprendem no cotidiano.
A educação não dá conta de acompanhar
os interesses das novas gerações e por
consequência as pessoas não saem da escola
capazes de utilizar o que aprenderam.
Nas escolas, além de materiais escassos,
há pessoas que acham que ao utilizar
jogos na aprendizagem se está “matando”
o tempo. Os jogos propiciam toda uma
gama de alternativas em que o jogador
tem que pensar para poder vencer etapas.
Na utilização destes, se desestabiliza tudo

que se acha que sabe para a construção de
saberes novos. A alfabetização pode sim ser
adquirida por meio do lúdico.

CONCEITO DE JOGO
Nomeações ou expressões como jogos,
brincadeiras, brinquedos ou atividades
lúdicas têm definições muito parecidas.
Brotto (2001, p.12) afirma que não exista
uma teoria completa sobre os jogos, nem
ideias aceitas universalmente, ele apresenta
uma síntese dos principais campos culturais
e científicos onde os jogos são utilizados.
Huizinga (2001, p. 16) apresenta
algumas
características
consideradas
essenciais do jogo:
Uma atividade livre, conscientemente
tomada como ‘não – séria’, e exterior à
vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz
de absorver o jogador de maneira intensa
e total. É uma atividade desligada de
todo e qualquer interesse material, com
a qual não se pode obter qualquer lucro,
praticada dentro de limites espaciais e
temporais próprios, segundo uma certa
ordem e certas regras.
Caillois (1990) segue uma linha de
pensamento próxima a de Huizinga (2001, p.
17), definindo o jogo com seis características:
1. Atividade livre: não apresenta um
caráter de obrigatoriedade, possuindo um
simples prazer funcional;
2. Delimitada: desenvolve-se com tempo
e espaço pré-estabelecidos;
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3. Incerta: não possui previsão de
resultados, e também possibilita chances de
invenções e criações;
4. Improdutiva: por não manter vínculos
com a sociedade de consumo, sem gerar
bens e nem riqueza;
5. Regulamentada: algumas regras
são pré-estabelecidas, regras próprias,
contextualmente delimitadas;
6. Fictícia: manifestada num meio de
irrealidade em relação à vida, como espécie
de simulação.
Piaget (1978, p. 25) dedicou uma parte de
sua obra analisando tipos de jogos realizados
pelas crianças, resultando na seguinte
classificação:
jogo de exercício: ação do jogo construída
de acord jogo de exercício: o com as
possibilidades do ato corporal. Única forma
de jogo possível para crianças do período
sensório-motor, por ainda não terem
estruturadas as representações mentais
que caracterizam o pensamento. A única
finalidade do jogo é o próprio prazer do
funcionamento e da prática do jogo;
jogo simbólico: transcende os limites
funcionais do jogo simbólico: anterior,
abrindo espaço para a resolução de conflitos
e realização de desejos. Nesta tipologia de
jogo, a fantasia se faz presente, o mundo
do faz de conta, podendo-se realizar aquilo
que não é ou não foi possível na realidade,
especialmente realizado por crianças que se
encontram no período pré- operatório;
jogo
de
regras:
é
caracterizado
como a forma mais c jogo de regras:
completa e avançada do jogo, com
características de socialização entre os

participantes, devido à construção das regras
em conjunto, na qual sua violação constituise em falta. Neste tipo de jogo acentua-se
a necessidade do entendimento mútuo e
da cooperação no sentido de jogar com o
outro. Este tipo de jogo é mais característico
das crianças que se encontram na fase das
operações concretas;
jogos de construção: caracterizado
como a transição jogos de construção:
entre os jogos simbólicos e os de regras,
apresentando
uma
transformação
interna na noção da representação,
do símbolo. Os jogos de construção
são marcados como uma passagem do
mundo simbólico para o mundo e a
realidade concreta. O contato com os
objetos nas construções faz as crianças
terem uma maior distinção da realidade,
saindo do mundo da fantasia.
Segundo Bruhns (1999), alguns critérios
e especificidades podem ser destacados
no jogo, tais como: o interesse dos
participantes; a seriedade com que os
mesmos jogam; o prazer da realização; a
desorganização, devido às trocas de
lugares, agitação e empolgação; a
espontaneidade;e
a
“libertação
dos
conflitos”, pela possibilidade de supressão e
solução dos conflitos.
Independentemente da forma do jogo,
tipo ou classificação que receba, devido
as características essenciais, ele pode ser,
conforme Rangel-Betti (2001), reproduzido,
transformado ou criado, de forma que possa
ser adequado e contextualizado conforme as
necessidades do professor, dos alunos e da
aula em questão.
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BENEFÍCIOS DOS JOGOS
Dentre todas as contribuições dos jogos
para o ser humano, há a socialização que
permite a construção do conhecimento por
meio das relações estabelecidas com outros
e com o meio.
O jogo é um fenômeno antropológico que
se deve considerar no estudo do ser humano.
É uma constante em todas as civilizações,
esteve sempre unido à cultura dos povos,
a sua história, ao mágico, ao sagrado, ao
amor, a arte, a língua, a literatura, aos
costumes, a guerra. O jogo serviu de vínculo
entre povos, é facilitador da comunicação
entre seres humanos.
Os jogos trazem muitos benefícios, entre
eles:
• Vida social – A vida social é um
processo que pode ser aprendido. Com os
jogos, aprende-se a viver em sociedade.
Os jogos ajudam a simular situações da
vida adulta, ou situações futuras. Os jogos
desenvolvem inteligência social e produzem
empatia.
• Raciocínio – Os jogos, até os mais
simples, como o conhecido quebra-cabeça,
exigem raciocínio. Os jogos de tabuleiro como
xadrez e dama já exigem estratégia. Cada vez
que se joga, aprimora-se as habilidades.
• Agilidade – Jogos em equipe, que
envolvam bola, melhoram a agilidade.
• Relaxamento – Os jogos são uma boa
forma de entretenimento e aliviam o estresse.
Os adultos podem jogar com os filhos,
podem jogar entre amigos e desenvolver
habilidades importantes até para o mercado
de trabalho. Durante uma partida, pode-se

observar e aprender com o outro enquanto e
traça estratégias para vencer.
• Coordenação motora – Muitos jogos
incluem o manuseio de peças, encaixes
e desafios de equilíbrio e, portanto,
desenvolvem a coordenação motora tanto
em crianças quanto em idosos.

HISTÓRIA DOS JOGOS NA
HUMANIDADE
Brotto (2001) caracteriza os jogos como
um fenômeno antropológico e social,
por refletirem em cada sociedade, os
costumes e a história das diferenças
culturais bem como as influências
do
contexto
no
qual
diferentes
grupos de crianças brincam.
Diante disto, percebe-se que a utilização
dos jogos segue prioridades elaboradas em
função do contexto social e sob o aspecto
político e econômico, por meio de uma
relação antiga entre desenvolvimento
humano e a educação.
Volpato (2002) demonstra que já na
Grécia antiga, tanto Aristóteles (385322 a.C.) quanto Platão (427 – 347 a.C)
evidenciavam
a
importância
da
atividade
lúdica
no
processo
de
formação da criança.
Para Aristóteles (385-322 a.C.), além de
preparar a criança para a vida adulta, o jogo
funciona como uma forma de “descanso
do espírito”, em outras palavras, como algo
oposto ao trabalho, como recreação.
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Já Platão (427 – 347 a.C) apregoava
o valor e a importância de se aprender
brincando, sendo necessário estimular tal
prática, que para ele, repercute na formação
da personalidade, e por isso, deveria ser
supervisionada pelos adultos como garantia
de conservação das leis e das virtudes.
Observa-se então que tanto Aristóteles
(385-322 a.C.) quanto Platão (427 – 347
a.C) já percebiam o potencial presente no
uso dos jogos, que instruem e também
divertem, configurando-se numa atividade
de crescimento pessoal e social.
Porém,
como
já
mencionado,
o
processo de ensino- aprendizagem sofre
influências do contexto social, político e
econômico, gerando então uma proposta
educacional conservadora na qual a
escola apenas reproduz as estruturas da
sociedade, ou seja, a escola caracterizase como uma instituição moldada pelo
período histórico no qual está inserida.
Na Idade Média, por exemplo, com
a influência do Cristianismo, segundo
Kishimoto (1999), a educação era
disciplinadora,
através
da
imposição
de
dogmas,
caracterizando-se
como
uma visão tradicionalista da educação
onde na sala de aula exigia-se silêncio
absoluto, o aluno era passivo e o professor
autoritário, os pais temiam que seus filhos
não aprendessem e a escola pouco
sabia sobre como a criança aprende.
Nesse
ambiente
era
impossível
a
expansão dos jogos, que, nesta época
eram
considerados
uma
infração
da lei, semelhantes à embriaguez e à
prostituição.

Chega então o século XVI, novos ideais,
novas concepções pedagógicas. Época do
Renascimento.
Wajskop (1995) relata que nesse período,
as possibilidades educativas dos jogos foram
notadas e passaram a utilizá-los, vetando
alguns jogos e aconselhando outros,
classificados como “maus” e “bons” jogos.
De acordo com Ariés (1981) essa
classificação, que adentrou o século XVII,
se deu devido à duplicidade quanto às
concepções dos adultos sobre a infância e
uma atitude moral contraditória com relação
aos jogos e as brincadeiras.
Nesta época em que o ideal da educação
renascentista era o de formar no homem
um espírito livre, capaz de dominar todos
os campos do conhecimento, desde a arte
até a ciência, (ideal que em pouco tempo
constatou-se impossível) consideraram-se
as brincadeiras e jogos como uma forma de
preservar a moralidade das crianças, tidas
até então, como adultos em miniaturas.
Kishimoto (1999) revela que com
a criação do Instituto dos Jesuítas no
século XVI, sugiram os jogos educativos
divulgados por Ignácio de Loyola no sistema
educacional dessa organização, tendo como
objetivo enriquecer as ações didáticas, por
intermédio de exercícios de caráter lúdico,
onde as crianças passaram a vivenciar uma
metodologia educacional diferente.
Surge então uma nova proposta de
educação na qual se estabelece uma relação
entre o jogo e a educação. Relação marcada
por três principais pontos de vista ao longo
das transformações da sociedade, conforme
destaca Brougère (1998) ao
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mencionar o ponto de vista aristotélico
(jogo como recreação), sendo esta, a
primeira forma de olhar o jogo. Em segundo,
o jogo como dispositivo pedagógico, no qual
o interesse que a criança manifesta pelo
jogo deve ser utilizado para ensinar. E o
terceiro, que é o jogo como uma atividade
que permite ao pedagogo observar e
compreender a personalidade da criança e
adaptá-lo ao ensino.
Junto ao Século XVIII, nascem novas
tendências e movimentos culturais. Rosseau
(1727 - 1778) preconiza a valorização
das características próprias das crianças,
expandindo a concepção sobre a criança
como um ser distinto do adulto, o jogo ganha
espaço e valorização no âmbito educacional
na medida em que a educação começa a se
ajustar à natureza infantil.
Na Visão de Brougère (1998) foi a
perspectiva de Rosseau (1727 - 1778) que
favoreceu o uso dos jogos como suporte
pedagógico.
Mas além de Rosseau (1727 - 1778),
pesquisadores como Pestalozzi (1746 1827), Comenius (1592-1671) e Froebel
(1782 - 1852), com base numa concepção
idealista e protetora da criança contribuíram
para a valorização da infância, e segundo
Wajskop (1995), lançaram a proposta de
uma educação através de brinquedos, tendo
como ponto central a recreação.
De acordo com Kishimoto (1999), tal
proposta foi lançada no início do século XIX,
término da Revolução Francesa, fazendo
surgir novas práticas pedagógicas.
Nesse contexto, Montessori (1870 1952) e Décroly (1871- 1932) contribuíram

significativamente para o ensino da
matemática, sendo considerados por
Wajskop (1999) como os primeiros
pedagogos da educação pré-escolar a romper
com a educação tradicionalista de sua época,
propondo uma educação sensorial, através
da utilização de jogos e materiais didáticos,
traduzindo por si a crença em uma educação
natural dos instintos infantis.
A partir dessa época, observa-se uma
crescente valorização do uso dos jogos como
recursos didáticos, sobretudo com a evolução
dos estudos psicológicos e educacionais,
bem como do desenvolvimento infantil

O USO DOS JOGOS NA
ALFABETIZAÇÃO
Ao utilizar os jogos no processo de
alfabetização, é possível alcançar inúmeras
ações que possibilitam uma aprendizagem
eficaz. Os jogos são importantes para o
desenvolvimento intelectual e social das
pessoas, estimulando a criatividade e
habilidades sociais.
Utilizando jogos o professor está
oportunizando o prazer do aluno com
os conteúdos a serem aprendidos.
Proporcionando e estimulando o aprendizado
de forma espontânea e criativa.
Muitos estudiosos defendem a ideia de
que a escola precisa promover uma educação
mais lúdica e criativa, sugerindo que a criança
aprenda com prazer. Segundo Kishimoto
(2003, p. 36):
O brinquedo educativo data dos tempos
do renascimento, mas ganha força com a
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expansão da Educação Infantil [...]. Entendido
como recurso que ensina, desenvolve e educa
de forma prazerosa, o brinquedo educativo
materializa-se no quebra-cabeça, destinado
a ensinar formas ou cores, nos brinquedos
de tabuleiro que exigem a compreensão
do número e das operações matemáticas,
nos brinquedos de encaixe, que trabalham
noções de sequência, de tamanho e de forma,
nos múltiplos brinquedos e brincadeiras
cuja a percepção exigiu um olhar para o
desenvolvimento infantil e materialização da
função psicopedagógica: móbiles destinados
à percepção visual, sonora ou motora;
carrinhos munidos de pinos que se encaixam
para desenvolver a coordenação motora,
parlendas para a expressão da linguagem,
brincadeiras envolvendo músicas, danças,
expressão motora, gráfica e simbólica.
Na alfabetização o lúdico pode ser um
poderoso instrumento para que os alunos
possam refletir sobre o sistema de escrita.
Utilizando jogos e brincadeiras a criança se
mobiliza refletindo sobre o funcionamento
do sistema de letras, adquirindo novos
conhecimentos nesta área e pondo em xeque
o que ela já aprendeu. Mas nem tudo se
aprende durante a brincadeira, é necessário
que o professor crie situações em que as
crianças sistematizem a aprendizagem
segundo o que elas vivenciaram durante a
parte lúdica. Assim como propõe kishimoto
(2003, pp.37/38)
A utilização do jogo potencializa a
exploração e construção do conhecimento,
por contar com a motivação interna, típica
do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer
a oferta de estímulos externos e a influência

de parceiros bem como a sistematização de
conceitos em outras situações que não jogos.
Nesse sentido o papel do professor ou
mediador é selecionar variados recursos,
incluindo o lúdico para que o aluno possa
aprender de fato. Isso não quer dizer que
o brincar traz o saber pronto e acabado,
mas que é um instrumento a mais para
a construção dos saberes que estão em
constante construção em uma criança.
Segundo Maluf (2003, p.29)
Os professores, aos poucos, estão
buscando informações e enriquecendo
suas experiências para entender o
brincar e como utilizá-lo para auxiliar na
construção do aprendizado da criança.
Quem trabalha na educação de crianças deve
saber que podemos sempre desenvolver a
motricidade, a atenção e a imaginação de
uma criança brincando com ela. O lúdico é
parceiro do professor.
O professor pode iniciar seu planejamento
partindo do que as crianças já sabem e
inserindo suas brincadeiras e jogos preferidos
no aprendizado que ele quer construir
com aqueles alunos. A partir de jogos
conhecidos a criança pode criar novas
regras que melhor se adequem aquele
determinado assunto ou tema.
O uso do lúdico em sala de aula visa a
aquisição de oportunidades para que os
alunos atuem como sujeitos na construção
do próprio conhecimento, quer seja
matemático, de raciocínio, de escrita e etc.
Toda criança tem direito de brincar, e
desde pequenas estas já se encontram
no âmbito escolar, dentro de uma sala de
aula, sendo muitas vezes inadequadas às
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necessidades dos alunos, tais como mobiliário e material.
Esse é um dos motivos de citar a importância das reflexões e
estudos sobre o brincar na Educação Infantil.
O ser humano necessita criar as próprias opiniões, ser
ativo, dinâmico, responsável, e o lúdico é um grande auxiliar
no desenvolvimento cognitivo, físico e afetivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos sempre estiveram presentes na vida dos
seres humanos. Muitos autores comprovam que os jogos
e brincadeiras fazem parte do processo de formação
de todo ser.
O ato de brincar estimula o uso da memória e o
desenvolvimento humano. Ao jogar ou brincar a criança se
insere num mundo social, cheio de regras que as leva em
uma inserção do real com o imaginário.
Utilizando jogos na alfabetização, o professor ou mediador
estão incentivando a criança a agir de maneira ativa, reflexiva,
questionadora, curiosa, tornando-a um sujeito ativo na
construção do próprio conhecimento.
Quanto mais espaço lúdico a escola proporciona, mais
alegre, espontânea, criativa, autônoma e afetiva a criança
será.
Assim sendo, incluir o lúdico nas aulas é extremamente
relevante,
pois
as
brincadeiras,
jogos
e
etc.
auxiliam o desenvolvimento da imaginação e da
criatividade, levando à construção da aquisição
da escrita, raciocínio lógico e aspectos físico, motor e
cognitivo da criança.
Porém as escolas estão perdendo os espaços
destinados ao lúdico e até as brinquedotecas, que eram
conquistas recentes, estão sendo fechadas para darem
lugar á salas de aulas para o governo atender a demanda
que é muito grande na Educação Infantil. Segundo o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(1988, p. 29) é primordial que:
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O professor tenha consciência que na
brincadeira as crianças recriam e estabilizam
aquilo que sabem sobre as mais diversas
esferas do conhecimento, em uma atividade
espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva
não se deve confundir situações nas quais
se objetiva determinadas aprendizagens

relativas a conceitos, procedimentos ou
atitudes explicitas com aquelas nas quais os
conhecimentos são experimentados de uma
maneira espontânea e destituída de objetivos
imediatos pelas crianças. Pode-se,entretanto
utilizar os jogos, especialmente àqueles que
possuem regras, como atividades didáticas.
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INTRODUÇÃO

A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA COMO
ESTRATÉGIA
RESUMO:
A questão da inclusão é um grande desafio da educação nos dias
atuais e o autismo ainda é um dos transtornos bastante desconhecidos pelos
professores de todos os níveis de ensino, e, consequentemente, da educação infantil.
A educação infantil, por sua vez, tem sido cada vez mais valorizada nos últimos anos, recebendo
com maior frequência crianças que necessitam de atendimento educacional especializado.
Este artigo tem por objetivo relacionar esses dois temas e refletir sobre a inclusão de
crianças autistas na educação infantil. Para tanto, busca caracterizar o Autismo, em suas
principais manifestações, e descrever as estratégias utilizadas na educação infantil para
incluir a criança com tal transtorno, assim como os recursos que favorecem a aprendizagem
dessas crianças. Para tanto, foi utilizada a revisão bibliográfica, buscando proporcionar
um panorama sobre a inclusão de crianças autistas, tendo por base a abordagem sócio
interacionista da educação, com ênfase no conceito de mediação pedagógica. O estudo
mostra bons resultados em práticas educativas com crianças autistas, que teve as ações
norteadas pelo conceito prático de mediação pedagógica.
Palavras-chave: Autismo; Educação Infantil; Estratégias de Ensino-aprendizagem; Sócio
Interacionismo; Mediação Pedagógica.
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Nos dias atuais, a questão da inclusão é uma
tônica muito presente em nossa sociedade
e a Educação Especial, numa perspectiva
inclusiva, por sua vez, representa um enorme
desafio em nossa prática cotidiana como
educadores de todos os níveis de ensino. A
inclusão das diferenças de todos os tipos, o
trato com a heterogeneidade e a diversidade
do ser humano são questões que estão
colocadas como uma meta da educação
atual, ao mesmo tempo em que no dia-a-dia
vivemos várias contradições e dificuldades.
Porém, uma vez colocada essa meta tão
desafiadora, não é possível voltarmos atrás;
seguimos em frente, nós – educadores – como
protagonistas desse processo, e em parceria
com as famílias e comunidade, construindo
aos poucos os elementos transformadores
que caminham nesse sentido.
O Transtorno Autista, tema principal deste
artigo, é um dos Transtornos Invasivos do
Desenvolvimento - TID de acordo com o
DSM IV-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2002). Descrito há mais
de seis décadas, inclusive na atual Política
de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 15), o
autismo ainda hoje não foi completamente
compreendido. Diversas teorias visam
explicar as possíveis causas e os sintomas
decorrentes do autismo; atualmente as
definições tendem a conceituá-lo como
uma
síndrome
comportamental,
de
etiologias múltiplas (BOSA; CALLIAS, 2000,
apud MATTOS; NUERNBERG, 2011).
No contexto de nossas escolas, trata-

se de algo totalmente desconhecido pela
grande maioria das pessoas que compõem
a equipe pedagógica.
A educação infantil, por sua vez, consiste
no período de vida escolar que, de acordo
com a atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (9394/96), atende
pedagogicamente crianças com idade entre
0 e 5 anos e 11 meses, nas modalidades de
creche (de 0 a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5
anos de idade).
Ao considerarmos a educação infantil do
ponto de vista legal, percebemos que houve
uma evolução na forma de ser considerada
nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (de 1961,1971 e 1996), assim como
representa uma conquista a sua presença
na Constituição Federal de 1988, como
um dever do Estado e ainda no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA, Lei 8069/90),
como um direito da criança. A atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (9394/96),
confirma, mais uma vez, o atendimento
gratuito em creche e pré-escola como
dever do Estado. Também estabeleceu
que o atendimento a essa faixa etária
está sob a incumbência dos municípios,
determinando que todas as instituições
de Educação Infantil, públicas e privadas,
estejam inseridas no sistema de ensino.
Essas legislações de âmbito nacional se
refletem nas leis e orientações normativas
de níveis estadual e municipal, buscando
aproximar as práticas realizadas nas
instituições de educação infantil às
determinações legais.
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Houve um aumento significativo no
atendimento em creches e pré-escolas nos
últimos anos, refletindo uma tendência à
universalização da educação infantil em
contexto institucional. Reforça-se, portanto,
a concepção de que a creche constitui um
bem, uma conquista, um direito não só
para o filho da mãe trabalhadora, mas uma
instituição educacional potencialmente
destinada a todas as crianças.
São muitos os autores e pesquisas que
teorizam e defendem a importância da
Educação Infantil para o desenvolvimento
das crianças, em todos os seus aspectos,
sejam eles social, afetivo, cognitivo e outros.
Autoras como Kramer et al. (1989), Haddad
(1991), Machado (1991), Oliveira et al.
(1992), Rosemberg et al. (1992), Campos
et al. (1989, 1993), Oliveira e RossettiFerreira (1993) discorrem sobre o sentido
educativo nesse nível de ensino, a partir
de algumas premissas básicas, como o
reconhecimento da competência da criança
desde recém-nascida como capaz de se
relacionar com o mundo e se apropriar de
conhecimentos, a possibilidade de propor às
crianças um trabalho educativo que efetive
o seu desenvolvimento, a importância das
interações sociais entre as crianças e entre
crianças e adultos, ressaltando-se ainda a
importância do brincar. Essas premissas
buscam transformar o modelo assistencialista
de educação infantil que perdurou em nosso
país desde o final do século XVIII até meados
da década de 1980. Para tanto, ou seja,
para formular uma abordagem educativa
que se concretize em projetos educacionais
pedagógicos, essas autoras assumem

uma perspectiva sócio interacionista,
que se justifica pela necessidade de
propiciar às crianças interações de diversas
naturezas,
ressaltando
a
diversidade
e a heterogeneidade como elementos
enriquecedores do universo infantil.
O processo de inclusão escolar na
educação infantil é ainda pouco investigado
nas áreas da educação e psicologia. Alguns
autores como Chiote (2013), Mattos &
Nuernberg (2001), Cunha, Maranhão &
Farias (2008) escreveram sobre a inclusão
de crianças autistas em contextos de
educação infantil, trazendo relatos de
experiências e estudos de casos, utilizando
como referência para reflexão os conceitos
de mediação pedagógica de Vygostky (1991)
e Experiência de Aprendizagem Mediada de
Feuerstein (1991).
O motivo que justifica a realização desta
pesquisa e a escolha de seu tema é o fato
de cada vez mais estarmos recebendo alunos
com necessidades educacionais especiais
em nossas escolas e não contarmos de fato
com estrutura profissional, física, material e
pedagógica para o atendimento educacional
especializado dessas crianças, previsto nas
políticas públicas. Como professores, temos
recebido cada vez mais frequentemente
crianças muitas vezes ainda sem um
diagnóstico e o processo de chegar a um
diagnóstico é lento, deixando-nos enquanto
isso sem referências e apoios para atender
suas necessidades. Outras vezes recebemos
crianças já diagnosticadas, mas da mesma
forma o seu atendimento pedagógico é
bem difícil, devido a falhas na estrutura de
atendimento educacional especializado. A
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escolha do tema Autismo se deve também
ao fato desse transtorno estar cada vez mais
presente nas salas de aula.
O objetivo deste artigo é descrever o
autismo, suas características e sintomas,
possíveis causas, formas de tratamento e de
forma especial a questão da aprendizagem
da criança autista no contexto da educação
infantil, como ela se processa e quais
instrumentos podem ser facilitadores,
tomando como base a abordagem sócio
interacionista da educação, com destaque
para o conceito de mediação pedagógica
elaborado por Vygostky (1991).

SOBRE O AUTISMO
Autismo é um distúrbio do desenvolvimento
que se caracteriza por alterações presentes
desde idade muito precoce, tipicamente
antes dos três anos de idade, com impacto
múltiplo e variável em áreas nobres do
desenvolvimento humano como as áreas de
comunicação, interação social e um repertório
muito restrito de atividades e interesses. Está
descrito na Classificação Internacional de
Doenças, décima edição (CID-10), publicada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
e no Manual de Diagnóstico e Estatística
de Desordens Mentais (DSM-IV), escrito
pela Associação dos Psiquiatras Americanos
(APA). Segundo Bandim (2011), o transtorno
autista compromete de forma significativa o
desenvolvimento afetivo, social e cognitivo
da criança, transformando-se assim em uma
das síndromes mais devastadoras no tocante
ao desenvolvimento da criança.

De acordo a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
o transtorno autista classifica-se entre os
Transtornos Globais do Desenvolvimento –
TGD, assim definidos por apresentarem “um
quadro de alterações no desenvolvimento
neuropsicomotor,
comprometimento
nas relações sociais, na comunicação ou
estereotipias motoras”. (BRASIL, 2008, p. 2)
O autismo foi descrito pela primeira vez
em 1943, pelo médico austríaco Leo Kanner,
radicado nos Estados Unidos e trabalhando
no Johns Hopkins Hospital, em seu artigo
Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, na
Revista Nervous Child, Vol. 2, p. 217-250.
Nesse artigo, Kanner (1943) descreveu 11
casos, nos quais observou determinados
comportamentos próprios, caracterizados
por isolamento (autismo extremo), rotinas
repetitivas e elaboradas, repetição de frases
e palavras (ecolalia), inversão pronominal,
maneirismos motores estereotipados e
incapacidade de relacionar-se de formas
usuais com as pessoas, desde o início da
vida. No ano seguinte, o também austríaco
Hans Asperger (1944) escreve outro artigo
com o título Psicopatologia Autística da
Infância, descrevendo crianças bastante
semelhantes às descritas por Kanner (1943).
Ao contrário do artigo de Kanner (1943), o
de Asperger (1944) levou muitos anos para
ser amplamente lido, por ter sido escrito
originalmente em alemão (BANDIM, 2011).
Nos anos 1950 e 1960, o psicólogo
Bettelheim (1987) afirmou que a causa do
autismo seria a indiferença da mãe, que
denominou de “mãe-geladeira”. Nos anos
1970 essa teoria foi rejeitada, por falta
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de critérios científicos para tal hipótese e
passou-se a pesquisar as causas do autismo
(BANDIM, 2011).
Até aproximadamente o início da década
de 70, o autismo infantil foi tratado
como um tipo de psicose precoce. Ritvo
(1976) passou a relacionar o autismo a
um déficit cognitivo, considerando-o não
mais como uma psicose, mas como um
transtorno ligado ao desenvolvimento. Esse
novo enfoque dado por Ritvo (1976) ao
transtorno autista implicou não só na sua
conceituação, como também nas formas de
tratamento, abandonando-se as terapoias
de orientação psicanalítica e iniciando-se
tratamentos com abordagens pedagógicas
e comportamentais. Esse enfoque vem se
consolidando cada vez mais no Brasil e
noutros países. (BANDIM, 2011)
Outro conceito que contribuiu de forma
incisiva para uma melhor compreensão do
quadro clínico do autismo foi a utilização
do termo “distúrbios do espectro autista”,
criado em 1988 pela psicanalista inglesa
Lorna Wing, segundo o qual a condição do
autismo pode ser considerada um continuum
(espectro), ou seja, não se trata de um
transtorno com características únicas, e sim
um conjunto de sintomas que pode variar de
graus mais leves e atípicos da síndrome, até
os casos graves descritos por Kanner (1943),
dependendo do grau de comprometimento
na esfera cognitiva. (SURIAN, 2010)
Em 1980, o transtorno autista passa a
constar na terceira edição do Manual de
Diagnóstico e Estatística – DSM III (APA,
1980), classificado como dos chamados
Transtornos Invasivos do Desenvolvimento

(TIDs), bem como na 10ª edição da
Classificação Internacional de Doenças
(CID, 10), elaborada pela Organização
Mundial de Saúde. (WHO, 1992 apud
BANDIM 2011, p.14)
Por fim, em 1994, com a publicação
do DSM-IV (APA, 1994) pela Associação
Americana de Psiquiatria, foram incluídas as
seguintes categorias relativas aos transtornos
invasivos do desenvolvimento: Transtorno de
Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância,
Transtorno de Asperger e Transtornos
invasivos do desenvolvimento sem outra
especificação (nesta última classificação
estão incluídos os casos de autismo atípico
que não preencham todos os critérios para
o transtorno autista).
Atualmente a incidência do autismo,
segundo a literatura que o descreve, atinge
0,5% da população em geral e, portanto,
é 5 a 10 vezes mais frequente do que se
imaginava nos anos 60 e 70. Quando se
refere aos transtornos do espectro autista,
a incidência estimada pelas pesquisas é de
0,7 a 1% da população geral. Esses dados
são referentes às pesquisas realizadas em
outros países, que projetamos para a nossa
população, já que não temos estudos que
investiguem quantas crianças autistas há no
Brasil. (BANDIM, 2011, p. 21).
Estudos mais recentes mostram que
essa prevalência vem aumentando, devido
a algumas razões, quais sejam: a utilização
de uma conceituação mais ampla do
autismo, considerado como um espectro
de condições; inclusão dos casos de autismo
sem retardo mental (Transtorno de Arperger);
maior conscientização dos profissionais,
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assim como da comunidade em geral, sobre
as diferentes manifestações do autismo,
dentre outras.
De acordo com estudos recentes, o
autismo é quatro vezes mais frequente nos
meninos do que nas meninas (APA, 2000;
FOMBONNE, 2005; apud BANDIM, 2011).
Pesquisas recentes mostram que o
autismo é multifatorial, tendo sua origem
numa disfunção genética cerebral ou lesões
cerebrais adquiridas, com um padrão relativo
de características neurocognitivas, mas
nenhuma causa determinada específica.
[...] Os fatores genéticos representam um
importante papel etiológico na maioria dos
casos; pode ocorrer a ação de vários genes
que agem simultaneamente, o que não afasta
também a interação com fatores ambientais.
[...] Além disso, admite-se que possa ser
causado por problemas relacionados a fatos
ocorridos durante a gestação ou no momento
do parto. (BANDIM, 2011, p. 25 e 26).
Segundo Bandim (2011, p. 48),
O diagnóstico do autismo é feito através
do exame clínico. Ele deve ser dado por
um profissional médico, podendo ser um
psiquiatra especializado em crianças e
adolescentes. [...] A avaliação deve ser
complementada por alguns exames que
podem detectar patologias que têm causas
identificáveis e que podem ser associadas ao
autismo (como por exemplo a fenilcetoanúria,
a esclerose tuberosa, a síndrome do X-fragil,
epilepsia etc).
Já para Assumpção (2.000, p. 38):
O diagnóstico diferencial dos quadros
autísticos inclui outros distúrbios invasivos
do desenvolvimento, como a síndrome de

Asperger, a síndrome de Rett, transtornos
desintegrativos
e
os
quadros
não
especificados. Esse diagnóstico diferencial é
uma das grandes dificuldades do clínico.
É necessário ressaltar que o diagnóstico
não deve esgotar-se em si mesmo, isto é, o
diagnóstico deve ser considerado o princípio
de uma trajetória, que permita conhecer
– profissionais e familiares – o perfil do
indivíduo avaliado, suas potencialidades e
dificuldades, para então iniciar o tratamento
mais adequado possível, pois quanto mais
cedo chegar-se a um diagnóstico, melhores
são as condições de a criança responder ao
tratamento e menor o estresse da família.
Existem manuais que ajudam no
diagnóstico e avaliam a gravidade dos
sintomas, dentre os quais podemos destacar
o DSM-IV-TR e a CID-10. Também há
várias escalas para essa finalidade, sendo
algumas delas a Childhood Autism Rating
Scale – CARS, a Autism Diagnostic Interview
– Revised – ADI-R, a Autism Diagnostic
Observation Schedule – Generic – ADOS-G,
a Autism Screening Questionnaire – ASQ, a
Escala de Avaliação de Traços Autísticos –
ATA e a The Checklist For Autism In Toddlers
– CHAT, esta última indicada para a avaliação
de crianças pequenas, a partir de 18 meses
de vida (BANDIM, 2011, p. 48 e 49).
Nas últimas três décadas, tem havido
importantes progressos da ciência em
relação às formas de tratamento do
autismo, porém ainda não se tem nenhuma
medicação específica ou terapia psicológica
ou psicopedagógica que alcance a sua cura.
De acordo com Surian (2010), qualquer
intervenção bem programada deve ser
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precedida de uma avaliação profunda das
condições da criança na esfera médica,
psicológica e comportamental. Bandim (2011)
afirma que o tratamento deve ajustar-se às
necessidades de cada criança, que, a partir
da avaliação diagnóstica realizada por vários
profissionais especializados, identifique
suas necessidades e peculiaridades e
estimule habilidades presentes, procurando
combater os comportamentos indesejáveis
e mal adaptados, que interferem no
desenvolvimento da criança.
O tratamento das crianças autistas
deve abordar vários aspectos de seu
desenvolvimento e contexto familiar, a partir
de abordagens e intervenções que, além de
visar atender as necessidades da própria
criança, também ofereça um suporte à sua
família. Sabemos das dificuldades pelas
quais passam as famílias até chegarem a
um diagnóstico, aceitarem tal condição e
buscarem formas efetivas de tratamento.
Ainda há muito preconceito e desinformação
sobre o autismo, tanto por parte das pessoas
em geral, como de alguns profissionais
e por isso muitas vezes o diagnóstico
vem carregado de preconceitos, medos e
ansiedades. Os profissionais envolvidos
devem ajudar os pais a compreenderem que o
diagnóstico e o tratamento visam possibilitar
um desenvolvimento mais saudável para a
criança e mais qualidade de vida para toda a
família. (BANDIM, 2011)
Embora não exista até o momento
nenhuma medicação que cure o autismo,
conforme já foi colocado anteriormente, são
usados alguns tipos de medicações que atuam
no sistema nervoso central e melhoram os

seus sintomas. Segundo Bandim (2011), a
indicação do tratamento farmacológico deve
ser criteriosa, baseada no tipo específico de
sintoma ou comportamento que se pretende
combater e deve ser complementar, isto é,
ajudar nas outras formas de tratamento
em curso. Não serão abordados os tipos e
denominações desses medicamentos, por
se considerar desnecessário para a análise e
reflexão a que se pretende este artigo.
Por vezes a psicoterapia também pode ser
uma das formas de tratamento, nos casos de
autistas de alto funcionamento, em que pode
contribuir para uma melhora da autoestima
e da capacidade de adaptação ao ambiente
familiar e escolar.

REFLETINDO SOBRE A INCLUSÃO
ESCOLAR DAS CRIANÇAS
AUTISTAS
A escolarização das crianças com autismo
é um campo em construção marcado
pelos diferentes modos de compreender
essas crianças, seu desenvolvimento e as
possibilidades educativas. Contudo, sabemos
que, historicamente, a escolarização dessas
crianças ficou sob a responsabilidade das
instituições especializadas de educação
especial. O atendimento à criança autista
nessas instituições baseava-se no modelo
clínico médico, no qual o trabalho educativo
estava centrado na deficiência do aluno,
visando a corrigir ou amenizar déficits,
cristalizando a imagem da criança com autismo
ao seu diagnóstico e determinando uma
incapacidade de aprender e se desenvolver.
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(VASQUES, 2003, apud CHIOTE, 2013)
Somente a partir da Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (2008), é que os alunos com
“transtornos globais do desenvolvimento”,
dentre os quais se incluem as crianças com
autismo, passam a ter acesso à educação
escolar, preferencialmente na rede regular
de ensino (Brasil, 2008, p. 14). Para Vasques
(2011, p. 8, apud CHIOTE, 2013), esse
marco legal representa “[...] um ‘nascimento
simbólico’ para estas crianças e adolescentes
no campo da legislação educacional”.
O reconhecimento legal desse direito
significou uma grande conquista da
sociedade brasileira, porém não significa
realmente uma possibilidade de inclusão,
se não houver uma real transformação das
práticas educativas em cada escola, em cada
sala de aula. Tal transformação não é um
processo simples e linear; ao contrário exige
de nós, educadores, um grande esforço e
a busca de novos referenciais realmente
transformadores e um enfrentamento das
contradições que surgem.
Como propõe Chiote (2013, p. 20),
[...] a escola regular precisa se pautar em
um trabalho que visa a desenvolver a criança,
e não o deficiente, rompendo, assim, com os
modelos classificatórios que pré-determinam
as possibilidades de desenvolvimento da
criança a partir de suas supostas limitações.
Ainda segundo Chiote (2013, p. 21),
Incluir a criança com autismo vai além de
colocá-la em uma escola regular, em uma sala
regular; é preciso proporcionar a essa criança
aprendizagens significativas, investindo em
suas potencialidades, constituindo, assim,

o sujeito como um ser que aprende, pensa,
sente, participa de um grupo social e se
desenvolve com ele e a partir dele, com toda
sua singularidade.
Em contrapartida a essas proposições, o
que vemos mais comumente nas escolas são
práticas educacionais baseadas no déficit,
nas impossibilidades e limitações em relação
ao que ela não pode ou não consegue
realizar sozinha. Observa-se que as práticas
educativas com as crianças com autismo
são muitas vezes reduzidas ao autismo,
dificultando a sua reabilitação e integração
social. Diante da criança com autismo, no
estranhamento das ações e da linguagem
dessa criança, o professor ou o adulto
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que está com ela limita as possibilidades
de interação, limitando também as suas
ações e o seu próprio papel de educador
(CHIOTE, 2013).
Superar essa realidade e direcionar nossa
atuação, enquanto educadores, que lidam
cada vez mais com a presença de crianças
com necessidades educacionais especiais,
no sentido de transformá-la, exige uma
mudança na concepção que temos dessas
crianças, para a qual se faz necessária a
retomada de alguns conceitos da teoria sócio
interacionista de Vygotsky (1991).

PRESSUPOSTOS SÓCIO
INTERACIONISTAS: A MEDIAÇÃO
E A LINGUAGEM ENQUANTO
ELEMENTOS CONSTITUINTES DO
SUJEITO
Desde que nasce o bebê está em
constantes e diversas interações com
pessoas e objetos e vai construindo assim
um sentido para sua existência, aprendendo
e apreendendo o mundo. Mas como ocorre
esse processo? Faz-se necessário neste
momento buscarmos um referencial teórico
que apoie tal afirmação.
Vygotsky (1991) postula que o homem é
um ser geneticamente social, o que significa
dizer que o crescimento e o desenvolvimento
da criança ocorrem de forma intrinsecamente
articulada
à
sua
apropriação
dos
conhecimentos disponíveis em sua cultura,
no meio físico e social. É na interação
social que a criança entrará em contato e

se utilizará de instrumentos mediadores,
desde a mais tenra idade; é a vivência no
meio humano, na atividade instrumental,
na interação com outros indivíduos, que a
criança desenvolverá complexos sistemas
psicológicos. Nas interações adulto-criança,
nas tarefas culturalmente estruturadas, com
seus complexos significados, a criança vai
se apropriando destes e esse mecanismo
chama de “sistemas partilhados de
consciência”. Afirma ainda que toda função
psicológica superior se manifesta, primeiro,
em uma situação interpessoal e depois em
uma situação intrapessoal (Machado, 1993).
Oliveira (2007, p. 128) nos traz o seguinte
exemplo: “a mãe pode chamar a atenção
da criança para um determinado objeto,
perguntando-lhe: “O que é isto?”, ao mesmo
tempo em que a ajuda a dar uma resposta.
A ocorrência dessa situação repetidas vezes
faz com que a criança se aproprie da fala
“o que é isto?” e a dirija a um parceiro para
obter uma resposta. Depois, a própria criança
se propõe essa questão internamente e
responde a ela. Com isso, formas de memorizar,
de perceber, de solucionar problemas, etc.,
que foram gestadas inicialmente dentro
da coletividade, convertem-se em funções
psicológicas do indivíduo”.
Para Vygotsky (1991), há dois tipos de
formações complexas, com funções distintas,
mas em permanente interação, que são: as
funções elementares, constituídas pelas
sensações, percepções imediatas, emoções
primitivas, memória; e as funções complexas
ou superiores, que são a percepção categorial,
memória lógica, atenção focalizada, emoção
e imaginação criadora, auto regulação
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da conduta. Segundo esse autor, é a
possibilidade de elaboração das funções
psicológicas superiores que fará com que o
bebê humano dê um salto qualitativo, diante
dos outros mamíferos. O desenvolvimento
das funções psicológicas superiores não
se dá a priori ou como simples movimento
reflexo, mas sim pela atividade do sujeito,
atividade esta de apropriação e utilização de
instrumentos e signos em um contexto de
interação, que farão o papel de mediadores
desta atividade, das interações.
Entre outros signos, a apropriação pela
pessoa da linguagem de seu grupo social,
segundo Vygotsky, constitui o processo
mais importante no seu desenvolvimento.
A linguagem permite que o mundo seja
refratado na consciência humana por meio
dos significados culturais selecionados
pelo sujeito e por ele apropriados com um
sentido próprio, embora impregnado de
valores e motivos sociais historicamente
determinados. (OLIVEIRA, 2007, p. 129)
Segundo essa linha teórica, aprendizagem,
ensino e desenvolvimento são processos
distintos que interagem dialeticamente, isto
é, ao mesmo tempo em que a aprendizagem
promove o desenvolvimento, este possibilita
novas formas de aprendizagem. Porém, sem
a presença de parceiros – sejam crianças
entre si ou crianças com adultos, que se
juntam para alcançar um objetivo ou realizar
uma tarefa juntos – a aprendizagem não é
possível, porque o conhecimento passa
necessariamente pela mediação do outro
(MACHADO, 1993).
Para uma melhor compreensão desse
processo, Vygotsky (1987) criou o conceito

de zona de desenvolvimento proximal,
segundo o qual a criança transforma as
informações que recebe de parceiros mais
experientes, de acordo com as estratégias
e conhecimentos por ela já adquiridos
em
situações vividas
anteriormente.
Em outras palavras, refere-se à distância
entre o nível de desenvolvimento atual
do indivíduo e a capacidade de responder
orientado por outra pessoa, utilizando
as funções que estão em processo de
amadurecimento. Após realizar uma ação
com a ajuda de outra pessoa, o indivíduo
internaliza conceitos, habilidades, imagens e
outros recursos (MACHADO, 1993).
Esse será o referencial teórico como base
para refletirmos sobre a inclusão de crianças
autistas na educação infantil, conhecermos
estratégias e buscarmos ampliá-las, uma vez
postulada a importância e necessidade das
interações dos alunos com o meio físico e
social, especialmente o social.

O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA COM AUTISMO E A
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA
A criança autista, como todas as crianças,
está imersa no meio social desde o nascimento.
Conforme já foi dito, o desenvolvimento não
acontece de modo independente da vida
social; as possibilidades de desenvolvimento
não se encontram apenas no sujeito, mas
também nos outros membros do meio social
que constituem o sujeito a partir do modo
como se relaciona com esse e o insere
nas praticas culturais (CHIOTE, 2013).
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“As
relações
sociais
possibilitam
significações que são apropriadas pelos
sujeitos; promovendo o desenvolvimento
de formas de controle e organização dos
processos psicológicos. Assim, a criança
transcende o contexto imediato e pode
agir sobre o meio social e físico com base
em ferramentas simbólicas.” (MATTOS &
NUERNBERG, 2011, p. 131). Em outras
palavras, quando a criança se relaciona com
um adulto ou mesmo com outra criança em
função, ela expõe algo de si, para o que o
outro lhe dá uma resposta, atribuindo um
significado a esse ‘algo’. A criança então
percebe o resultado de sua própria ação,
como um reflexo do outro e aos poucos
internaliza as respostas recebidas ‘dos
vários outros’, interioriza esses significados
e vai se apropriando da cultura a que
pertence. É por meio das interações com as
pessoas, que a criança internaliza símbolos
presentes na cultura a que pertence –
processo denominado mediação semiótica
(VYGOTSKY, 1997).
Nesse sentido, a escola de educação infantil
é um importante espaço de interação social,
um meio sociocultural muito importante para
as crianças pequenas que estão começando
a ampliar espaços de convivência para
além de sua família. Deve ser um ambiente
pautado pela valorização da diversidade e,
no que se refere à inclusão de crianças com
deficiências, deve lhes possibilitar processos
de mediação ainda mais qualificados em
relação aos modos de significar as situações
a essas crianças (CARNEIRO, 2006, apud
MATTOS & NUERNBERG, 2011, p. 131).
As pessoas com deficiência geralmente

sofrem preconceitos, são muitas vezes
vistas a partir de estigmas e mitos,
desde a infância (AMARAL, 1998, apud
MATTOS & NUERNBERG, 2011, p. 131) e
buscar superar essas barreiras atitudinais,
significa trabalhar a mediação pedagógica
para todas as crianças.
O conceito de mediação é central
na abordagem histórico social. A partir
dessa abordagem, compreende-se que
a atividade do professor na educação
infantil, que objetiva o desenvolvimento
da criança em todos os seus aspectos,
se dá por meio da mediação pedagógica.
Essa forma de mediação caracteriza-se
pela intencionalidade, sistematicidade e
planejamento das ações, diferenciando-se
das mediações que acorrem nos contextos
cotidianos da família ou outros.
É notável que a forma como a criança
com autismo comunica suas necessidades e
desejos não é imediatamente compreendida,
se adotarmos um sistema de comunicação
convencional. É necessário olhá-la e escutála atentamente, o que nos permite descobrir
o grande esforço que parece investir para se
fazer entender (BOSA, 2002, apud CHIOTE,
2013). Pelas contribuições das teorias
neuropsicológicas e de processamento da
informação, sabemos que as crianças com
autismo têm mais facilidade de armazenar
a informação visual, em detrimento dos
códigos verbais ou auditivos. A linguagem
da criança com autismo é marcada por suas
estereotipias: a corporal apresenta gestos
repetitivos e a verbal ecolalia (repetição
imediata ou tardia de palavras), esvaziandose de valor simbólico e causando estranheza
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aos seus interlocutores. Essa estereotipia
da criança autista faz com que seus atos sejam
interpretados como “bizarros”, limitando a
significação ao autismo.
De acordo com Mattos e Nuernberg
(2011), algumas crianças autistas precisam de
formas de comunicação alternativa devido à
ausência da fala, utilizando esses mecanismos
como um “sistema de apoio para aquisição
de linguagem” (TETZCHNER ET AL., 2005, p.
158, apud MATTOS & NUERNBERG, 2011,
p. 131, p. 133). Existem várias técnicas
de intervenção junto às crianças autistas,
já citadas anteriormente, que buscam
superar o déficit linguístico que elas podem
apresentar, como o Método Teacch, o uso
de cartões com figuras ou o uso do teclado
de computador, etc., porém é necessário
enfatizar que o foco principal de qualquer
intervenção, de acordo com a perspectiva
histórico-cultural, deve ser a apropriação da
linguagem pelo educando, pela mediação
pedagógica, a partir do contexto sociocultural
no qual está inserido, que poderá
ampliar sua autonomia e independência
(MATTOS & NUERNBERG, 2011, p. 131).
Podemos afirmar então que de nada
adianta técnicas e materiais, se não houver
um investimento na relação professoraluno, em sua especificidade de trabalhar
o desenvolvimento e a aprendizagem do
aluno. E trabalhar a mediação pedagógica
refere-se não só a criança autista, mas
também às demais crianças, que aprendem
com as atitudes e exemplos dos professores
a lidar com a diversidade do humano, ao
contribuírem com a inserção dos alunos com
necessidades educacionais especiais.

A mediação pedagógica deve ser
intencional, uma ação consciente de
mediar e intervir, objetivando promover a
interação social, a participação na cultura,
na linguagem, com o propósito de atuar
nas zonas de desenvolvimento proximal,
orientando-se para o futuro, investindo em
aprendizagens que possam estar em processo
de maturação. O professor deve perceber-se
como o outro da mediação, que privilegia
as potencialidades da criança com autismo
e possibilite uma vivência significativa da
linguagem. Para tanto, deve observar pistas
e indícios de mudança que podem estar
ocorrendo no desenvolvimento da criança
autista. Nesse sentido, a linguagem utilizada
pelo professor e demais crianças, assim
como os outros adultos da escola, se referem
e orientam a criança autista, pode favorecer
(ou não) que ela vá criando uma consciência
das situações e uma auto regulação de suas
ações (CHIOTE, 2013).
As experiências relatadas nos artigos
utilizados como referência para esta pesquisa
mostraram bons resultados na intervenção
educativa com crianças autistas, em contextos
de educação infantil, que tinham como base
o conceito de mediação, especialmente o de
mediação pedagógica e buscaram investir no
desenvolvimento dessas crianças. Os relatos
das autoras mostraram que houve medos e
resistências por parte das professoras que
iriam participar de tais experiências, por não
se sentirem preparadas para trabalharem com
crianças autistas e por verem essas crianças
realmente sem nenhuma possibilidade de
interação social, já que estavam sempre
isoladas, à parte das situações vividas pelas
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demais crianças. As professoras não viam
nenhuma possibilidade de interação das
crianças autistas com as demais, por vê-las
dentro do quadro diagnóstico do autismo.
Foi necessário um trabalho conceitual,
integrado a observações sistematizadas das
crianças, à luz dos conceitos constituintes
da abordagem histórico-cultural, para que
houvesse uma sensibilização na forma
das professoras verem as crianças em
questão e acreditassem nas pesquisas
que se realizariam. Os planejamentos das
atividades oferecidas para as crianças da
turma eram pensados a partir do conceito
de mediação pedagógica, isto é, em como
ajudar as crianças autistas a participarem
das situações planejadas para todas.
Foram pensadas e estruturadas estratégias
como a verbalização de um adulto sobre cada
momento vivido, o que estava acontecendo;
o convite à criança autista a participar;
a iniciativa do adulto fazendo a criança
realizar ações, muitas vezes até segurando
na mão dela; o incentivo às demais crianças
a ajudarem o coleguinha autista; o uso
de cartões com imagens das atividades e
espaços da escola, demarcando a linha de
tempo de cada dia, etc.
Todas essas estratégias significavam
um investimento na capacidade da
criança autista, um olhar para suas
condições e potencialidades, por parte das
pesquisadoras, das professoras e das outras
crianças. Todas essas pessoas envolvidas na
ação educativa das crianças autistas passavam
a ser o outro da mediação pedagógica,
ajudando a criança a construir para si os
significados presentes nos contextos vividos,

assim como, numa dimensão mais ampla, da
cultura a que pertence.
Ambos os relatos das experiências
mostraram um desenvolvimento das
crianças autistas em questão, confirmando
que todas essas estratégias baseadas no
conceito de mediação pedagógica tinham
trazido bons resultados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo atingiu seus objetivos na medida em que
possibilitou um conhecimento mais detalhado acerca do
Autismo, embora ainda bastante exíguo tendo em vista
a complexidade desse tema, e também uma importante
reflexão sobre a questão da inclusão da criança autista no
contexto da Educação Infantil. O estudo bibliográfico de
revisão sobre o Autismo, assim como os artigos que relatam
pesquisas práticas com as crianças autistas na Educação
Infantil, tendo como referencial principal a abordagem
histórico-cultural da educação, possibilitou reflexões
importantes a respeito da inclusão de crianças autistas na
Educação Infantil. O conceito de mediação pedagógica, que
norteou as ações com as crianças e toda a proposição das
pesquisas relatadas, realmente mostrou ser um balizador
eficiente para buscarmos avançar as práticas inclusivas na
educação infantil.
A criança autista, como todas as crianças, necessita do
outro para se constituir como pessoa pertencente a uma
determinada cultura. É muito importante e necessário o
professor assumir esse papel de mediador pedagógico para
todas as crianças em sua prática cotidiana, e em especial para
as crianças portadoras de necessidades especiais. O professor
deve ter a sensibilidade e competência para identificar os
conhecimentos e habilidades da zona de desenvolvimento
proximal da criança autista, como das demais também. A
principal mudança que devemos enfrentar em nossa prática
educativa é a mudança do nosso olhar, aprendendo a aceitar
e trabalhar com a diversidade do humano, as diferenças de
cada ser humano, nos libertando de padrões fechados e
classificatórios que não são promotores de uma educação
inclusiva, de qualidade.
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A INCLUSÃO DO ALUNO COM ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO
AMBIENTE ESCOLAR
RESUMO: Este trabalho objetivou abordar questões relacionadas a aprendizagem dos
alunos com altas habilidades/superdotação, analisando a maneira como ocorre a inclusão
destes alunos nos ambientes escolares, além de destacar a importância da formação
docente inicial e continuada, a fim de atender a necessidade de um trabalho específico
e direcionado com alunos de altas habilidades/superdotação. Os discentes com estas
características apresentam desempenho elevado, em relação aos colegas, apresentando
criatividade e potencialidade excepcionais, bem como curiosidade para a realização de
tarefas diversificadas, situação que dificulta a adaptação em ambientes escolares, devido
à resistência que ocorre nas escolas quando as questões tratam a inovação educacional, a
adaptação pedagógica e a reformulação curricular. Sendo assim, o professor que trabalha
com alunos com altas habilidades/superdotação, precisa incentivar a criação de um espaço
de integração, adotando possibilidades e estratégias didáticas que permitam a solução
de problemas direcionados à exclusão escolar, além de favorecer o desenvolvimento das
capacidades destes alunos. Após a finalização deste estudo, observou-se a necessidade
de uma escola inclusiva que esteja projetada além dos documentos e currículos, mas que
atenda, de fato, as limitações e habilidades dos alunos, com espaços de formação, integração,
potencialização e desenvolvimento discente.
Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Educação Inclusiva; Formação Docente.
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INTRODUÇÃO
A inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais no ensino regular
tem sido discutida em diversos âmbitos
sociais, devido à consideração pelos direitos
de todo cidadão perante a legalidade, assim
como a proteção dos direitos humanos de
todo sujeito viver em comum espaço com
os demais indivíduos, incluindo o acesso à
aprendizagem (SASSAKI, 2013).
No
caso
das
altas
habilidades/
superdotação, trata-se de uma parte de
estudo que pertence à Educação Inclusiva,
mas ainda busca espaço nas discussões
mais relevantes, devido a consideração
como uma potencialidade, sem caracterizala como uma dificuldade ou limitação, que
determinam as necessidades educacionais
especiais (MAZZOTTA, 2005).
Neste contexto, a temática abordada neste
estudo direciona-se às situações de inclusão
das altas habilidades/superdotação nos
ambientes escolares de educação regular,
analisando a formação ideal do professor
que trabalha com alunos que apresentam
estas características.
O
questionamento
que
norteou
a pesquisa foi: “Os alunos com altas
habilidades/superdotação são atendidos
de maneira adequada nos ambientes
escolares de educação regular?”. Para tanto,
objetou-se: abordar questões relacionadas
a aprendizagem dos alunos com altas
habilidades/superdotação; analisar como
ocorre a inclusão dos alunos com altas
habilidades/superdotação nos ambientes
escolares; destacar a importância da formação

docente inicial e continuada, a fim de realizar
um trabalho específico, intencionando o
desenvolvimento das habilidades dos alunos.
A relevância deste estudo justifica-se
pela possibilidade que todos os alunos
apresentam em desenvolver suas habilidades
básicas, potencializando o que apresenta
como maiores facilidades e superando as
dificuldades, mas para tanto, é preciso que
ocorra uma motivação no direcionamento
do processo educacional, aumentando
a confiança discente e sua participação,
iniciando pela sala de aula e estendendo à
sociedade.
A realização deste trabalho dependeu da
pesquisa bibliográfica, analisando aspectos
relevantes acerca da inclusão escolar dos
alunos com altas habilidades/superdotação,
embasando-se em livros e periódicos que
tratam a temática.
De acordo com Severino (2007, p.122):
“A pesquisa bibliográfica é realizada a partir
de registros disponíveis, decorrentes de
pesquisas anteriores, [...] tornando os textos
fontes de contribuição para o pesquisador”.
A fim de alcançar os objetivos
estabelecidos, este estudo iniciou com
algumas referências da Educação Inclusiva
no Brasil, seguindo com um enfoque às
altas habilidades/superdotação, abordando
conceitos e teorias desta necessidade
educacional especial. A finalização ocorreu
com abordagens acerca da formação inicial
e continuada dos professores que trabalham
com alunos que apresentam características
de altas habilidades/superdotação.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO
BRASIL
A preocupação com os questionamentos
acerca da inclusão escolar ocorre devido
à necessidade de minimizar os processos
de discriminação e exclusão sociais de
pessoas com necessidades educacionais
especiais, deficiências e limitações. A
inclusão proporciona às crianças uma
quebra com as barreiras que interferem
no processo educativo, na aprendizagem e
desenvolvimento destes sujeitos, além de
direcionar à potencialização das habilidades
e socialização com o meio (SANTOS E
PAULINO, 2008).
Segundo Serra (2008), o processo de
inclusão encontra dificuldades quando a
criança com necessidades educacionais
especiais inicia sua participação na escola
regular sem a presença e orientação de
professores especializados, com pouco
conhecimento sobre a inclusão, além de não
existir a caracterização das limitações do
aluno, levando a desmotivação de frequência
para o aluno deficiente.
Segundo Laurent:
No ano de 1990, um compromisso do
Brasil fica assumido na Conferência Mundial
de Educação para Todos, que ocorreu na
Tailândia, para criar políticas educacionais
de inclusão a fim de transformar o sistema
brasileiro de ensino em um ambiente
acolhedor, que não discrimina e oferece
ensino de qualidade e igualdade para todos
os alunos, independente da situação ou
limitação. [...] nessa conferência, o país
responsabilizou-se por cumprir os objetivos

estipulados, dentre eles: satisfazer as
necessidades de aprendizagem básicas da
criança, desenvolver as potencialidades
humanas de maneira integral, melhorar a
qualidade de vida e conhecimento das pessoas
com deficiência, respeitar a participação de
todos no desenvolvimento cultural e social
(LAURENT, 2007, p.142-143).
Portanto, a década de 1990 marcou a
transição da educação de alunos deficientes,
alterando os conceitos de integração para
inclusão educacional. A diferença entre
ambos os conceitos está na proposta de que,
na integração, bastava a inserção da criança a
fim de promover o processo de socialização.
Já na educação inclusiva, o cumprimento
dos direitos constitucionais fica garantido,
assegurando às crianças o acesso ao
ensino básico de maneira organizada
pedagogicamente, atentando para práticas
que atendam as diferenças entre os alunos,
seja deficiente ou não, sem que ocorra
discriminações, de modo a beneficiar a todos
no desenvolvimento, convívio e crescimento
plural (LAURENT, 2007).
Em 1994 a Declaração de Salamanca
surge como compromisso do Brasil com
a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura, criada a fim de
elaborar um sistema especificamente inclusivo
na educação, elaborada na Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais
Especiais, abrangendo o uso do termo
“necessidades educacionais especiais (NEE)”
aos alunos que apresentarem deficiências
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ou dificuldades de aprendizagem, cabendo
às escolas procurar formas educacionais
que proporcionem conforme e segurança à
criança, incluindo aqueles com desvantagem
ou limitação severas (CARVALHO, 2004).
No ano de 1996 surge a Lei das Diretrizes
e Bases da Educação (LDB – Lei n° 9.394/96)
que reforça o direito da educação para
todos, já mencionada na Constituição
Federal de 1988. Tal lei pressupõe a
reorganização das práticas pedagógicas a
fim de atender as necessidades, diferenças
e diversidades humanas, preparando o aluno
para o exercício cidadão e para a entrada
no mercado profissional de trabalho. Esse
direito à educação não se limita ao acesso,
mas a qualidade e garantia de aprendizagem
da criança (SERRA, 2008).
As discussões acerca das altas habilidades/
superdotação também intensificaram após
a implementação da Lei Federal 10.172
de 09 de janeiro de 2001, que assegura a
aprendizagem aos alunos com deficiência
mental, sensorial e física, independente das
características relacionadas à superdotação,
altas habilidades e talentos (BRASIL, 2001).
No ano de 2003, em Brasília, foi fundado
o Conselho Brasileiro de Superdotação,
objetivando estimular e incentivar as
formações de recursos educacionais,
proporcionando a identificação de altas
habilidades/superdotação, a partir da
realização de congressos, palestras, cursos e
atividades que envolvam discussões acerca
da temática (GAMA, 2006).
A implementação dos Núcleos de
Atividades de altas habilidades/superdotação
(NAAH/S), em todo o país, permitiram o

atendimento especializado aos alunos com
estas características, garantindo a frequência
no Ensino Regular. Estes espaços promovem
a capacitação de professores, a fim de
estimular e potencializar a criatividade e o
senso crítico discente, além de estabelecer
recursos didáticos e pedagógicos aos
professores, para que o atendimento aos
alunos com altas habilidades/superdotação
ocorra efetivamente (BRASIL, 2006).
De acordo com Barreto (2012), a inclusão
nos ambientes escolares depende de
adaptações
curriculares,
caracterizadas
como estratégias e recursos elaborados para
atender as diversidades encontradas na escola
adequadamente, assim como as deficiências,
a fim de garantir a educação inclusiva.
O Projeto Político Pedagógico trata-se de
um documento que apresenta os objetivos e
metas educacionais de uma Unidade Escolar,
assim como como os meios para concretizalos, cabendo adaptações necessárias que
servem como parâmetro para nortear as
ações que serão seguidas pela comunidade
escolar. Os currículos elaborados a partir da
ideia de que a educação deve ser homogênea,
com expectativas previstas, conteúdos
determinados e padrões acadêmicos
estabelecidos precisam ser esquecidas,
pois a proposta pedagógica escolar deve
contemplar as necessidades do aluno,
respeitando as diferenças (OLIVEIRA, 2006).
Apesar das adaptações serem asseguradas
em lei a fim de atender as diversidades dentro
das escolas, ainda existe salas de aula com
procedimentos pedagógicos ultrapassados,
que priorizam a homogeneização e
linearidade (BARRETO, 2012).

370

As adaptações dependem da ação do
professor em observar as características de
cada aluno, assim como as potencialidades
e limitações, trabalhando o desenvolvimento
integral do aluno, buscando uma formação
autônoma, participativa, responsável e
consciente, independente da atuação de
uma instancia superior (OLIVEIRA, 2006).
Deste
modo,
para
entender
as
necessidades educacionais especiais é
fundamental identificar os alunos que
apresentam indicadores de superdotação,
além de analisar as áreas de conhecimento
em
que
apresentam
especificidades
de conhecimento, a fim de oferecer
ao aluno um amplo desenvolvimento
de suas potencialidades.

ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO
Segundo o Conselho Brasileiro de
Superdotação, os superdotados ou talentosos
também podem ser caracterizados como
portadores de altas habilidades e recebem
esta titulação quando se destacam diante à
população geral, apresentando habilidades
superiores em uma determinada área do
conhecimento, ou ainda, em múltiplas áreas
(ALENCAR E FLEITH, 2006).
De acordo com as políticas educacionais
que abordam a inclusão:
Os alunos com altas habilidades/
superdotação
demonstram
potencial
elevado em qualquer uma das seguintes
áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade

e artes, além de apresentar grandes
criatividades, envolvimento na aprendizagem
e realização de tarefas em áreas de seu
interesse (BRASIL, 2006, p.09).
Deste modo, dentre as características mais
comuns em alunos com altas habilidades/
superdotação, destacam-se: curiosidade
elevada, memória, capacidade de atenção
e concentração, persistência, autonomia,
independência,
rápida
aprendizagem,
criatividade
e
imaginação
elevadas,
liderança, dinamismo, expressão verbal
ampla, facilidade em considerar opiniões
externas, observação em ideias discrepantes,
preferência por situações novas e
desafiadoras, senso de humor, originalidade
(ALENCAR E FLEITH, 2006).
O sujeito com altas habilidades/
superdotação não apresenta, porém,
todas as características mencionadas
anteriormente. Nos ambientes escolares,
pode-se encontrar alunos com habilidades
diferenciadas e específicas, devido à
heterogeneidade dos grupos, além disso,
como estão em desenvolvimento, os alunos
podem apresentar facilidade intelectual, mas
imaturidade emocional (WINNER, 2008).
Os alunos com altas habilidades/
superdotação demonstram interesses e
habilidades diferenciadas, em níveis de
desenvolvimento emocional, social e físico
independentes e autônomos. Portanto,
o professor precisa atentar-se a ausência
de sincronia entre os desenvolvimentos
intelectuais, afetivos e físicos, ou seja, um
aluno superdotado pode realizar a leitura
de maneira precoce, mas dificuldade em
habilidades motoras (FREITAS, 2006).
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Segundo Winner (2008, p.35): “A
habilidade superior demonstrada por
essa criança pode ser resultado de uma
estimulação intensa por parte das pessoas
significativas de seu ambiente”.
Deste modo, durante a inserção do aluno
no ambiente escolar, o desenvolvimento
de suas habilidades pode ser observado e
direcionado à adequação de aprendizagem
quando ocorre um desempenho semelhante
aos alunos de sua idade, determinando uma
criança que aparenta precocidade sem,
necessariamente,
caracterizar-se
como
altas habilidades/superdotação. Portanto
o acompanhamento docente, existe para
registrar habilidades e interesses discentes,
a fim de estimular e potencializar as
capacidades de cada aluno, de maneira
individual (ALENCAR E FLEITH, 2006).
Segundo Freitas (2006), as teorias das
Inteligências Múltiplas surgiram com a
finalidade de explicar, analisar e compreender
as altas habilidades/superdotação, afirmando
a existência de sete inteligências em cada
sujeito:
linguística,
lógico-matemática,
espacial, interpessoal, intrapessoal, musical
e corporal-cenestésica.
Em relação à inteligência linguística,
destaca-se uma sensibilidade elevada
aos significados das palavras, bem como
a facilidade em identificar sons e ritmos,
caracterizando-se como a habilidade
humana em utilizar a linguagem para
estimular, influenciar, transmitir ideias, entre
outros aspectos, envolvendo mais sujeitos
(LANDAU, 2002).
No caso da inteligência lógico-matemática,
representa a capacidade ampla nas situações

que exigem a configuração de padrões,
ordens, sequências e sistematizações, além
da habilidade de manipular símbolos e
objetos, associando as diferentes situações
cotidianas ao raciocínio lógico, reconhecendo
e desenvolvendo problemas com uma
facilidade elevada (GAMA, 2006).
Para Landau (2002, p.88): “A inteligência
espacial
representa
a
percepção
do mundo visual e espacial precisamente
[...] e manipular formas e objetos
com facilidade extrema”.
A inteligência interpessoal, por sua
vez, determina-se como a habilidade
de compreensão e respostas adequada
aos
diferentes
comportamentos
e
temperamentos de terceiros. Já a inteligência
intrapessoal, trata-se da habilidade de
reconhecer e compreender os sentimentos
e comportamentos próprios, identificando
as limitações e desejos particulares
(FRIETAS, 2006).
Como inteligência corporal-cenestésica,
caracteriza-se como a habilidade de utilizar
as capacidades motoras e de coordenação
amplamente, seja para a representação em
artes e suas linguagens, ou na realização de
esportes diferentes, bem como a manipulação
de objetos com facilidade absoluta
(GAMA, 2006).
Alguns autores ainda reconhecem
uma oitava inteligência, admitida como
naturalista, ou seja, a capacidade de
reconhecer a fauna e flora em diferentes
contextos e ambientes, agindo de forma
produtiva com as propriedades naturais
de consumo e prevenção de doenças
(GARDNER apud FREITAS, 2006).
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Gama (2006) ressalta que um sujeito
superdotado ou com altas habilidades
pode apresentar facilidade em uma ou
mais inteligências mencionadas, porém,
o desenvolvimento depende dos fatores
genéticos,
biológicos,
neurológicos,
motivacionais e culturais. Portanto, as altas
habilidades/superdotação podem combinar
inteligências ou manifestar habilidades
isoladas, cabendo às interferências do meio
mudanças em suas capacidades individuais.
Freitas (2006) ainda define as altas
habilidades/superdotação
como
um
comportamento dependente da interação
entre as habilidades gerais, representando
padrões acima da média, integrados aos
níveis de comprometimento e criatividade
com que o sujeito desenvolve uma tarefa e/
ou atividade. Sendo assim, a caracterização
de um aluno superdotado e talentoso requer
a análise de especificidades valiosas nos
desempenhos de cada sujeito.
Freeman e Guenther (2010) afirmam
que a família representa o primeiro
espaço social de construção de referências
humanas, orientando a criança nas
experiências iniciais, relacionando afeto
e sociedade, além de proporcionar a
expansão das interações de convivência
entre diferentes grupos sociais, como igreja,
academia, ampliando as relações quando
matriculam as crianças na escola.
“Os estímulos familiares são fundamentais
para influenciar na educação e aprendizagem
das crianças, possibilitando à criança as
primeiras informações de compreensão do
mundo, oferecendo inspiração e modelos”
(FREITAS, 2006, p.21).

Portanto, faz-se necessário o conhecimento
da família acerca das altas habilidades/
superdotação, bem como dos direitos à
educação inclusiva em escolas regulares de
ensino, proporcionando o amparo legal, além
de oportunizar a permanência na escola e o
atendimento quantitativo e qualitativo. Após
a interação familiar, a escola representa o
próximo espaço de socialização dos sujeitos
(FREEMAN E GUENTHER, 2010).
As relações entre família, escola e
sociedade representam uma importante
parceria, a fim de direcionar a aprendizagem e
desenvolvimento dos sujeitos, especialmente
na fase da infância, proporcionando aos
alunos com altas habilidades/superdotação,
a inserção em diferentes espaços, além de
incentivar a potencialização das habilidades
humanas, sem reduzir uma capacidade
à testes padronizados de mensuração
(FREITAS, 2006).

A FORMAÇÃO DOCENTE E
AS ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO
Atualmente, a escola caracteriza-se pela
formação de sujeitos críticos, criativos e
participativos nas transformações sociais e
na tomada de decisões que pode alterar o
curso de qualquer situação real dos homens.
A integração que ocorre entre as pessoas
dentro de uma instituição de ensino permite
que a aprendizagem aconteça de maneira
dinâmica, construída por meio de ações
reflexivas que permitem o direcionamento
à conquista por novos conhecimentos,
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enriquecendo os saberes do aluno e do
professor (CUPERTINO, 2008).
As reflexões docentes norteiam o
trabalho em sala de aula às intervenções que
permitem acompanhar os alunos conforme
sua trajetória, seus desenvolvimentos,
identificando as conquistas e progressos,
tal como os pontos a serem trabalhados e
as dificuldades, elevando a orientação do
professor para conduzir o aluno a superar
qualquer obstáculo e alcançar uma evolução
própria, além de permitir que o docente
reconheça suas próprias formas de trabalho,
assim como as defasagens em sua profissão
que precisam ser vencidas (RODRIGUES,
2005).
A mediação do professor no processo
de ensino-aprendizagem do aluno revela
o fortalecimento discente, permitindo que
ocorra a potencialização de suas habilidades
de modo que a autoestima faça parte da
aprendizagem, elevando as chances do aluno
aprender na escola, pois quando existe a
valorização dos saberes, conhecimentos e
habilidades do aluno, a tendência é que seu
rendimento seja maior, reflexo do otimismo e
interesse por aprender (CUPERTINO, 2008).
Para Rodrigues (2005), o docente que
acompanha esse desenvolvimento precisa
incentivar os alunos de modo que os
sentimentos de fracasso estejam distantes e
a criança consiga superar qualquer situação
adversa às suas habilidades, buscando
sempre o crescimento pessoal, ultrapassando
as dificuldades que surgirem ao longo do
caminho.
“Para a inclusão do aluno superdotado
é imprescindível que ocorram mudanças,

sendo necessário a criação de estratégias
inclusivas, como a reelaboração do Projeto
Político Pedagógico da escola” (GAMA,
2006, p.97).
As necessidades e especificidades dos
alunos com altas habilidades/superdotação
são diferentes dos demais discentes,
cabendo, portanto, ao docente, reconhecelas, propondo estratégias diferenciadas na
realização do trabalho pedagógico, a fim de
que ocorram as mesmas oportunidades aos
diferentes alunos em uma mesma sala de
aula (ALENCAR, 2001).
Sendo assim, os professores precisam
de uma formação adequada, de modo que
ocorra um auxílio aos valores da educação
inclusiva, que intenciona a descoberta de
elementos próprios para o desenvolvimento
dos sujeitos, além de obter condições
favoráveis ao estímulo e aprendizagem,
exigindo do professor uma preparação
especializada (RODRIGUES, 2005).
Segundo Alencar (2001), os Parâmetros
Curriculares Nacionais que norteiam o
trabalho docente em sala de aula, apontam
a importância da adoção de adaptações
aos currículos, em relação às formas de
ensino, cabendo ao docente a elaboração
de estratégias e critérios que oportunizem
o desenvolvimento dos alunos, atendendo
às especificidades dos processos de
aprendizagem.
Em relação à adaptação curricular, ocorre
quando as escolas, professores e gestores
estão envolvidos no processo educacional,
intencionando a real aprendizagem dos
alunos, dividindo-se em adaptação de
acesso e adaptação pedagógica. No primeiro
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caso, são as alterações no espaço para
possibilitar o acesso, como a construção de
rampas, banheiros adaptados e locomoção
de mobiliários. Já na adaptação pedagógica,
trata-se das modificações no planejamento
diário de cada disciplina do currículo, bem
como avaliações dos alunos (FREEMAN E
GUENTHER, 2010).
Para Cupertino (2008), aos alunos
com altas habilidades/superdotação, a
adaptação pedagógica depende de alguns
processos específicos, a fim de favorecer
as necessidades educacionais específicas
destes alunos. Uma alternativa seria a
organização de atividades direcionadas ao
aprimoramento do conhecimento, utilizando
como recurso o esporte, as oficinas de arte,
entre outros aspectos.
Outro meio de adaptação é o
enriquecimento curricular, situação que
objetiva a ampliação e aprofundamento
de temas inseridos no currículo, como
projetos, palestras e demais momentos que
incentivem o pensamento criativo dos alunos
(ALENCAR, 2001).
O atendimento aos alunos com altas
habilidades/superdotação,
portanto,
depende de adaptações curriculares,
proporcionando uma educação inclusiva,
cabendo à formação dos professores
uma iniciação adequada, bem como uma
continuação direcionada, ou seja, já na
graduação precisa existir a abordagem das
necessidades educacionais especiais, mas
faz-se necessária a especialização a fim de
contemplar todas as especificidades da
aprendizagem (FREEMAN E GUENTHER,
2010).

A capacitação docente para o trabalho
com a educação inclusiva precisa visar o
desenvolvimento discente e, no caso dos
alunos com altas habilidades/superdotação,
deve estar direcionada à reflexão e
reelaboração das práticas pedagógicas.
Apesar do aluno superdotado demonstrar
facilidade em aprender, é fundamental que
o professor adote a prática do interesse
pelo
desenvolvimento
deste
aluno,
potencializando suas habilidades (PEREZ,
2004).
O aluno com altas habilidades/
superdotação também encontra dificuldades
no ambiente escolar, especialmente ao que
se refere à inclusão no sistema educacional,
sentindo-se desestimulado, situação que
impede o desenvolvimento, crescimento e
potencialização das habilidades. Portanto,
o professor precisa ser flexível em relação
à adoção de estratégias pedagógicas, de
modo a incluir todos os alunos no processo
de ensino-aprendizagem (FREEMAN E
GUENTHER, 2010).
Para Perez (2004, p.77): “Professores
e alunos precisam buscar soluções e
alternativas para que o desenvolvimento
dos sujeitos seja pleno, transformando
o professor em mediador e o aluno em
protagonista da aprendizagem”.
Deste
modo,
entende-se
que
a
aprendizagem é efetiva quando o aluno está
interessado pelos conceitos e conteúdos
estudados. Além disso, estimular o discente
com altas habilidades/superdotação, é
fundamental para seu desenvolvimento,
como: elogiar suas qualidades, valorizar
suas potencialidades, proporcionar a
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autoconfiança e respeito, destacar as realizações pessoais dos
alunos, reconhecer as diversidades em sala de aula, encorajar os
alunos à produção e iniciação de ideias, entre outros aspectos
(PEREZ, 2004).
Segundo Alencar (2001), dentre as atividades que
favorecem e enriquecem a aprendizagem dos alunos
superdotados, destacam-se aquelas que incentivam o
trabalho com a memória e raciocínio lógico, bem como
situações de liderança, mas sem transformar este aluno em
professor substituto.
A promoção de projetos individuais e em pequenos grupos
também auxilia na inclusão dos alunos com altas habilidades/
superdotação. Esta situação pode direcionar os alunos
superdotados ao pensamento inventivo, além de tarefas
de exploração, organização de interesses e promoção de
expressão. Alguns problemas reais podem ser incentivados
para a resolução, tal como a criação de concursos, feiras,
oficinas, gincanas, olimpíadas e programas extracurriculares,
favorecendo a participação, desenvolvimento, interação,
inclusão e potencialização das habilidades dos alunos
superdotados e talentoso (ALENCAR, 2001).

Cristiane de Souza
Rodrigues
Graduação em Letras pela
Universidade Camilo Castelo
Branco (1997); Especialista
Educomunicação pela Faculdade
Universidade de São Paulo
(2002); Professora de Ensino
Fundamental II na EMEF
Benedito Calixto e Professora de
Educação Infantil no CEU Azul da
Cor do Mar.

considerando
cada
aluno
especial
em
suas
capacidades,
interesses,
motivações e experiências.
Um currículo flexível é fundamental para
promover a educação inclusiva, mas algumas
considerações devem ser feitas para que o
grupo de alunos e as diversidades sejam
contemplados, sem priorizar nenhum aluno
em especial, incluindo todos no processo
de ensino-aprendizagem. A flexibilidade,
adaptação e diversificação curricular devem
atender as particularidades regionais e
as necessidades da comunidade escolar,
respeitando as limitações, deficiências,
síndromes, entre outras necessidades
educacionais especiais.
É importante que o aluno superdotado
seja desafiado por meio de atividades

estimulantes, promovendo o estudo por meio
de um ambiente que favoreça a aprendizagem
significativa, com atuação do professor para
mediar à aquisição do conhecimento do aluno,
além de evitar a supervalorização ou rejeição
de ideias, de modo que o aluno permaneça
motivado, avance nas potencialidades e
alcance os objetivos.
As atividades devem ser direcionadas
a toda a turma, de modo que ocorra a
intervenção do professor, além da aceitação
das diversidades de ritmos na execução
das atividades. Ao aluno superdotado, o
apoio docente é um fator relevante na
aprendizagem e motivação do mesmo, pois
a interação proporciona benefícios múltiplos
na realização dos trabalhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão educacional requer ajustes e adequações
nas escolas de modo a atender as deficiências de todos os
alunos dentro da escola regular de ensino, propondo que
ocorra uma reforma educacional a partir da flexibilização
e adequação do currículo, tal como modificações nas
práticas pedagógicas, avaliações a atividades de maneira
geral, para que a inclusão aconteça efetivamente
e facilite o desenvolvimento em todos os aspectos
humanos das crianças.
Sendo assim, a educação inclusiva está além do
cumprimento da lei que garante acesso dos alunos
nas escolas, mas promover o respeito às diversidades,
reconstruindo a educação de maneira heterogênea,
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INTRODUÇÃO

A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO
ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Uma vez que a cidadania também é vista como forma de organização e planificação
das condições necessárias de vida em sociedade, torna-se imprescindível delinear objetivos
de vida comuns que preservem os valores humanos e que refreiem de alguma forma as
desigualdades e injustiças sociais. A educação dos surdos no Brasil está entrando em uma
fase, que caracteriza um período de transição, nos quais os estudos estão apontando na
direção de uma proposta educacional bilíngue, dessa forma por meio de pesquisa bibliográfica
objetivou-se apontar as maneiras como se está trabalhando com alunos surdos na atualidade.
Palavras-chave: Inclusão; Surdez; Educação Especial.
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Pretende-se com este artigo mostrar como
acontece o desenvolvimento cognitivo e
afetivo da criança e a relação da escola com a
criança e a família, sobretudo quando se trata
de uma criança com deficiência, pois a escola
tem uma função social de preparar os alunos
para enfrentarem as futuras exigências de
sua vida pessoal, social e profissional.
Entende-se o quanto é difícil uma escola
ser inclusiva e respeitosa na individualidade
de seus membros, mas a elaboração do
projeto educativo tem sido um bom recurso
para resolver este problema e começar a
buscar soluções nas instituições. A angústia
e ansiedade de pais e professores interferem
na relação de seu rendimento escolar e a
criança sente-se pressionada, dessa forma,
problemas sempre irão existir.
O desenvolvimento do tema se deu
por perceber-se que muitas vezes pais e
professores não sabem o porquê seus filhos
e alunos estão agindo agressivamente,
o que pode ocorrer por ser uma simples
falta de diálogo por não ter uma
comunicação eficiente, em saber o que
está acontecendo com ele, ou mesmo devido
a uma dificuldade física – deficiência ainda
não percebida e ou diagnosticada.
Como problema pretende-se descobrir até
que ponto a deficiência física pode dificultar
o desenvolvimento humano?
Conforme diz Gardner (2004) dialogar
é contar experiências, é segredar o que
está oculto no coração, é penetrar além da
cortina dos comportamentos, é desenvolver
inteligência interpessoal.

Os profissionais da saúde mental e da
educação, como o Psicopedagogo, por
exemplo, tem o propósito de aproximar
os dois sistemas escola/família, buscando
canais de comunicação, às vezes com
uma pequena ajuda externa da família,
elas veem o funcionamento da escola com
maior clareza possível.
Nessa linha reflexiva buscou-se por meio
de pesquisas bibliográficas, dissertar sobre
as leis de diretrizes e bases e o direito
educacional contra as diferenças entre
problemas e distúrbios de aprendizagem,
sintetizando o trabalho educativo com
alunos deficientes, focando a surdez e a
importância de um espaço físico adequado
para se trabalhar com estas pessoas e
outras que possuam deficiências seja
qual for o tipo, além de comentar sobre
os direitos do surdo em sociedade e os
princípios básicos e fundamentais para o
desenvolvimento do indivíduo conforme a
política nacional de educação especial.

DESMISTIFICANDO A INCLUSÃO
DO ALUNO SURDO NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Conforme
Martins
(2002)
direito
educacional é a disciplina das Ciências
Jurídicas ou das Ciências da Educação,
logo, a lei de diretrizes e bases da educação
nacional (LDBEN) é vista aqui como um
ordenamento jurídico de grande impacto
nas instituições de ensino e que, por isso
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mesmo, suas informações devem ser levadas
a educadores e juristas que se preocupam
com as questões da educação escolar.
A investigação do direito da educação
e de seu objeto, a legislação educacional,
exige de educadores e juristas a
compreensão da teoria educacional e da
doutrina jurídica, especialmente o direito
constitucional positivo.
A atual compreensão de legislação da
educação, no âmbito da lei de diretrizes e
bases (LDB), considerada como a lei magna da
educação, é a de educação escolar, mas não
restrita à concepção de instrução, voltada
somente à transmissão de conhecimento
nos estabelecimentos de ensino.
Para Martins (2002) na lei de diretrizes
e bases, a educação é concebida como
processo de formação abrangente, inclusive
o de formação de cidadania e o trabalho
como
principio
educativo,
portanto,
não restrita às instituições de ensino.
Contempla-se a legislação educacional
como a legislação que recolhe todos os atos
e fatos jurídicos que tratam da educação
como direito social do cidadão e direito
público subjetivo dos alunos do ensino
fundamental e ensino médio.
Nessa questão pode-se dizer que a
expressão legislação educacional revela
um conjunto de normas legais sobre
a matéria educacional. Se falarmos
legislação
educacional
brasileira,
referimo-nos às leis que de modo geral
formam o ordenamento cultural do país.
Com a palavra educação, a situação é
semelhante, refere-se aos processos
de formação escolar, dentro e fora dos

estabelecimentos de ensino, tem conceito
restrito à educação escolar que se dá
unicamente nos estabelecimentos de ensino.
As escolas precisam despertar para o que
assegura a lei de diretrizes e bases (LDB)
– Lei nº. 9394/96, que regulamenta dois
princípios a serem observados para a gestão
democrática (inc. I e II art. 14) determinando
assim, a participação dos profissionais
da educação na elaboração do projeto
da escola e assegurando a participação de
pais, alunos e representantes da sociedade
civil nos conselhos escolares.
Esse processo, de gestão democrática,
foi incluído num inciso VI artigo 206
da Constituição Brasileira promulgada
em 1988 e na lei de diretrizes e bases
da educação nacional, nº. 9394 de 20 de
dezembro de 1996.
Além disso, o estatuto da criança e do
adolescente (ECA), Lei nº. 8069/90 incentiva
a participação da criança e do adolescente,
na tomada de decisões no que diz respeito
a sua vida e de seu direito a liberdade de
opiniões e expressão, e no artigo 53, também
é dito: “É direito dos pais ou responsáveis
ter ciência do processo pedagógico, bem
como participar de definição das propostas
educacionais” (BRASIL. ECA, 1990).
Diferentes autores já tentaram estabelecer
a distinção entre os termos dificuldade,
distúrbio e problema de aprendizagem.
O que se observa é que a tentativa de
encontrar uma definição padrão não pode
ser considerada universal, uma vez que
não é aceita por todos os profissionais
da área, ficando, portanto a critério de
cada um, adotar ou não essa classificação.
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Revisando
diferentes
bibliografias,
encontraram-se
algumas
definições
que apontam para a origem do sintoma,
ligada à aprendizagem.
Entretanto, ao se trabalhar com as
dificuldades de aprendizagem de uma
maneira geral o que se percebe, na
maioria das vezes, é um entrelaçamento
de
fatores
emocionais,
cognitivos,
genéticos,
neurológicos,
familiares,
sociais que determinam à condição
do sujeito, ficando muito difícil isolar uma
única variável das demais.
Observou-se que todas as definições
acerca do não aprenderem nos auxiliam
de uma maneira valiosa no entendimento
da situação. Cada qual, dentro do seu viés
alguns mais positivistas, adotando um
modelo médico, outros mais psicológicos
e
comportamentais,
enfatizando
o
desenvolvimento interno do sujeito, outros
ainda mais abrangentes, dando espaço para
as relações familiares e sociais; contribui para
que se forme um quadro amplo e complexo,
no qual a única certeza é que todos os
elementos envolvidos têm sua importância e
que não podemos ter um olhar reducionista,
correndo o risco de deixar de fora aspectos
importantes da vida do sujeito.
O esforço em classificar o fenômeno
responde ao intuito de nos organizarmos
em torno de uma nomenclatura única,
porque na prática, dentro da concepção
da complexidade, é mais importante
que
a
dificuldade/problema/distúrbio
de aprendizagem seja visto como uma
condição bastante abrangente; que pode
apresentar um leque muito amplo de causas,

e manifestar-se também de maneira muito
diversa, implicando todos os fatores da vida
do sujeito. Em alguns casos, as dificuldades
de aprendizagem têm outras causas que não
as emocionais. Quando isto acontece, só o
apoio extra na escola não é suficiente.
Segundo a psicopedagoga Sílvia Amaral
(2006), do centro de aprendizagem e
desenvolvimento (CAD), especializado no
tratamento de crianças com transtorno
de
comportamento
e
aprendizagem,
cabe à instituição de ensino ter um
olhar individualizado para perceber as
necessidades de cada aluno.
Orientam-se as escolas a sempre tentarem
resolver o problema dentro da própria
escola. Quando detectada uma dificuldade
de um aluno, é importante conversar com a
família para saber o que pode estar levando
o estudante a se comportar daquela maneira.
Não adianta só mandar um bilhete para a mãe
pedindo para o filho estudar mais, alerta.
Explica ainda Amaral (2006) que quando há
um distúrbio maior é necessário que a criança
seja avaliada por uma equipe multidisciplinar
que fará um diagnóstico e poderá orientar
a escola e a família sobre a melhor
maneira de estimular o seu desenvolvimento.
“O mais importante é a compreensão e o
acolhimento por parte dos profissionais que
lidam com a criança na escola e da família”
recomenda a autora.
Uma educação qualitativa com saúde,
trabalho, cultura, entre outros, seriam as
condições essenciais ao ser humano e um
direito de todos, contudo por muito tempo
as pessoas com necessidades educativas
especiais tiveram estes direitos negados.
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Pessoas com necessidades educacionais
especiais são seres pensantes e sociais
que constroem seus conhecimentos em
interação com o meio. Sendo o principal
objetivo de a educação ter homens
capazes de criar, inventar e descobrir,
neste enfoque, a Educação Especial
privilegia a compreensão, encorajando a
organização do pensamento e tendo como
principal objetivo o desenvolvimento da
autonomia intelectual e moral.
A deficiência será sempre relativa em
relação aos demais indivíduos de uma mesma
cultura, pois, a existência de alguma limitação
funcional, principalmente nos graus mais
leves, não seria suficiente para caracterizar
um diagnóstico de Deficiência Mental, se
não existir um mecanismo social que atribua
a essa limitação um valor de morbidade. E
esse mecanismo social que atribui valores
é sempre comparativo, portanto, relativo
(MENDES, 1995, p. 62).
Segundo Bartalotti (1995), para adaptarse ao ambiente satisfatoriamente, o
indivíduo deve se utilizar da capacidade de
integrar várias modalidades dos sentidos
de modo a constituir uma noção de
consciência da situação presente, além
disso, deve desenvolver uma capacidade de
aprendizagem e finalmente a capacidade de
agir objetivamente.
É preciso ainda que saibamos analisar
cada criança, cada necessidade, e ao
mesmo tempo saibamos também que todas
elas são iguais, e não podem ser excluídas do
convívio social e educacional.
Comentando especificamente sobre a sala
de aula e escola, Oliveira et all (2005), critica

posições que considera os componentes
físicos do ambiente apenas como um cenário
sem grande importância, considerando que a
organização da sala de aula exerce influência
sobre os professores e alunos dizendo
respeito ao que pensa, sente, e quanto à
forma que se comportam.
Carvalho e Rubiano (2001) afirmam
também quanto o ambiente exerce um
impacto direto ou indireto, sobre os
indivíduos, recebendo influências oriundas
dos fatores físicos implicando em certos
comportamentos, enviando mensagens
simbólicas sobre a intenção e valores dos
professores que ali estão; mensagens essas
que geram expectativas em relação ao
comportamento dos alunos, tal como uma
sala organizada com carteiras dispostas em
filas, dificultando a interação e participação
dos mesmos, inibindo a discussão etc.
O educador pode organizar a sala de aula
em função dos diferentes objetivos que
pretende atingir, sendo sempre norteada
pela concepção de ensino, aprendizagem
e de criança que possui, bem como, a
clareza do seu papel pelo professor. Assim,
os fatores de organização do espaço físico
podem influenciar o comportamento das
crianças, favorecendo ou dificultando o
desenvolvimento de certas atividades.
Segundo Forneiro (2007) na sala de
aula seria três os elementos que podem
condicionar a organização do espaço: os
elementos estruturais, o mobiliário, e os
materiais que estão disponíveis.
Zabalza
(2007)
aconselha
como
interessante iniciar o ano organizando a sala
com poucos materiais e ir preenchendo-a
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na medida em que surgirem necessidades
das crianças e do professor. Assim, a
ação da criança poderá ser orientada de
forma internacional, e não deliberada e
espontaneísta. Isto favorece para que as
crianças sintam-se mais donas da sala de aula,
deixando ali suas marcas, sabendo o porquê
de cada elemento que compõe o espaço,
tornando-o cada vez mais significativo.
Carvalho e Rubiano (2001) exemplificam
esta influência com a organização de uma
sala de aula tradicional, na qual se encontra
carteiras dispostas em fila, o que pode afetar
e dificultar a interação dos alunos sobre a
expectativa que se tem em relação aos seus
comportamentos; esperando que os mesmos
não interajam, sendo uma disposição dos
mobiliários planejada para inibir a discussão
e o movimento entre os educados.
Formozinho (2007) considera o espaço da
sala de aula como sendo um dos conteúdos
curriculares, diferenciando em três etapas
os momentos que marcam o processo de
construção desta concepção:
Na primeira etapa o espaço aparecia como
algo estático, diante do qual o professor
nada podia fazer. A impossibilidade não era
física ou legal, mas de cultura curricular,
ou seja, o espaço não era considerado
como algo a fazer parte do planejamento
do professor, restando a ele apenas a
possibilidade de adaptarem-se frente ao que
lhes era oferecido.
Na segunda etapa converte o espaço num
componente instrumental, sua utilidade
passa a ser vista apenas por motivos
convenientes, valorizando-o na medida em
que venha contribuir no desenvolvimento

do trabalho formativo que o professor
planejou desenvolver, sendo um mero
elemento facilitador. Um avanço notável
nesta etapa é o fato dos professores
saberem que devem tomar decisão sobre tal
componente curricular.
Na terceira etapa, o espaço passa a fazer
parte substantiva do projeto formativo,
transformando-se em uma das variáveis
básicas do projeto. Esta fase produziu-se
fundamentalmente na etapa da Educação
Infantil. O espaço já não é o lugar no qual
se trabalha, nem tão pouco é somente um
elemento facilitador, mas constitui um fator
de aprendizagem, sendo que os elementos
que o configuram constituem, em si mesmos,
recursos educativos e deve constar como tal
no projeto de formação dos professores.
Desta forma, observa-se que os
profissionais que conceberam esta terceira
fase, elaboram seu planejamento de trabalho
levando em consideração a relevância
que os espaços devem ter, desde como
organizá-los, equipá-los e enriquecê-los
ao ponto que as crianças sintam-se não
só estimuladas, mas também desafiadas,
a interagir aprender neste ambiente.
Oliveira (2007) evidencia o como as
concepções sobre desenvolvimento guiam,
conscientemente ou não, a organização dos
ambientes em instituições educacionais.
Uma escola, um professor, que acredita
que a criança precisa participar ativamente
em seu desenvolvimento por meio de
relações com o ambiente, especialmente
interações
com
adultos
e
demais
crianças ou de faixas-etárias diferentes,
com certeza terá uma concepção que
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acredita na necessidade da criança explorar,
descobrir, iniciar ações no ambiente,
selecionar parceiros, objetos, atividades.
Este profissional terá clareza de que os
comportamentos infantis são influenciados
pela maneira como o ambiente é organizado,
de acordo com objetivos pessoais,
expectativas culturais e conhecimentos que
tenha sobre o desenvolvimento infantil.
Desta forma, um dos aspectos básicos do
espaço é justamente o modelo pedagógico, o
qual indica a ideia educativa daqueles que são
responsáveis pelo projeto de organização,
sendo que a relação entre espaço e modelo
educativo ocorre em dois níveis:
O modelo educativo implícito e o
modelo educativo oficial. O modelo
educativo implícito está relacionado com
as concepções do professor sobre o ensino,
sua formação cultural e profissional, bem
como, sua experiência como docente.
Este modelo irá se manifestar na maneira
como o espaço é organizado, passando uma
mensagem curricular do comportamento
que se espera dos alunos.
Formozinho (2007) cita alguns modelos
de educação infantil encontrado dentro do
modelo educativo implícito, sendo que cada
um possui um diferenciador teórico no nível
da concepção de aprendizagem:
Modelo maturacionista: o papel do
ambiente é visto apenas como estímulo,
favorecendo a espontaneidade, criativa e
autoconfiança da criança, considerando que
o mais importante é o que provém do interior
da mesma, o que lhe é inato;
Modelo pré-acadêmico: é denominado
também como modelo de transmissão

cultural, neste o ambiente é visto como
informações acumuladas e transmitidas,
se baseando na aquisição de habilidades
acadêmicas, visando o preparam para o
sucesso escolar;
Modelo de orientação cognitiva: ambiente
tem um papel ativo no desenvolvimento da
criança, a qual atua sobre o meio e constrói
conhecimentos por meio dos processos de
assimilação e acomodação. O espaço e os
materiais são variados e as suas utilizações
flexíveis, sendo projetado para o autoensino
e a aprendizagem por descobrimento.
Considera-se que todo espaço físico é
um território cultural a serem ocupados,
organizados,
construídos,
marcados
por experiências, sentimentos e ações
das pessoas. Acreditam ainda que para
a ocorrência da construção de um
território cultural, em particular a sala de
aula, deve-se considerar a necessidade de
propiciar um ambiente possibilitador da
autonomia da criança e principalmente a
construção da identidade.
O
modelo
educativo
oficial
é
colocado como sendo algo projetado na
configuração, no equipamento e no uso dos
espaços da sala de aula.
Atualmente o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil – (RCNEI,
1998), bem como a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – (LDBEN,
1996), trazem novos olhares diante das
necessidades e exigências frente ao contexto
educacional do trabalho com crianças nesta
faixa etária; fator este que vem renovando
os modelos educativos, representando uma
virada inicial e paulatina nos fazeres
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de Educação Infantil, sendo que
estão sendo apresentadas as escolas
novos desafios pedagógicos e legais que
necessitam ser cumprido.
O referencial curricular nacional para
educação infantil (RCNEI, 1998) considera
que a estrutura do espaço e a forma como
os materiais são organizados nas salas de
aula, são elementos essenciais do projeto
educativo de cada escola, inclusive para o
trabalho com portadores de necessidades
educacionais especiais.
Acrescenta ainda, a ideia de que os
materiais, brinquedos e mobiliários devem
ser vistos como elementos ativos no processo
educacional, sendo que é no uso destes
objetos que a ação educativa se concretiza.
Até os dias atuais o trabalho com o
deficiente auditivo é controverso. Há duas
linhas de seguimentos: a oralista, com
métodos que utilizam o treinamento oral, e a
Língua de Sinais. O século XIX caracterizouse pelo domínio da linguagem gestual
influenciado pelo Instituto de Surdos de Paris,
criado pelo Abade de L’Epée. O II Congresso
Mundial de Educação de Surdos, em Milão
1880, considerou o oralismo como o método
mais adequado, por integrar o indivíduo a
sociedade (BUENO, 2001, p. 41).
De fato, o sistema educacional com classes
e escolas especiais favoreceu a segregação
e o surgimento das comunidades surdas.
Foi nos anos 70, a partir dos EUA, que
movimentos favoráveis à Língua de Sinais
como língua mais completa, permitiu
o desenvolvimento global dos surdos,
culminando na proposta bilíngue que defende
o acesso à Língua de Sinais, da comunidade

surda, e a oral e escrita, do grupo majoritário.
A Declaração de Salamanca promulgada
nessa época reconhece a Língua de Sinais
e a possibilidade de sua utilização para
a educação dos surdos, bem como a
manutenção dos sistemas especiais de ensino
como classes e escolas especiais (BUENO,
2001 apud FANCELIN & MOTTI, 2001).
No Brasil não é diferente, os surdos
que tem acesso à escola e atendimento
especializado são tratados por métodos
que visam à comunicação oral. Se muitas
crianças apresentam bons resultados com
este método, outras, motivadas à perda
auditiva profunda ou a dificuldades próprias,
não conseguem obter esse aproveitamento.
Na Educação Especial existem três
princípios básicos e fundamentais para o
pleno desenvolvimento do indivíduo segundo
a Política Nacional de Educação Especial
(BRASIL, PNEE, 1994). São eles:
a) Princípio da Individualização: Nenhum
outro princípio valoriza tanto as diferenças
individuais, sejam as existentes entre os
portadores de necessidades especiais e as
pessoas ditas normais, seja comparando entre
si os próprios portadores de necessidades
especiais.
b) Princípio da Integração: este princípio
tem objetivo de oferecer igualdade de
oportunidades, da vida e convivências com
as outras pessoas da comunidade. Esta
integração pode ser ao nível físico, social,
funcional e comunitário.
c) Princípio da Normalização: este, com o
objetivo de proporcionar ao indivíduo uma
vida mais simples, mais humana e a mais
normal possível.
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Por meio destes princípios a Educação
Especial quer proporcionar ao indivíduo que
apresenta algum tipo de deficiência o não
isolamento e do mundo do convívio social.
O fator de integração é de fundamental
importância às oportunidades educacionais
e sociais.
A integração representa um valor
constitucional que em si deve consubstanciar
a aceitação da diferença humana. Mas
esse valor constitucional deverá respeitar
a diversidade cultural e social e em
paralelo, a unidade da pessoa humana.
(BAGATINI, 1987, p. 39).
Atualmente
em
nossa
sociedade,
identificamos uma mescla de surdos no
universo da deficiência auditiva, ou seja,
alguns que usam aparelhos e falam que não
usam aparelho e são sinalizados, outros
que não falam e não usam aparelhos,
temos surdos que são cegos ou os que
possuem todas as características citadas.
Dentro dessa diversificação de surdez,
entende-se que todas as formas para alcançar
a comunicação são válidas.
Em suma todos nós buscamos uma
comunicação sem ruídos, uma comunicação
perfeita. Seja surdo ou ouvinte. Observouse que, mesmo os surdos que aprenderam
a falar que não utilizam a Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS), têm buscado aprender a
língua. É um manifesto curioso, pois nos faz
questionar o porquê da introdução radical e
preconceituosa da fala no indivíduo surdo.
A sociedade hoje está aparentemente
preparada para aceitar o surdo como
uma pessoa normal em vários aspectos. A
integração de surdos é um trabalho demorado

de conscientização e entende-se que é mais
um desafio para os profissionais da área
humana. Embora ainda muito presentes no
Brasil, os preconceitos permeiam as relações
entre deficientes e não deficientes é certo
que uma nova postura diante dos cidadãos
com deficiência está sendo gradativa, mas
sistematicamente, assimilada pela sociedade.
A
pessoa
surda
é
constituída
biologicamente como todos nós, e, desta
forma, apresenta possibilidades de operar
mentalmente sobre o mundo, observando,
comparando e tirando conclusões, dentro
de suas trocas sociais. Assim sua dificuldade
não se deve a uma condição biológica,
mas às circunstancias que lhe dificultam o
desenvolvimento de recursos apropriados
para agir sobre o mundo e de realizar
trocas para a superação dessa dificuldade
(ALMEIDA, 2009, p. 17).
Os direitos das pessoas deficientes
são exatamente os mesmos dos demais
cidadãos. Ocorre que, no entanto,
para os deficientes exercerem muitos
desses direitos torna-se indispensável à
adoção de medidas especiais. O exercício
pleno do direito de ir e vir das pessoas
com deficiência, quase sempre depende da
remoção das barreiras ambientais.
Não existe uma escala de valores em
relação à importância dos direitos das pessoas
deficientes que devem ser observados e cujo
exercício deve ser garantido para que a sua
inclusão seja assegurada. É impossível abrir
mão de um deles, sem prejuízo de todos.
O exercício dos direitos deve ser garantido
de forma integrada aos demais cidadãos.
Soluções segregadas somente deverão ser
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toleradas quando for impossível conciliar
a inclusão e os interesses efetivos da pessoa
com deficiência. Sendo fato que o surdo deve
dominar a língua oral e escrita, também não
é menos fato que não devemos esquecer o
seu próprio patrimônio linguístico.
A influência da surdez sobre o indivíduo
implica características particulares que vão
desde o desenvolvimento físico e mental até
ao seu comportamento como ser social.
A educação de surdos tem sido alvo de
importantes impasses devido à ineficiência
das propostas e metodologias pedagógicas
que são aplicadas. Atualmente com a
nossa nova Constituição e com a LDB, os
deficientes de forma geral estão sendo mais
bem assistidos, mas ainda tem muito a ser
feito, principalmente com as famílias de
baixo poder aquisitivo.
Dessa forma, a decisão sobre o
encaminhamento de um aluno para um
determinado recurso educacional deve
ser
fundamentada
nas
necessidades
educacionais específicas, na situação
global do aluno, suas possibilidades
pessoais, atitudes dos pais, condições dos
recursos escolares de sua comunidade
(BRASIL, 2006, p. 79).
Para Vygotsky citado por Shimazaki
(1994), essas pessoas passam pelos
mesmos processos de desenvolvimento que
qualquer outra, diferenciando só o ritmo.
Sendo assim, não há metodologias de ensino
específico para elaboração do conhecimento
para estes deficientes, é preciso adaptar os
processos existentes.
A pessoa com necessidades educativas
especiais não pode e não deve ser banida da

sociedade e rotulada, seguindo os princípios
democráticos de igualdade e respeito
à dignidade. Inclusão seja ela qual for
implica na integração da pessoa deficiente
à sociedade sim, mas também a sociedade
deve adaptar-se às necessidades da pessoa
com deficiência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se não haver uma escala de valores em relação à
importância dos direitos das pessoas deficientes que devem
ser observados e cujo exercício deve ser garantido para que
a sua inclusão seja assegurada, sendo impossível abrir mão
de um deles, sem prejuízo de todos. O exercício dos direitos
deve ser garantido de forma integrada aos demais cidadãos.
Soluções segregadas somente deverão ser toleradas
quando for impossível conciliar a inclusão e os interesses
efetivos da pessoa com deficiência.
Percebe-se que o surdo deva ser tratado e
reconhecido como uma pessoa normal, embora o seja,
pois seu problema auditivo, por meio de domínios
linguísticos e leitura labial, podem ser muito bem superados,
como se observam em alguns casos com pessoas que
possuem essa dificuldade de audição.
Sendo fato que o surdo deve dominar a língua oral e escrita,
também não é menos fato que não devemos esquecer o seu
próprio patrimônio linguístico. A influência da surdez sobre o
indivíduo implica características particulares, que vão desde
o desenvolvimento físico e mental até ao seu comportamento
como ser social.
A integração de surdos e ouvintes é um trabalho demorado
de conscientização e entendem-se como mais um desafio
para os profissionais da área humana sendo que no Brasil,
embora os preconceitos ainda estejam muito presentes,
permeando as relações entre deficientes e não deficientes
é certo que uma nova postura diante dos cidadãos com
deficiência está sendo gradativa, mas sistematicamente,
assimilada pela sociedade.
Acredita-se que quanto maior for à variedade de recursos
educacionais especiais em uma comunidade escolar,
maiores serão as possibilidades de colocar o aluno
excepcional na situação escolar que lhe é mais apropriada,
pois, percebem-se as pessoas com deficientes, como seres
pensantes e sociais que constroem seus conhecimentos em
interação com o meio.
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Sendo o principal objetivo de a educação
ter homens capazes de criar, inventar e
descobrir, neste enfoque, a educação especial
privilegia a compreensão, encorajando a
organização do pensamento e tendo como
principal objetivo o desenvolvimento da
autonomia intelectual e moral.
Parece-nos conveniente alertar que
a expressão “recursos educacionais”,
empregada refere-se às várias alternativas
de organização do atendimento educacional,
abrangendo desde os auxílios especiais
proporcionados no ambiente comum ou
regular de ensino até os serviços especiais
desenvolvidos em situações mais restritivas
ou segregados.
Este
posicionamento
baseia-se,
essencialmente, na importância da integração

dos alunos com características excepcionais,
nas atividades regulares da escola, com
vistas a lhes proporcionar condições para
que se beneficiem tanto acadêmica quanto
socialmente das oportunidades oferecidas
aos alunos ditos normais.
Cabe, portanto, aos que possuem
consciência a este respeito, manter este
estado constante de vigília, para que a luta por
um mundo cada vez mais justo e democrático
jamais esmoreça. Acrescenta-se que esta
discussão bibliográfica não se encerra aqui,
pois existe um enorme leque de discussões
que ainda merecem ser discutidas. Dessa
forma deixa-se aqui, espaço para eventuais
discussões e apontamentos sobre o assunto
em discussão que trata sobre a qualidade de
vida e integração do surdo em sociedade.
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INTRODUÇÃO

A INCLUSÃO DO DEFICIENTE
MENTAL EM SOCIEDADE
RESUMO: A inclusão dos deficientes nas escolas regulares está garantida pelo poder público
segundo a lei de diretrizes e bases 9394/96 que coloca como alternativa preferencial,
ampliação ao atendimento dos alunos com necessidades especiais na própria rede pública
de ensino. Questionam-se então como a criança deficiente é recebida ao se relacionar com
outro? Qual a influência da aceitação ou da rejeição na construção de sua identidade e de
sua autoimagem, enfim, de sua autoestima? Objetivou-se discutir os princípios básicos da
educação especial e a evolução histórica da inclusão, além de procurar conhecer o que é a
deficiência mental e seus fatores. Pretendeu-se mostrar que a criança com deficiência mental
deve ser assistida da mesma forma que as demais tendo condições sociais e educacionais de
desenvolver-se para que também possa atuar concretamente na sociedade.
Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Deficiência Mental; Cidadania.
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As mudanças na sociedade trouxeram
novas expectativas também na educação.
São diversos os estudos, que procuram, a
cada dia, tornar a educação mais inclusiva,
mais dinâmica, mais integrada à realidade do
aluno, e com isso formar cidadãos conscientes
de seu papel da sociedade. Porém muito
ainda precisa ser trabalhado e buscado.
Uma necessidade ainda evidente é a
inclusão do deficiente mental na educação.
Por diversos motivos ainda se torna
difícil manter pessoas com algum tipo de
deficiência em salas comuns. Talvez pela falta
de profissionais qualificados, falta de espaço
físico adequado, entre outros. Mas, mesmo
diante desta realidade ainda difícil, também
são diversas as tentativas de tornar o ensino
para estas crianças mais adequado a suas
necessidades e a sua realidade de vida.
Como problema questiona-se como a
criança deficiente mental é recebida ao se
relacionar com outro? Qual a influência da
aceitação ou da rejeição na construção de
sua identidade e de sua autoimagem, enfim,
de sua autoestima?
Objetivou-se discutir os princípios
básicos da educação especial e a evolução
histórica da inclusão, além de procurar
conhecer o que é a deficiência mental e
seus fatores. Pretendeu-se mostrar que a
criança com deficiência mental deve ser
assistida da mesma forma que as demais,
isto é, é preciso que ela tenha condições
sociais e educacionais de desenvolver-se
por completo, para que também possa atuar
concretamente na sociedade que integra.

A metodologia de estudo deu-se a partir
de referenciais teóricos, onde foi possível
por meio de revisão bibliográfica observar
uma série de conceitos importantes, visando
o bom desenvolvimento da aprendizagem da
criança e o papel de pais e educadores nesta
função tão importante que é educar uma
criança com deficiência mental.
Pode-se dizer que uma discussão
mais ampla sobre inclusão, fundada na
movimentação histórica decorrente das
lutas pelos direitos humanos, não mais se
constitui numa novidade, se levada em
consideração que tais princípios já vêm
sendo veiculados, em forma de Declarações
e diretrizes políticas pelo menos desde
1948, quando da aprovação da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

A EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEU
PRINCÍPIOS BÁSICOS
Por meio da análise e retrospectiva
histórica da educação especial no Brasil
observamos que sua trajetória acompanha
a evolução da conquista dos direitos
humanos. Houve época em que as pessoas
com
deficiências
eram
sacrificadas,
porque nada de útil representavam para
a sociedade em geral. Por outro lado,
à filosofia humanística ainda não tinha
seus contornos delineados, o que
explica os choques de ideias quanto ao
posicionamento do homem na vida social,
econômica, política e religiosa.
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Durante séculos, os deficientes foram
considerados seres distintos e à margem dos
grupos sociais, mas, na medida em que os
direitos do homem à igualdade e à cidadania
tornaram-se motivo de preocupação dos
pensadores, a história da educação especial
começou a mudar.
A histórica rejeição aos deficientes deu
lugar à compaixão e atitudes de proteção
e filantropia, que até hoje perduram e
muitas vezes prevalecem, apesar de todos
os esforços que têm sido realizados para
que essa postura seja substituída pelo
reconhecimento da igualdade de direitos a
todo cidadão, sem discriminações.
No âmbito legal, merecem destaque a
Lei 5.692/71, das Diretrizes e Bases do
Ensino Fundamental e Ensino Médio, que
no Art. 9 confere destaque ao atendimento
aos deficientes e aos superdotados e a
Constituição Federal de 1988, que no
Art. 208, inciso III, garante o atendimento
educacional especializado aos deficientes
em igualdade de condições com qualquer
outro aluno. Além deste inciso, todo o texto
da Carta Magna aplica-se às pessoas com
necessidades especiais, o que é compatível
com o ideário da democracia.
No âmbito político administrativo,
Em 1971, o MEC criou um grupo tarefa,
por meio da Portaria número 86/71,
para realizar uma completa avaliação da
educação especial no Brasil, que resultou
na apresentação de um relatório, com
sugestões, diretrizes e propostas para a
criação de um setor especializado, destinado
a lidar exclusivamente com a educação
especial (BRASIL, 2003, p. 28).

Naquele momento, a centralização
administrativa era aconselhada, porque as
decisões em torno da educação especial,
além de assistemáticas, permaneciam apenas
no âmbito dos Conselhos Estaduais de
Educação. Sendo, portanto, necessário criar
um órgão que centralizasse e direcionasse tais
ações. Mais que uma referência cronológica,
este fato tem um significado sóciopolítico,
com desdobramentos que perduram até os
dias atuais.
Atualmente, é à Secretaria de Educação
Especial - SEESP/MEC, que cabem essas
responsabilidades. Em consonância com
as atribuições do Ministério da Educação
e do Desporto, a SEESP coordena ações
voltadas à formulação de políticas,
oferece fomento técnico e financeiro e
promove as articulações necessárias ao
aprimoramento da educação especial.
Atualmente, a administração do MEC
coloca, em seu organograma, a educação
especial no mesmo patamar administrativo
dos
demais
graus
de
ensino
(RODRIGUES, 2007, p. 13).
Observou-se que as mudanças frequentes
do órgão de educação especial na
organização estrutural do Ministério, além
de afetarem profundamente todo o trabalho,
constituem, ainda, significativo indicador da
importância
dada
ao
atendimento
educacional aos deficientes, seja de condutas
típicas ou altas habilidades. É esse um dado
administrativo que também se reflete na
estrutura organizacional das Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação, porque
se inspiram no modelo de organograma
adotado pelo MEC.

396

Podemos dizer com clareza que nas últimas
décadas, registrou-se sensível aumento
da produção teórica, fruto de estudos e
pesquisas que têm substituído as práticas
empíricas e destituídas de cunho científico,
nas propostas pedagógicas. Igualmente
influentes têm sido os movimentos em
prol da operacionalização do processo de
interesse pela educação especial.
O processo de democratização pelo qual
passa a sociedade brasileira vem suscitando
o repensar da prática social quanto ao acesso
e garantia dos direitos sociais do cidadão,
destacando-se, entre eles, a educação.
Quanto
aos
deficientes
físicos,
vem-se enfatizando a importância do
atendimento no contexto de ensino regular,
conforme preconiza a atual Constituição.
Oportunizando o acesso de todos à
escola, propicia-se a universalização dos
conhecimentos acumulados pela sociedade.
Entende-se, porém, que, uma escola
democrática, para receber um contingente
de alunos deficientes deva estar instruída
do respeito às maneiras próprias que
cada ser humano apresenta em temos de
desenvolvimento e consequente aquisição
de conhecimentos. Isso constitui um
indício de que essa escola entenderá a
deficiência mental, ou outra, “como um
estado atual do indivíduo em relação ao
seu nível de funcionamento intelectual e de
comportamento adaptativo” (MAZZOTTA,
2012, p. 87).
O referido conceito é interpretado
conforme Mazzotta (2012) como sendo
O estado de uma pessoa pode mudar
em resultado de mudanças ou condições

sociais, ou como resultado de mudanças
de eficiência do funcionamento intelectual,
em relação ao padrão e às normas
de comportamento do grupo e cuja
idade
corresponde
cronologicamente
(MAZZOTTA, 2012, p. 87).
Sob essa ótica, percebe-se que a escola
passa a desempenhar um papel relevante
na educação dos deficientes físicos quando
se propõe, por meio de metodologias
apropriadas, oferecerem-lhes condições
de vida idênticas às de outras pessoas, em
aceitá-los e ensiná-los a conviver com suas
deficiências, e, apesar desta, levar a uma vida
tão normal quanto possível, beneficiando-se
das ofertas de serviço e das oportunidades
existentes na sociedade em que vivem. Há
que se ponderar que a integração social de
qualquer pessoa se constitui num “continuum”
que perpassa a família, a escola, extrapolando
para um contexto social mais amplo.
Sob esse prisma, a integração escolar passa
a ser entendida como processo intermediário,
interligando a integração do deficiente
no contexto familiar para sua escalada de
ascensão na sociedade em busca de sua
realização pessoal, por meio da participação
no mundo do trabalho e do acesso a todo e
qualquer benefício sociocultural.
Não se deve falar em integração por si só.
É necessário compreender tanto as razões
das pessoas portadoras de necessidades
especiais quanto daquelas consideradas
“normais”. Não se trata de uma questão de
mera inserção da pessoa com deficiência no
contexto escolar, pois, a integração implica
o rompimento com as estruturas vigentes,
é ter que lidar com aspectos culturais,
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preconceitos, valores, crenças etc. (OSÓRIO,
2008, p. 9).
Por isso, partilha-se do postulado por
ela defendido de que a integração deve
ser entendida como processo contínuo e
gradativo, pois requer preparo da escola
quanto aos aspectos administrativos,
à adaptação das instalações físicas, a
preparação de toda a comunidade escolar,
destacando-se o corpo docente e os alunos,
por serem eles as pessoas com as quais os
deficientes físicos terão que interagir de
imediato, e a busca de propostas educacionais
compatíveis com as condições específicas de
aprendizagem desse alunado.
A verdadeira inclusão deverá ter como
alicerce um processo de construção de
valores, políticas e princípios proveniente de
uma reflexão coletiva sobre o que é a escola,
quais as suas funções, os seus problemas e a
maneira de solucioná-los. Deve-se buscar uma
reflexão orientada para o diagnóstico e para a
ação, e isso não se limita ao atendimento dos
princípios normativos legais que justificam
a inclusão. É preciso, como sublinhamos
anteriormente, adotar a concepção de homem
que traça as ações e orienta as formas para
pensar na própria integração.
Acredita-se que a garantia do atendimento
educacional especializado, à oferta da
educação especial na escola pública ou
particular, à introdução de metodologias
educacionais
compatíveis
com
as
necessidades educacionais, à preocupação
com a normalização e integração devese somar a necessidade que a educação
especial tem de extrapolar os seus objetivos
educacionais para o âmbito da comunidade.

A compreensão da educação especial
no contexto geral de educação passa pelo
entendimento histórico da pessoa com
excepcionalidade que sofreu transformações
no decorrer do processo histórico que
repercutiram na sua caracterização e
encaminhamento educacional.
Duas correntes teóricas surgiram de acordo
com a filosofia que permeou os diferentes
períodos da história da humanidade,
denominados de pré-científicas e científicas.
As teorias pré-científicas, que vigoraram
até a Idade Moderna, foram responsáveis
pela difusão de ideias no âmbito da
excepcionalidade, marcadas pelo princípio
da eugenia, segundo o qual a deficiência
era entendida como degeneração da raça
humana, sendo as pessoas deficientes
condenadas ao abandono ou à morte, e
sujeitas a crenças ligadas ao sobrenatural e à
expiação de pecados.
A partir dessa compreensão, determinados
comportamentos se arraigaram nas diversas
sociedades, destacando-se: a terminologia
preconceituosa empregada na identificação
desse conjunto de pessoas, a partir de termos
como débil, louco, cego, surdo, aleijado;
a marginalização social; a segregação e o
assistencialismo, com caráter filantrópico ou
caritativo; a reclusão dos deficientes mentais
em hospitais psiquiátricos, culminando,
do ponto de vista educacional, com a
institucionalização desse grupo de pessoas.
Contrapondo-se a esta, e sob a influência
do Renascimento, da Revolução Francesa
e do desenvolvimento técnico-científico
ocorrido na sociedade contemporânea, tem
origem à concepção científica, que provocou
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mudanças no encaminhamento dos
diferentes ramos da ciência, dentre as
quais a Medicina, a Filosofia, a Educação
e a Psicologia, cujos estudos repercutiram
diretamente
no
processo
de
uma
compreensão mais profunda do ser humano.
A partir daí o homem passa a ser entendida
em sua complexidade biológica, psicológica,
espiritual e social, visão esta que repercute
na compreensão da pessoa portadora de
deficiência, cuja limitação mental, sensorial
ou física não implica sua aniquilação como
pessoa.
Esta
concepção
contribuiu
para
redimensionar
a
terminologia
para
excepcionais, pessoas com deficiência,
pessoas
com
problemas
no
seu
desenvolvimento, pessoas com necessidades
específicas, e, atualmente, pessoas com
necessidades educativas especiais. Desses,
dois termos são empregados na educação
especial no Brasil, apresentando conotações
distintas: “deficiente físico” e “pessoa com
necessidades especiais”.
Entende-se por deficiente físico aquele
que apresenta, em comparação com a maioria
das pessoas, significativas diferenças físicas,
sensoriais ou intelectuais, decorrentes de
fatores inatos ou adquiridos, de caráter
permanente, que acarretam dificuldades
em sua interação com o meio físico social
(UNESCO, 1995, p. 148).
Já, a “pessoa com necessidades especiais”
nem sempre é um deficiente, mas é aquele
que,
Por apresentar, em caráter permanente
ou temporário, alguma deficiência física,
sensorial, cognitiva, múltipla, condutas

típicas, ou ainda altas habilidades, necessitam
de recursos especializados para desenvolver
mais plenamente o seu potencial ou superar
ou minimizar suas dificuldades (UNESCO,
1995, p. 151).
Nesse grupo se enquadram, também,
as crianças com neoplasia, traumatologia
ou outras enfermidades que requerem
longo tempo de internamento hospitalar,
os meninos de rua que perderam o
vínculo familiar e social e outros tantos
que necessitam de recursos educacionais
específicos que favoreçam sua integração
social, apesar de suas limitações.
Com a mudança conceptual, essas
pessoas passaram a ser vistas como seres
integrantes de uma sociedade, capazes de
agir e interagir socialmente com os demais
membros, de desenvolver sua criatividade,
de sensibilizarem-se diante dos fatos, de
executarem tarefas diversas, de terem direito
aos benefícios da ciência, da tecnologia, e do
acesso ao trabalho, cultura e esportes.
À luz desses princípios, conforme
estudos realizados emergiram diferentes
correntes educacionais: a Psicopedagogia, a
abordagem social e o comportamentalismo.
A Psicopedagogia, que passou a vigorar a
partir do final do século XIX, notabilizouse por admitir a educabilidade das pessoas
com deficiência por meio da intervenção da
psicologia e pedagogia.
Vale destacar as contribuições voltadas ao
aperfeiçoamento da definição da deficiência
mental, que incorporou, à abordagem
psicopatologia, a dimensão pedagógica, cujas
consequências repercutiram nos métodos de
ensino, nos ajustamentos de programas às
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características individuais do educando e no
critério de avaliação.
No decorrer da segunda metade do século
XX, entrou em evidência a abordagem social,
que entende a deficiência como um desvio
socialmente determinado por um processo
de estigmatização, e busca adaptar o meio
social ao deficiente, surgindo, com base
nessas ideias, os princípios de normalização,
integração e individualização, que regem
mundialmente
o
encaminhamento
educacional dos portadores de deficiência.
Nesse mesmo período, tomou vulto à
corrente comportamentalista, enfatizando a
possibilidade da mudança do comportamento
a partir de princípios condicionantes, o que
proporcionaria uma melhor adaptação dos
deficientes físicos ao meio social.
Todas essas teorias sofreram modificações
a partir de estudos desenvolvidos pelos novos
adeptos dessas correntes, os quais trouxeram
inúmeras colaborações que, muitas vezes,
alteraram a maneira de entender, interpretar
e aplicar seus postulados teóricos.
A concepção científica favoreceu a
desinstitucionalização da deficiência e
propagou a política de integração social, que
vem conquistando espaços nos diferentes
setores de atividades, destacando-se, entre
eles, a educação escolar.
O encaminhamento dos educandos com
necessidades educacionais especiais ao
atendimento educacional especializado
se processa por meio de uma avaliação,
com caráter diagnóstico ou diferencial,
objetivando a obtenção do seu perfil
cognitivo, afetivo e psicomotor.
Normalização,
individualização
e

integração são os princípios que regem a
prática da educação especial, cujas origens
remontam à história da educação especial
nos países escandinavos, na década de
cinqüenta, e foram incorporados por grandes
e significativos movimentos internacionais,
como o demonstram a declaração dos
direitos da criança e a declaração universal
dos direitos humanos.
Fundamentados nos princípios difundidos
por esses movimentos, os demais países
do mundo estruturaram suas políticas de
atendimento às pessoas com necessidades
educacionais especiais. Não significa tornar
o excepcional normal, mas que a ele sejam
oferecidas condições de vida idênticas às de
outras pessoas.
Devem ser aceitos com suas deficiências,
pois é normal que toda e qualquer sociedade
tenha pessoas com deficiências diversas [...]
é preciso ensina ao deficiente a conviver com
sua deficiência. Ensiná-lo a levar uma vida
tão normal quanto possível, beneficiando-se
das ofertas de serviços e das oportunidades
existentes na sociedade em que vive.
(JANNUZZI, 2012, p. 180).
A normatização deve ser entendida como
objetivo, a integração como processo e a
individualização como meio para atingi-las.
A integração é um processo dinâmico
de participação das pessoas num contexto
relacional, legitimando sua interação nos
grupos sociais e, conforme vem sendo
demonstrado permeia grande parte dos
conceitos, constituindo-se na meta maior da
Educação Especial. Ela pode ser compreendida
como relação de reciprocidade de ação entre
o ser humano em contato com o seu meio no
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sentido da busca, da oferta e do acesso aos
benefícios sociais (UNESCO, 1995, p. 152).
Nesta relação tem-se, de um lado, a
pessoa em busca de integração e, de outro, a
sociedade com todo o seu aparato a serviço
deste processo.
Entende-se que a integração implica a
predisposição do ser humano em conquistar
espaços existentes no contexto social,
cabendo à comunidade garantir-lhe o acesso
a esses direitos. No caso dos deficientes
físicos, ela obrigatoriamente deve acontecer
no contexto família e educacional,
cabendo à educação o papel de mediadora
deste processo com a sociedade, bem como
o de oportunizar a eles o desenvolvimento
pleno de suas potencialidades (GIANNELLA,
2001, p. 30).
Observa-se então, que o atendimento
de tais metas somente ocorrerá a partir do
momento em que todos os profissionais
que nela atuam se despojarem do caráter de
conformação ou de mero assistencialismo.
Conforme Klein (1993 apud GIANNELLA
2001) esses profissionais devem estimular
o educando a desempenhar tarefas mais
complexas, mesmo que de forma alternativa,
o que, dito em outras palavras, não basta
ensiná-lo ao máximo, nos limites de suas
possibilidades, é preciso criar, para ele e com
ele, novas possibilidades.
A integração, pois, exige mudanças na
estrutura da sociedade e da própria educação
escolar, que é alicerçada, ainda, em padrões
de homogeneidade, rentabilidade e eficácia;
os quais repercutem negativamente em todo
o processo de convivência escolar e o social
das pessoas com necessidades educacionais

especiais, além do que se contrapõe
ao princípio humano de ser diferente
e apresentar características individuais
próprias em termos de interesse, ritmo,
aptidões e habilidades específicas.
A individualização do ensino implica
atender as condições e necessidades
específicas apresentadas por esse tipo de
educandos, destacando-se, entre outras,
a adequação de espaços físicos no âmbito
escolar, a utilização de materiais específicos
de apoio à aprendizagem, a formação de
professores especializados, o trabalho
de equipe multidisciplinar, as adaptações
curriculares, a revisão dos métodos de ensino
e da avaliação da aprendizagem, a criação de
mecanismos de apoio à escolaridade.
Não se trata de criar uma estrutura
especial para o atendimento desses
educandos, mas de fazer com que a estrutura
educacional existente, nos seus diferentes
níveis de ensaio, aproxime-se ao máximo das
necessidades educacionais específicas por
eles apresentadas.
Individualizar o ensino não significa colocar
o educando com necessidades educacionais
especiais numa redoma escolar, mas sim,
oferecer-lhe condições de agir e interagir
coletivamente com todos os demais colegas
da escola.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SUA
EVOLUÇÃO HISTÓRICA
Ao fazer-se uma retrospectiva da história
do homem, enquanto sujeitos sociais
verificaram que suas formas de pensar e de
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agir, estão diretamente ligadas às formas de
produção econômica que tem determinado o
modelo de homem considerado ideal em cada
época, bem como tem inspirado as práticas
sociais de aceitação e exclusão daqueles
considerados como pouco produtivos.
A questão de deficiência só será
compreendida se inserida no espectro do
processo histórico de como a sociedade foi
possibilitando ou não aos indivíduos terem
atendidas as suas necessidades básicas e,
por decorrência, construir sua existência
com dignidade e qualidade.
Segundo a evolução histórica a humanidade
defrontou-se, primeiro, com a etapa do
extermínio, na qual a pessoa com deficiência
não tinha direito à vida. Esses indivíduos eram
todos como castigos devendo, portanto, ser
banidos da sociedade com a morte. Dessa
indicação para extermínio, a deficiência
passou à ótica filantrópica, na qual as
pessoas com deficiência eram tidas como
eternas crianças, como doentes, inválidos e
incapazes.
Nessa fase, supondo-se que assim
poderia seria melhor, as pessoas com
deficiência eram segregadas do convívio
social, tratadas com sentimentos de lástima
e pena, preponderando ações puramente
assistenciais e paternalistas, oferecidas em
instituições especializadas e especificas
para determinados grupos de pessoas com
deficiência.
Para tanto, a proposta de sociedade
inclusiva contém, implícita, a ideia de
mobilização dos diversos segmentos sociais
na busca do bem-estar de todos. São
necessárias transformações intrínsecas,

quebrando-se as barreiras cristalizadas em
torno dos grupos estigmatizados e excluídos,
tornando-se sujeitos de sua própria história.
Sob essa perspectiva deve estar à ideia de
valorização da diversidade.
O papel da educação será de fundamental
importância, na medida em que for
ressaltado e efetivado o compromisso da
escola com todos, entre todos e para todos.
A escola para todos precisa mudar seu olhar
e se basear numa filosofia “aceitando a
diversidade como eixo diferencial humano,
o que implica no próprio posicionamento
sobre conceito de educação” (SANCHEZ,
apud LIMA, 1997, p. 171).
Não devemos nos esquecer de que
lutamos pelo direito de todo cidadão ter
acesso a uma escola de qualidade, ao mesmo
tempo em que muitos ainda não desfrutam
do direito básico ao alimento diário e de
condições dignas de vida.

INTEGRAÇÃO E OS CAMINHOS
PARA A EDUCAÇÃO
Ao pensarmos a integração do ponto de
vista do sujeito, na dimensão individual,
podemos falar no movimento próprio da
criança, que a conduz naturalmente em
direção ao outro e ao meio ambiente.
Podemos dizer que esse movimento é
uma condição básica para a aprendizagem:
aprendizagem de si, do outro e do mundo ao
seu redor.
Quanto à dimensão social, podemos
pensar nas diferentes formas de receber ou
aceitar o movimento da criança com
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deficiência mental por parte do outro.
Como essa criança diferente é recebida ao
se relacionar com outro? Qual a influência
da aceitação ou da rejeição na construção de
sua identidade, de sua autoimagem, enfim,
de sua autoestima?
Integrar é definido como tornar inteiro;
completar, inteirar, integralizar. Inteirarse, completar-se. Juntar tornando parte
integrante;
reunir-se,
incorporar-se.
Pensando nessa definição, a integração
aparece sobe duas dimensões que se
entrelaçam: a dimensão individual e a
dimensão social.
Ainda hoje, muitos professores e outros
profissionais da educação acreditam que o
aluno com deficiência mental tem pouca ou
nenhuma possibilidade de se integrar.
Pode-se dizer que a integração é
um processo bilateral que pressupõe a
participação e a ação partilhada ao mesmo
tempo dividida e somada. É um movimento de
conquista de espaço interno e externo, tanto
daquele que pertence ao chamado grupo
minoritário quanto dos demais participantes
da comunidade.
Sem dar uma visão simplista a essa
questão complexa, podemos pensar que
para o sujeito poder se integrar, ou seja,
se assumir como indivíduo, conhecendo e
aceitando suas possibilidades e dificuldades,
há um longo caminho a percorrer, tanto por
ele mesmo quanto pela sociedade.
Esse caminho depende da qualidade
das relações que são estabelecidas entre a
criança e seu grupo de referência: família,
escola etc. Depende ainda, do compromisso
e da aceitação da deficiência por familiares,

visinhos, colegas, professores etc. Portanto,
depende do processo de relacionamento
dialeticamente construído entre os sujeitos.
Vale à pena ressaltar a ineficácia dos
instrumentos legais que, na tentativa
de garantir a integração do aluno com
deficiência mental na classe comum, impõem
uma pseudo-aceitação deste, acabando por
gerar desordens na ordem escolar. Quando a
presença do aluno diferente é imposta, sem
a devida preparação do próprio aluno com
deficiência, de seus colegas e professores,
dos pais, de funcionários, fica difícil falar em
integração.
A integração não se faz com atos legais,
não pode ser imposta. Ela é conquistada,
nas ações e nas relações. Refletir sobre a
inclusão da pessoa com deficiência implica
necessariamente repensar o sentido atribuído
à educação. Implica, portanto, atualizar nossas
concepções e dar um nono significado aos
propósitos educacionais, compreendendo a
complexidade e a amplitude que envolve o
processo de construção de cada indivíduo,
seja ou não deficiente.
A educação a que nos referimos tem
um caráter amplo e complexo, envolvendo
todas as ações e as relações planejadas ou
não, formais ou informais produzidas pelo
indivíduo e para ele, tendo como propósito
uma atitude continua de preparar e se
preparar, formar e se formar, pela vida e para
ela.
O processo educacional voltado para as
pessoas com deficiência deveria ser pensado
nessa mesma perspectiva, ou seja, tendo
em vista a preparação para a vida na família,
na escola e no mundo. Se isso ocorresse, o
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processo educacional resultaria naturalmente
em convívio e participação social.
Porém, como os mitos e preconceitos ainda
rondam o imaginário da grande maioria das
pessoas, deve continuar falando em Educação
Especial, com todas as especificidades que
lhe são próprias. A educação inclusiva traz
a diversidade presente na sociedade para a
sala de aula, garante o direito dos deficientes
à formação escolar e ensina as crianças a
respeitar e valorizar as diferenças.
A inclusão de pessoas com algum tipo de
deficiência no sistema regular de ensino, do
nível fundamental à universidade, continua
a ser uma luta no Brasil, mesmo com a
Constituição de 1988 garantindo a todos,
irrestritamente acesso à educação. O mais
comum, nesses casos, ainda é a matricula nas
chamadas escolas especiais ou nas classes
especiais, salas especificas para deficientes
dentro das escolas regulares (MANTOAN,
2008, p. 41).
Conforme Mantoan (2008, p. 41) “o
problema é que a legislação e as portarias do
Ministério da Educação e do Desporto não
são muito claras ao tratar da inclusão desta
população no sistema de ensino, favorecendo
com isso interpretações dúbias”.
Uma das questões que levantam debates
a respeito da proposta de uma educação
orientada para a inclusão é como praticála. Lembramo-nos a todo o momento,
da importância de nosso papel, como
formadores de cidadãos, ao mesmo tempo
em que, embora também sejamos cidadãos,
nem sempre somos respeitados como tal; de
forma que muitas vezes somos impedidos
de exercer nós mesmos, nossos próprios

deveres de cidadania e assim, de servir de
exemplo àqueles que formamos, por faltarnos às condições básicas.
O primeiro papel do professor neste
processo é decidir. Decidir-se não por
conteúdos linguísticos ou matemáticos, mas
sim, pela sociedade, que está necessita de
cidadãos críticos, conscientes e produtivos.
A formação futura de uma sociedade cada
vez mais inclusiva depende, e muito de uma
formação escolar inclusiva e que precisa ser
presente, e não futura. Teremos que nos
surpreender em nossas práticas profissionais
com as investigações nos seguintes aspectos:
Que grupos estão sendo excluído num
dado momento, em nosso cotidiano? O que
podemos fazer para minimizar e, se possível
eliminar os aspectos identificados como
excludentes? Não há uma prática pedagógica
inclusiva que possa ser dada, precisamos
primeiro analisar quem está excluindo e de
que maneira esta exclusão está acontecendo,
para então, decidirmos o que podemos fazer.
Por outro lado, no processo de investigação
redescobrimos nossa autonomia, uma vez
que não precisamos esperar por maiores
iniciativas governamentais para começarmos
a agir.
Refletindo acerca do dia a dia das
escolas, apontam-se algumas questões
discutidas com outros professores: Falta de
envolvimento da família; pouco material.
Compreensão geral do aluno: Dificuldades
de aprendizagem em diversas áreas; Áreas
específicas: Dificuldades socioeconômicas
ocasionando barreiras as aprendizagens;
Falta de condições de trabalho; Salário
indigno para a profissão.
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A postura pedagógica dos professores
passou por um processo de reconstrução,
orientada em conjunto com o próprio corpo
docente, num trajeto envolvendo desde a
sala de aula, passando pela coordenação
e direção, até a secretaria da educação,
dependente
do
desenvolvimento
da
capacidade interna da escola como um todo,
bem como um compromisso abertamente
assumido, por cada participante da pesquisa.
Para que a escola se transforme num local
de produção cultural e de transformação
social, ela não pode se restringir enquanto
influência e interferência rica no universo

do aluno. Uma mudança importante e
fundamental para os professores trabalharem
com deficientes é a possibilidade de
pensar numa escola inclusiva, criar espaços
adequados, ter especialistas para apoio e um
trabalho contínuo com as famílias.
Quando se fala inclusão, é necessário
escutar os alunos deficientes, buscar
respostas, lidar com a incerteza e o não
saber, com o problema, são essenciais
para a vida, que não há respostas
prontas, que a aprendizagem é uma
construção que se dá no dia a dia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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mas mesmo assim respiramos o mesmo ar. Circunstancialmente,
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INTRODUÇÃO

A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO
PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM
RESUMO: Atualmente, muitos pais se questionam se os problemas de seus filhos são
resultado daquilo que herdaram, que aprenderam com sua família ou se são provenientes
das pressões e padrões gerados pela sociedade. Criar filhos nos dias de hoje não é uma
tarefa fácil, na verdade nunca foi. A quantidade de informações é muito grande e os
conhecimentos são muito diferentes dos vivenciados pelos pais. A nova geração precisa
estar sempre pronta para competir, enfrentar as pressões e uma tensão emocional intensa.
Diante destas circunstâncias, bons pais hoje, são mais que necessários; significa que
adaptar vidas requer tempo, paciência, disponibilidade, tolerância, abnegação, amor e
muito trabalho. O que mais compensa disso tudo é observar a criança crescer seguindo
uma direção de maturidade e autonomia. Nesse sentido, esta pesquisa visa analisar a
influência da família no processo de desenvolvimento infantil, e como esta relação contribui
ou interfere no processo de ensino-aprendizagem. Por meio de Revisão Bibliográfica,
ficou claro o papel da família como fator primordial na formação da autoestima e
aprendizagem da criança, permitindo-lhes que se desenvolvam como sujeitos capazes de
ajudar na edificação de um mundo mais livre e democrático.
Palavras-chave: Família; Criança; Escola; Aprendizagem.
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O ser humano não é um simples
expectador herdando experiência adquirida.
Ele cria e recria, integra-se às condições
de seu contexto, responde a seus desafios,
objetivando-se a si próprio, discernindo,
transcendendo, salientando a necessidade
de uma permanente atitude critica; único
modo pelo qual ele realizará a integração.
Assim sendo, identifica-se a necessidade de
uma educação que o leve a uma nova postura
diante dos problemas de seu tempo e de seu
espaço, educação como um ato de amor, de
criação, capaz de desencadear outros atos
criadores (BOWLBY, 2006).
Neste conjunto é importante ressaltar
dois fatores: o papel essencial da família e da
escola com relação à criança e o fato de que
consequentemente muitos obstáculos na
aprendizagem das crianças têm suas bases
em dificuldades afetivas (BOWLBY, 2006).
A família é uma instituição vital na vida da
criança e dentro da educação não é diferente.
Ela tem papel preponderante e decisivo no
sucesso ou fracasso escolar do indivíduo.
Mesmo que o professor se esforce para
acolher bem o aluno e para criar um ambiente
cheio de responsabilidades, competências,
etc. é um ambiente muito diferente da casa da
criança, e não se pode suprir a falta dos pais.
É por isso, que se valoriza tanto a presença
dos pais na educação dos filhos, mesmo
assim, esse é um ponto deficitário dentro da
educação brasileira, em que há não somente
a resistência dos pais, mas também de muitas
instituições em promover a participação dos
mesmos (VIEIRA NETA & SILVA, 2018).

Nesse sentido, este trabalho visa analisar
a influência da família no processo de
desenvolvimento infantil, e como esta
relação contribui ou interfere no processo de
ensino-aprendizagem.
A preocupação foi conhecer os obstáculos
e a influência que a família exerce neste
processo, partindo da ideia de que a
dificuldade na aprendizagem não está
somente na escola ou no professor, mas
no contexto global do desenvolvimento da
criança desde a concepção até sua idade
atual e na sua relação com o ambiente
familiar, social e escolar e a qualidade dos
vínculos estabelecidos entre eles.
Assim sendo, este artigo tem como
objetivo principal encontrar subsídios para
a constatação da importância da família no
desenvolvimento saudável e positivo da
criança e como esta relação interfere no
processo de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, pretende-se analisar
a influência da família no processo
de desenvolvimento infantil e como
esta relação contribui ou interfere no
processo
de
ensino-aprendizagem,
mostrando como a família pode influenciar
positivamente
ou
negativamente
no
desenvolvimento escolar das crianças.
A atualidade do tema é característica
de uma sociedade moderna, na qual há a
necessidade de que pais sejam conscientes
e atuantes, não deixando para o sistema
educacional a responsabilidade total da
educação e a formação geral de suas crianças
(CHAPMAN & CAMPBELL, 2008).
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Como metodologia é utilizada a revisão
bibliográfica abrangendo a questão por ele
delimitada, procurando obter um panorama
sobre os trabalhos já realizados sobre o
assunto em questão.

A APRENDIZAGEM E SUAS
RELAÇÕES COM O AFETO DA
FAMÍLIA
Segundo Salvari (2003), a convivência
com crianças com dificuldades faz crer
que as transformações pelas quais
tem passado a sociedade ao longo dos
tempos, atingem de forma cruel o núcleo
familiar, que antes composto pela mãe e pelo
pai, hoje composto por infinitas variações e
composições que desfrutadas pela situação
econômica, social, política, entre outras,

atingem e interferem negativamente na
criança e consequentemente em seu
desempenho na escola.
Outro fator bastante relevante é o
desconhecimento da família em relação
a sua influência no comportamento e
aprendizagem das crianças, sendo a falta
de comprometimento na educação de
seus filhos e o desinteresse por eles cada
vez maior na realidade em que atuamos.
Os pais são simplesmente os geradores,
colocam a cargo do mundo e depositam
na escola a responsabilidade total de suas
crianças (ANDRADE, 2001).
Preocupa também o inverso que é
o exagero, pais que não conseguem
respeitar cada fase do desenvolvimento
da criança e acabam tomando para si a
autonomia da mesma.
De acordo com Carter e Mogaldrick (2004),
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.
Segundo Bowlby (2006), 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. Decisivamente,
a criança guarda os sentimentos que seus pais
possuem no que se refere a ela e à vida em
geral. Tais sentimentos serão o fundamento
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para o conceito que ela formará de si mesma
(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.
Dizem que a experiência é o maior dos
mestres, isto significa que os acontecimentos
vivenciados pelo sujeito em desenvolvimento
- em sua residência, em sua cidade, na escola
e em nos diversos espaços sociais - definirão
o que ele vai aprender e, ainda, em grande
parte, o tipo de pessoa que se tornará
(GAGNÉ, 1991, p. 02).
Na leitura de “As práticas educativas
familiares”, Salvador (2011) considera a
família um sistema aberto, que tem por
função proteger os seus membros e favorecer
sua adaptação à cultura a qual pertence,
apontando as funções familiares:
a) As famílias devem oferecer cuidado
e proteção às crianças, garantindo-lhe
subsistência em condições dignas. Quando,
seja qual for a razão, essa função não
pode ser cumprida existem nas sociedades
desenvolvidas mecanismos de intervenção,
desde os serviços de suporte e de assistência
social até intervenções mais drásticas, que
podem deter a custódia dos filhos se os pais
não podem garantir sua integridade física e
psíquica.
b) As famílias devem contribuir para a
socialização dos filhos em relação aos valores
socialmente constituídos. Essa função é a
base de diversos autores, na sociologia, na
filosofia e na psicologia acerca da família
como uma instituição conservadora e
reprodutora da ordem social dominante.

c) As famílias deverão dar suporte à
evolução das crianças, controlá-las e ajudálas no processo de escolarização e de
instrução progressiva em outros âmbitos e
instituições sociais. É uma função de ajuda
que se deduz no próprio contexto familiar,
mas que alcança também, como suporte,
os outros contextos de socialização das
crianças.
d) Uma outra função da família consiste
na ajuda e no suporte que proporcionam
às crianças para virem a ser pessoas
emocionalmente equilibradas, capazes de
estabelecer vínculos afetivos satisfatórios e
respeitosos com os outros e com a própria
identidade.
Vale ressaltar, que cada uma dessas funções
isoladas ou todas em conjunto, evidenciam
que a família é, na maioria dos casos, um
contexto privilegiado de desenvolvimento
para os indivíduos. As aprendizagens feitas
no contexto familiar refletem uma teia de
relações e de sentimentos de afeto e de
vinculação mútua (SALVADOR, 2011).
Ainda em relação ao papel familiar,
Winnicott (1997), aponta que:
Afamília assume o papel no estabelecimento
da maturidade individual. No início da vida,
há uma dependência absoluta do bebê com
a mãe, que vai aos poucos diminuindo e
tende ao estabelecimento da autonomia
conforme acorre o crescimento da criança
(WINNICOTT, 1997, p. 57).
E complementa afirmando que:
A família é um dado essencial de nossa
civilização. O modo pelo qual organizamos
nossas famílias demonstra na prática o que
é a nossa cultura, assim como a imagem do
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rosto é suficiente para retratar o indivíduo.
A família nunca deixa de ser importante e é
responsável por muitas de nossas viagens
(WINNICOTT, 1997, p. 59).
Ele faz essa afirmação porque nós estamos
sempre trocando o local de moradia em
função da necessidade de nos libertarmos,
porém, estamos sempre voltando para casa
e renovando o contato com a família.
Segundo
Winnicott
(1997),
o
desenvolvimento sadio de cada 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.
Conforme Wallon (1995), crianças que
crescem em ambiente cheio de humilhações,
apelidos negativos e censuras, quase
sempre se tornam adultos críticos, com
autoestima menor do que a adequada.
O medo da rejeição transforma-se no medo
da mudança e elas tendem a procurar
segurança nas exposições nas quais se
ajustam ao sistema. O medo da mudança
traduz-se no medo do sucesso.
Dessa forma, a aprendizagem depende
de uma boa interação com o meio, já que
o medo é uma resultante do desequilíbrio
das adaptações com este meio. A não
circulação do conhecimento na família, a
falta de limites e o estabelecimento de regras
como fatores externos e a não solução do
complexo da castração e o complexo edípico,
fatores internos, provocam desequilíbrio e
impedem que a criança se harmonize com a
aprendizagem.

Portanto, os traços individuais da
criança são influenciados pelo papel que
os pais exercem na primeira infância e
por suas identificações com eles e com
outras pessoas que exerçam autoridade,
como os professores, no decorrer de sua
vida, especialmente durante o processo
de socialização. Então, é necessário que
educadores, pais e especialistas, tenham
um conhecimento prévio das teorias de
desenvolvimento que contribuem não só para a
compreensão do comportamento humano,
como também para o reconhecimento da
importância do processo de socialização,
além de suas consequências para o
desenvolvimento da personalidade.

A FORMAÇÃO DO VÍNCULO DOS
PAIS COM A CRIANÇA
Segundo Bee (2003), o contato inicial não
parece ser necessário nem suficiente para a
formação de um vínculo estável e duradouro
entre pais e filhos. Alguns estudos mostram
efeitos benéficos a curto prazo no contato
muito precoce. Nos primeiros dias após o
parto, as mães que têm esse contato podem
acariciar ou olhar mais para o bebê do que as
mães que não seguraram seu bebê algumas
horas depois do nascimento. Mas há poucas
indicações de um efeito duradouro.
Para Bee (2003), tanto os relacionamentos
verticais com os adultos quanto os
relacionamentos horizontais com os iguais
são significado central no desenvolvimento
central da criança. Em particular, as
habilidades de estabelecer e manter
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relacionamentos recíprocos somente podem
ser aprendidas com os iguais.
Assim, é importante distinguir entre um
vínculo afetivo (um laço duradouro com um
parceiro específico) e um apego, que envolve
o elemento de segurança e uma base de
segurança.
Conforme Bee (2003), um apego é
deduzido da existência do comportamento
de apego. Para que os pais estabeleçam um
vínculo sólido com o bebê, o mais crucial é
aprender e repetir comportamentos de apego
mutuamente reforçadores e interligados, e
não um contato imediato do nascimento.
Os pais assim como as mães, formam
vínculos sólidos com seus bebês, mas brincam
mais fisicamente com eles do que as mães.
Inicialmente
o
bebê
apresenta
comportamentos de apegos em relação a
quase todas as pessoas, mas nenhum apego
especial. Por volta dos 5 ou 6 meses, a
maioria dos bebês já estabeleceu pelo menos
um apego sólido, normalmente em relação
ao principal cuidador.
Segundo Bee (2003), o comportamento
de apego se torna menos visível durante os
anos pré-escolares, exceto quando a criança
está estressada. Por volta dos 4 ou 5 anos,
a criança compreende a constância do
relacionamento.
No entanto, o apego básico aos pais
continua forte na adolescência, apesar do
aumento do conflito pais-filhos, da maior
independência do adolescente, e do maior
impacto do grupo de iguais.
Para Bee (2003), as crianças diferem
na segurança de seus primeiros apegos
e, portanto, no modelo funcional interno

que desenvolvem. O bebê seguro usa o pai
como uma base segura para exploração e é
facilmente consolado por ele.
A segurança do apego inicial é
razoavelmente estável e é favorecida pela
responsabilidade contingente e aceitação
por parte do pai.
As crianças seguramente apegadas
parecem ser socialmente mais hábeis, mais
curiosas e persistentes ao abordarem tarefas
novas e mais maduras.
De acordo com a autora, os relacionamentos
das crianças com os iguais se tornam cada vez
mais significativos para seu desenvolvimento
social depois dos 2 anos de idade. Na escola
elementar as interações com os companheiros
se centram, sobretudo, em atividades
comuns; na adolescência os grupos de iguais
também se tornam o veículo para transição
da dependência para a independência. O
grupo de iguais tem sua influência máxima
por volta dos 12 aos 14 anos.
Por volta dos 4 ou 5 anos (BEE, 2003), a
maioria das crianças já estabeleceu amizades
individuais e demonstra preferencialmente
um comportamento positivo em relação aos
amigos. A amizade se torna mais comum e
mais estável nos anos da escola elementar e
mais íntima na adolescência.
A popularidade entre os iguais na escola
elementar ou mais tarde, está baseada
de forma consistente na quantidade
de comportamentos sociais positivos e
apoiadores apresentadas por uma criança
em relação aos seus companheiros.
Para Bee (2003), as crianças rejeitadas
costumam ser aquelas que apresentam níveis
aumentados de agressão em relação
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aos companheiros e que não possuem
habilidades sociais. Essas crianças parecem
ter modelos funcionais internos diferentes
dos das crianças rejeitadas. Elas também
parecem correr um risco muito maior de
problemas de comportamento posteriores.
Ex.: delinquência.
Os meninos e as meninas parecem ter
estilos bem diferentes de interagir uns com
os outros, com os pares ou grupos de meninas
apresentando um estilo mais possibilitador.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
PARA A CRIANÇA
É amplamente reconhecida a importância
da família, nas suas mais diversas
organizações, no cuidado e no bem estar
de seus membros, visto que é este o espaço
privilegiado e primeiro a proporcionar a
garantia de sobrevivência a seus integrantes,
especialmente aos mais vulneráveis, como as
crianças, os idosos e os doentes.
Segundo Minuchin (1992), família é a
organização social mais primitiva, suas
formas variam em todo o mundo.
O ser humano é o único entre os
animais que nasce dependente, que
não
consegue
sobreviver
sozinho.
A família, mais propriamente o pai e a mãe, é
que lhe dá assistência.
Quando se pensa em família deve-se
refletir as inúmeras interligações que a mesma
tem com a formação do indivíduo. É possível
afirmar que sua presença é marcante desde as
primeiras experiências humanas pelas quais
todos nós passamos. Todos os movimentos,

sensações, sentimentos e comportamentos
que o ser humano experimenta estão
interligados à família. A formação da pessoa
une-se a ela na face positiva ou negativa,
ou seja, a criança que é criada dentro de
uma determinada família, beneficia-se da
sua cultura e suas crenças; e a criança que é
rejeitada por ela, mais tarde pode vir a sofrer
a ausência de uma base afetiva.
A instituição familiar se incumbe da tarefa
de primeira educadora do ser humano.
Proporciona a aprendizagem da fala, do
andar, da convivência social, das condutas,
virtudes, valores, moral, respeito mútuo,
cultura, amor, afetividade, enfim, tudo
que o indivíduo necessita para crescer e
desenvolver (MINUCHIN, 1992).
A família é uma instituição social constituída
de vários indivíduos que interagem entre si.
Quando a criança começa a ser influenciada
pelas instituições sociais externas, ela já
possui uma bagagem interna desenvolvida
pela sua família.
Para Minuchin (1992), o significado da
família está na função mediadora que exerce
entre os indivíduos e a sociedade, que se
ajustam mutuamente.
Temos por certo que o ser humano é
gregário por natureza e, assim sendo, normal
é que busque a vida em agrupamentos
a que denominamos família: a primeira
e menor célula social conhecida, a qual
tende a inserir-se em células maiores a
que denominamos sociedade, observadas
as suas dimensões de grandeza e evolução
(MINUCHIN, 1992, p. 52-53).
A criança, a família, as primeiras risadas
comemoradas pela família ansiosa. O
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primeiro filho, neto, sobrinho, menino ou
menina, não importa. De qualquer maneira,
a preparação e o carinho são essenciais
para o desenvolvimento saudável desse
novo ser que veio ao mundo. É uma
pena que isso seja privilégio de alguns.
A grande maioria se encontra à margem da
pobreza e da miséria, geralmente é o quinto,
sexto,... e aí surge um novo ser sem o devido
respeito, sem a necessária festa de quem
veio para ficar.
De acordo com Chalita (2004), a família é
essencial para que a criança ganhe confiança,
para que sinta valorizada, para que se sinta
assistida. Contudo, há um grupo imenso que
não dispõe desses cuidados todos. Alguns
são criados como uma redoma de vidro,
separados de tudo que possa vir contaminálos, e outros, a grande maioria são lançados
à própria sorte.
A maneira de a família criar o filho acaba
influenciando o seu desenvolvimento
e norteando o tipo de pessoa que será
no futuro. Então, não se pode pensar
em uma criança desvinculada dela.
A criança criada por sua família de origem
ou por uma adotiva, ou em instituições
de abrigo, parece carregar consigo um
significado de vida psicossocial advindo da
presença ou da ausência familiar.
Geralmente, o bebê ao chegar em uma
família, encontra todo um universo de
emoções voltado para sua pessoa. Muitas
expectativas em torno do seu futuro são
criadas, e, às vezes, ele vem preencher muitos
desejos e carências dos pais, que podem
começar a transferir para seu filho, todos os
sonhos que gostariam de ter podido realizar

em suas vidas e passam a almejar que eles se
concretizem através da vivência de seu filho
(POLITY, 2004, p. 37).
Segundo Verny (1991), ao chegar ao
mundo, a criança ainda não possui um
repertório que a permita se avaliar, avaliar a
realidade externa e escolher comportamento
adequado. Isso tudo será garantido com
base na convivência familiar, na qual os
pais procurarão “espelhar” para a criança a
maneira como o mundo é visto por eles. A
própria imagem que a criança vai compondo
de si mesma é diretamente dependente da
maneira pela qual os pais a vêem.
Ao ser concebida, a criança já é depositária
de uma série de expectativas tanto do casal
quanto das famílias de origem dos pais.
Tudo isso cria uma situação propicia para
o aparecimento do sintoma. Quando um
indivíduo nasce, ele não vem ao mundo como
uma tela em branco, mas sim inserido numa
história familiar que compreende várias
gerações e recebe uma série de missões e
projeções dos pais, avós e familiar extensiva
(POLITY, 2004, p. 81).
Dessa forma, quando chega o momento
do início da escolarização, essa interferência
familiar é muito importante, sobretudo
porque as expectativas aumentam no que se
refere à aprendizagem.
Assim sendo, atualmente, a família está
sendo estudada na maioria dos contextos
que envolvem as pessoas, particularmente na
educação escolar. Talvez por influências de
teorias sociointeracionistas, a família passa a
ter uma função privilegiada nos estudos da
aprendizagem. Sua função e seu papel são
amplamente discutidos e estudados,
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pois parece residir nela uma das grandes
contribuições para uma reestruturação
educacional.
Consoante Bossa (2000), no tocante à
dificuldade de aprendizagem, surge como um
sintoma por meio de um membro pertencente
a um sistema familiar e apresenta um sentido
específico neste contexto. Há uma interrelação entre o sistema e os outros membros
do grupo familiar.
Portanto, avaliar como a família lida com
esses sintomas, permitirá que seja observado
como é feita sua organização interna,
como seus membros reagem diante de tal
quadro, mas, sobretudo, permitirá que sejam
desencadeados mecanismos para auxiliarem
a superar tal dificuldade.
Na opinião de Bossa (2000), a
aprendizagem sofre interferências de vários
fatores: intelectual, psicomotor, físico, social,
mas percebe-se que é o fator emocional que
influencia grande parte do seu sucesso.
A explicação do problema de aprendizagem,
não se limita a uma única questão, mas
reflete uma série de fatores, que vão
desde os fenômenos sociais, neurológicos,
psicológicos, pedagógicos e familiares e,
por intermédio dessa multiplicidade de
interações, os conflitos são marcados na
história de vida de cada um.
É de fundamental importância conhecer
a criança através do olhar que a família tem
sobre ela, pois a observação de diferentes
vínculos e a maneira como cada membro
interage com esta criança, torna possível a
compreensão de um caminho de investigação
e inúmeras possibilidades e esclarecimentos
(FERNÁNDEZ, 2000, p. 52).

É possível perceber, atualmente, 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.
Winnicott
(1997)
estudou
o
desenvolvimento emocional tendo como
tema central a família e o desenvolvimento
de grupos sociais com base nesse 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.
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 (WINNICOTT, 1997, p. 60).
O mesmo autor destaca na obra os
fatores integradores e desintegradores que
são oriundos dos pais ou das crianças, que
afetam diretamente a vida familiar e provém
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.
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O desenvolvimento sadio de cada
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
dandolhe a oportunidade de voltar a ser
dependente a qualquer momento e tem
como função constituir o terreno sobre
o qual o indivíduo possa crescer e ter um
desenvolvimento saudável.
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.
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 o indivíduo
necessita para crescer e desenvolver-se
(WINNICOTT, 1997, p. 132).
Percebe-se
que,
atualmente,
independentemente à classe social que

pertence, as famílias por diversos motivos
não cumprem essa tarefa, depositando na
escola, toda a responsabilidade. Não só no
desenvolvimento cognitivo, mas também
emocional e social na formação do indivíduo.

A FAMÍLIA NA ESCOLA
A família é uma instituição vital na vida da
criança e dentro da educação não é diferente.
Ela tem papel preponderante e decisivo no
sucesso ou fracasso escolar do indivíduo.
Mesmo que o professor se esforce para
acolher bem o aluno e para criar um ambiente
cheio de responsabilidades, competências,
etc. é um ambiente muito diferente da casa da
criança, e não se pode suprir a falta dos pais.
É por isso, que se valoriza tanto a presença
dos pais na educação dos filhos, mesmo
assim, esse é um ponto deficitário dentro da
educação brasileira, não tendo somente a
resistência dos pais, mas também de muitas
instituições em promover a participação dos
mesmos (OLIVEIRA, 2001).
Conforme Oliveira (2001), a escola e a
família são instituições sociais que têm a
responsabilidade de educar e socializar o
indivíduo, devendo andar lado a lado para
construir um cidadão crítico e participativo,
capaz de agir dentro da sociedade,
buscando melhorias para a vida do grupo.
A família é o grupo que fornece os
primeiros processos de educação para a
criança, inserindo-a a outros grupos sociais,
permitindo-lhe acesso à cultura e dando a ela
as primeiras regras e valores. Assim, aqueles
que defendem a participação da família no
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ambiente escolar defendem essa questão de
iniciadora do ensino, o que é fundamental no
espaço escolar.
É no ambiente familiar e escolar que
o sujeito se prepara de acordo com os
padrões culturais e sócio históricos prédefinidos para atuar na sociedade [...] a
família e a escola constituem-se como
referenciais fundamentais para a formação
do educando e é nessa articulação que a
educação acontece de forma insubstituível.
É necessário que haja a aproximação
desses dois contextos a partir de uma ação
coletiva, que complete a ação, já que tanto o
contexto familiar quanto o contexto escolar
apresentam aspectos positivos e negativos
(OLIVEIRA, 2001, p. 10).
Nota-se que a família não é somente
formadora de regras e valores, mas tem a
função de observar e de conduzir os filhos
para que os mesmos não existam somente
dentro do âmbito familiar, mas também
em qualquer outro espaço e relação social
que ele tenha. Além disso, não se pode
desconsiderar que a família é quem tem
o primeiro contato com o aluno, que por
intermédio dela é possível compreender
suas dificuldades de aprendizagem, suas
necessidades especiais e assim, configurar e
adaptar a escola para a mesma.
A escola como instituição busca por meio
de seu ensino, que seus alunos possam
assumir a responsabilidade para com o meio
onde vivem. Assim, de acordo com Arendt, a
formação do indivíduo:
Ultrapassa os desejos individuais e esta
responsabilidade só poderá advir, através do
enlaçamento entre conhecimento, e ação,

entre o saber e as atitudes, entre os interesses
individuais e sociais. A escola, como um novo
modelo, irá ampliar o mundo dos alunos,
convidando-os a olhar suas experiências
com uma outra lente, que não a familiar, o
que alterará os significados já conhecidos. A
escola pública tem mais fortemente, então,
a responsabilidade da apresentação de
conceitos e conteúdos herdados de nossa
cultura, pois muitas crianças só terão acesso
a esta herança, através de sua passagem
pela escola, que deve então, abrir caminhos
de acesso à cultura de maneira igualitária
para todos e neste sentido, lutar contra
os privilégios de uma classe social (apud
FERREIRA, 2018, p. 29).
À escola cabe, portanto, fornecer
condições para que o aluno tenha acesso
à cultura de seu meio e nesse processo, o
acompanhamento da família é fundamental,
sobretudo quando a família tem maiores
dificuldades de socializar seu filho, de
auxiliá-lo a ser incluído e a escola pode
ajudar nesse processo. É nesse sentido,
que Gomide (2004) discute como a postura
dos pais deve ser constantemente vigiada,
tendo em vista que a criança/aluno repete
seus comportamentos. Assim, os pais não
devem estabelecer regras impossíveis para
depois quebrá-las, pois a criança perde o
respeito pelas mesmas e passa a achar que
pode infringi-las a todo o momento, seja
em casa ou na escola. Outra questão que
é copiada é a do preconceito, pois se os
pais ensinam os filhos que os mesmos são
superiores a outras pessoas por causa
de alguma característica, se demonstram
preconceito, o filho também agirá dessa
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forma, impedindo assim o fim dos
preconceitos e discriminação que permitam
um amplo processo de inclusão.
Gomide (2004) afirma que as aprendizagens,
os valores e as regras que a criança adquire em
família também são repassados e vivenciados
dentro da sociedade e também na escola. Se
a criança é bem educada e respeitosa dentro
de casa com seus familiares, da mesma
forma ela será na escola. O mesmo ocorre,
ao contrário, se a criança é desrespeitosa
com seus familiares, ela também será com
seus professores e colegas.
Estas crianças não aprendem com os pais
a respeitar as instituições e as pessoas, por
isso são “malcriadas” com as professoras,
instrutoras ou colegas. Elas não aprendem
que as regras devem ser estabelecidas com
justiça e, logo, não sabem avaliar se uma
determinada regra está adequada a uma
situação devendo, portanto, ser cumprida
(GOMIDE, 2004, p. 18).
Aqueles que são contra ou que buscam
uma participação mais restrita dos pais dentro
da escola, comentam que aqueles pais que
interferem de maneira abusiva na educação
escolar do filho acabam querendo impor as
regras de sua casa em sala de aula não é
correto. Porém, não se pode desconsiderar
que os pais conhecem melhor os filhos, que
podem ajudar o professor a compreender
melhor porque ele não aprende, quais
são suas limitações e dificuldades e dessa
forma, como é possível que a escola faça
um trabalho mais eficiente, garantindo-lhe
melhor aprendizagem.
Gomide (2004) pondera que as crianças
que não são bem educadas e instruídas

pelos pais não conseguem se socializar e
interagir bem com as outras pessoas, pois
acham que podem agir da mesma forma.
Se os pais não estabelecem regras em casa,
o aluno não respeita as regras da escola.
Desde cedo, portanto, as regras devem estar
presentes na vida do indivíduo e sempre
serem passíveis de ser cumpridas. Sobre tal
questão, Gomide esclarece que:
Em primeiro lugar, devemos considerar a
importância de estabelecer regras em nossa
relação com nossos filhos ou alunos. Sim,
devemos estabelecer regras. Elas devem ser
criadas para permitir um relacionamento
adequado entre os membros da família,
respeitoso em relação aos valores e hábitos
daqueles que convivem em um determinado
lugar. Deve-se em linhas gerais, buscar o
estabelecimento de poucas regras, que sejam
flexíveis e realmente possam ser cumpridas
(GOMIDE, 2004, p. 14).
Assim, a família é a instituição que dá as
primeiras orientações à criança, ajuda com
que a mesma construa valores, adquira
noções de regras e precisa estar presente
constantemente na sua formação, seja em
casa ou fora dela.
Tiba (2002) observa que tanto a família
como a escola necessitam ser um local
acolhedor onde o indivíduo se sinta bem
e livre, onde adquira valores e regras,
permitindo assim seu desenvolvimento
cognitivo, pessoal e social. Assim, pais e
escola precisam ter princípios e objetivos
próximos, para se ajudarem e beneficiarem
o filho/aluno.
Os pais não podem querer que a educação
parta somente deles, porque a escola é um
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espaço fundamental na vida dos indivíduos.
Pais e professores, portanto, família e
escola devem juntos trabalhar para o
desenvolvimento educacional dos indivíduos,
buscando compreender suas dificuldades.
As crianças precisam sentir que pertencem
a uma família. E, sabendo que a família é a
base para qualquer ser humano, não fazemos
aqui referência apenas às famílias de sangue,
mas também famílias construídas a partir de
laços de afeto (TIBA, 2002, p. 74).
Assim, é partindo do contexto familiar que
o indivíduo inicia sua formação, adquirindo
na escola outros valores, novas regras e
conhecimentos que permitam sua formação
e desenvolvimento plenos. É preciso, dessa
forma, considerar tanto a importância da
família como da escola. Segundo o art. 19 do
Estatuto da Criança e do Adolescente:
Toda criança ou adolescente tem direito a
ser criado e educado no seio da sua família
e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente livre da presença
de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes (BRASIL, 2018).
Essa convivência, seja da criança ou do
adolescente com a família, garante-lhe
maiores possibilidades de desenvolvimento,
especialmente a partir do estimulo à sua
afetividade e diante do fato de que ela sentese mais capaz, querida e protegida.
A sociedade procura ter na escola
uma instituição normativa que trate de
transmitir a cultura, incluindo além dos
conteúdos acadêmicos, os elementos éticos
e estruturais. É a partir daí que se constrói
o currículo manifesto (escrito em seus

estatutos) e o currículo latente (o dia-a-dia)
(FERREIRA, 2018, p. 24).
Assim, é importante fazer parte do âmbito
familiar para adquirir amor, carinho, iniciar
seu processo de socialização e também da
escola, para adquirir conhecimento e seu
processo de aculturação. Educar é, dessa
forma, um processo amplo, que pode sim
ser desenvolvido conjuntamente entre
professores e pais, e que todos possam
contribuir para a formação do indivíduo. O
aluno que tem dificuldades de aprendizagem
por causa de suas necessidades educacionais
especiais precisa ter um trabalho conjunto de
professores e alunos para que ele seja melhor
compreendido e possa desenvolver suas
potencialidades da melhor forma possível.
Dessa forma, torna-se recorrente a
discussão sobre o papel dos pais e da escola
na educação de crianças e jovens, pois na
prática que se constrói essa relação, onde
os pais trazem informações sobre os filhos,
oferecem carinho e atenção, entendem suas
dificuldades, lutam contra os preconceitos
e auxiliam e cobram dos professores uma
postura pedagógica condizente com a
necessidade do aluno, fazendo com que a
escola se torne um espaço de aprendizagem
e desenvolvimento pleno desse aluno, que
tem particularidades, mas que não pode ser
tratado de forma diferente.

O DEVER DA FAMÍLIA
Uma pesquisa realizada no Brasil pelo
Centro de Políticas Públicas do Instituto de
Ensino e Pesquisa (Insper) levantou as dez
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principais descobertas, enumeradas abaixo,
a respeito de que forma os pais podem
auxiliar a despertar nos filhos a
curiosidade intelectual e leva-los a
atingir um melhor resultado nos estudos
(VANZ; GRANDO, 2013).
Trata-se de ações simples que geram
efeito, desde que aplicadas com perseverança
em casa. Somente o incentivo a fazer a
tarefa de casa e a ir à escola diariamente,
providenciar um local calmo para os
estudos e comparecer às reuniões de pais
resultam no aumento das notas por volta
de 15%, conforme o estudo do Insper
(VANZ; GRANDO, 2013).
• Ter livros em casa - Quando se tem
filhos pequenos, deve-se ler para eles. O
hábito da leitura, desenvolvido desde a mais
tenra idade, faz ampliar o vocabulário de
modo espantoso.
• Reservar um lugar tranquilo para
os estudos - Trata-se de arrumar um
ambiente que propicie o mínimo necessário:
tranquilidade, mesa, cadeira, boa iluminação
e distância da tv. Isso pode ser iniciado já a
partir da Educação Infantil, estabelecendo o
lugar e estimulando o seu uso diária.
• Zelar pelo cumprimento da lição de
casa - Mesmo que a criança seja pequena e
a lição muito fácil, é necessário demonstrar a
importância da mesma com atitudes simples,
como solicitar que ela dê uma olhada no
dever logo ao chegar da escola.
• Orientar, mas jamais dar a resposta
certa - Solucionar o problema é uma tentação,
mas não pode ser assim. O correto é sugerir
que o filho leia o anunciado com mais atenção,
tentando gerar uma nova reflexão acerca do

assunto e, no caso de crianças mais velhas,
deve-se indicar uma boa fonte de pesquisas.
Se ele continuar errando, deixe para que o
professor corrija; isso será essencial para a
fixação da resposta correta.
• Preservar o tempo livre - Muitos
pais enchem sua agenda de atividades
extraescolares, sobrando pouco tempo para
brincar, que também é muito relevante para
o desenvolvimento integral da criança.
• Comparecer à reunião de pais Embora muitas vezes tediosa, a reunião de
pais propicia, pelo menos, uma oportunidade
de sentir o ambiente na escola, conhecer a
experiência dos outros alunos e a opinião de
outros pais.
• Conversar sobre a escola - Manifestar
interesse, por si só, já é uma forma de a
família demonstrar a importância atribuída à
educação dos filhos. Os resultados são ainda
mais significativos quando o estudo é tratado
de modo agradável e aplicável à realidade, e
não como um fardo.
• Monitorar o boletim - No caso de
notas ruins, deve-se estabelecer um plano
para melhorar o resultado, mas sempre
consultando a escola e avisando o filho. O
propósito é definir, junto com a escola, uma
estratégia para reverter a situação e estar
ciente do seu papel.
• Procurar a escola no início do ano
- É o momento em que se deve perguntar,
mesmo que de forma generalizada, o que a
instituição escolar objetiva ensinar em cada
disciplina.
• Não fazer pressão na hora do vestibular
- A pressão excessiva por parte da família
apenas prejudica. Os pais já irão ajudar mais
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se cuidarem para que não haja muito barulho no momento do
estudo e para que o filho não se envolva em muitas atividades
ao mesmo tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como ficou claro, a influência dos pais é um dos fatores
de maior importância na formação da personalidade do
indivíduo, trazendo consequências positivas ou negativas. A
criança está inserida, desde o nascimento, no contexto social
e se desenvolve por meio de interações que estabelece, com
a experiência sócio histórica dos adultos e com o mundo por
eles criado.
O desenvolvimento de uma criança passa por um
processo de equilibrações. É um processo contínuo e passa
por diversas fases. Cada etapa corresponde a um momento
em que a criança constrói suas estruturas cognitivas, sociais,
psicomotoras e afetivas. Cada um desses períodos representa
uma oportunidade para a família estabelecer seus critérios de
relacionamento, os papéis que cada um deve desempenhar
e, sobretudo, afinar laços, afinidades e vínculos.
Essas relações estabelecem forte ligação entre o
desenvolvimento infantil e sua relação com o ambiente
sociocultural em que vivem. Para tornar-se um ser completo
necessita de um suporte de outros indivíduos – os pais
deveriam ser os mais próximos. A ausência deste contato
empobrece as oportunidades de crescimento saudável de
uma criança.
Deste modo, a atividade em educação que pretenda se
beneficiar destes estudos pode traduzir para a construção da
trajetória escolar uma trajetória que mobilize os conteúdos
emocionais das reações interpessoais presente nas situações
de transferência e saber. Com base nessas observações
constituirá um novo olhar para as reações de estudantes,
pais e educadores, posicionando cada um segundo seus
eixos de formação, suas experiências sócio afetivas, o
repertório cultural dos grupos, estabelecendo seus valores
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e implicações no modo de operar com as
situações de conflito no ambiente escolar.
Podem-se notar como consequências da
superproteção, incoerência dos pais em suas
atitudes conflitando com seus ensinamentos,
a insuficiente comunicação entre ambos,
alguns
comportamentos
manifestados
pela criança, tais como: falta de iniciativa,
dependência, agressividade ou passividade,
dificuldade de socialização, etc.
É preciso permitir à criança o
desenvolvimento da consciência capaz de
levá-la a agir de forma crítica e reflexiva por
meio de um ambiente de liberdade, respeito,
compreensão e comprometimento.
Os pais devem estar atentos e
proporcionar uma interação nas diversas
etapas do desenvolvimento de seus filhos,
considerando-se o ser humano como
um ser biopsicossocial num processo de
transformação constante na busca de um
equilíbrio.
Procuramos unir os aspectos teóricopráticos no desenvolvimento deste trabalho,
que consideramos introdutório, visto a
complexidade do tema.
É importante buscar compreender a
modalidade de aprendizagem do indivíduo
e o que está ocorrendo nesta modalidade
para que não tenha sucesso ao investir na
aprendizagem. É preciso ressaltar que esta
modalidade de aprendizagem é construída na
família e continuada ao longo de sua história;
daí a importância da família. Pesquisar
ainda dados de sua vida orgânica, cognitiva,
emocional e social, para que, de forma global,
possa integrá-los, analisá-los e chegar a uma
hipótese diagnóstica que possibilite o início

de uma ação capaz de ajudar o indivíduo a
retomar o prazer de aprender e a mostrar-lhe
sua capacidade para tal.
Desdobrando
estas
considerações,
encontraremos espaço suficiente para
a compreensão da existência de cenas
educacionais próprias que cabem mais do
que o entendimento das condutas cognitivas
e metodológicas do ponto de vista de
objetos do conhecimento escolar: cabem
os conteúdos emocionais presentes. Com
tais conteúdos figurando, a cena educativa
se transforma num cenário de desejos e
carências, sonhos e satisfações, tanto do
ponto de vista pessoal quanto de grupos que
disputam espaço e constroem identidade
numa constante correlação de forças e que,
em última análise, concorrem para o sucesso
e o fracasso das iniciativas empreendidas.
Gostaríamos de afirmar o quanto é
necessário que os professores se aterem
a este problema, pois somente com um
conhecimento amplo é possível trabalhar de
forma a tentar solucioná-lo, e contribuir para
o bom desempenho da criança.
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INTRODUÇÃO

A LDB 5692/71 E O TECNICISMO
RESUMO: Em plena era da Ditadura Militar no Brasil, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação é promulgada. A LDB 5692/71 não significava a ruptura completa da Lei 4024/61,
porém refletia os princípios da ditadura e não os princípios liberais da lei anterior. Apresentava
uma tendência tecnicista com objetivo de atuar no aperfeiçoamento da ordem social vigente,
ou seja, o sistema capitalista, adequando a educação às exigências da sociedade industrial e
tecnológica e seu interesse principal era produzir indivíduos competentes para o mercado de
trabalho, individualista e competitivo, sem a preocupação com as mudanças sociais. Possuía
como objetivo geral dos fins da educação a formação necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo
para o exercício consciente da cidadania em que aprender significava saber operar de forma
técnica e prática o conteúdo ensinado.
Palavras-chave: LDB 5692/71; Tecnicismo; Mão de obra.
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O modelo tecnicista de educação
implantado no Brasil na década de 70
e evidenciado nos fins da educação
da LDB 5692/71, visava a ampliação
massiva das escolas, os métodos da
tecnologia educacional, as necessidades
socioeconômicas do mercado de trabalho
e a formação técnico-profissionalizante. A
preocupação governamental dominante era
utilizar a educação como meio eficiente de
preparação de mão de obra qualificada para
o mercado de trabalho.
Esse modelo vê o aluno como depositário
de conhecimentos apresentando-se como
uma modernização da escola tradicional.
É baseada numa visão behaviorista em
que adquirimos conhecimentos por meio
da imitação e repetição, na instrução
programada.
Os conteúdos são dados em informações
objetivas, sem questionamentos, evitando
objetivos vagos que dão margem a
interpretações diversas ou críticas e o
método utilizado para transmissão desse
conteúdo é a proposta taylorista que tem
como fundamentação teórica o positivismo.
A avaliação é baseada na verificação, passo
a passo, do cumprimento ou não, dos
objetivos propostos por meio de avaliações
objetivas. Os meios didáticos de avançada
tecnologia são valorizados. Entre eles os
slides, os filmes, o ensino a distância, os
computadores, etc.
Há um distanciamento afetivo na relação
professor-aluno e não há abertura para
discussões e debates.

A EDUCAÇÃO APÓS A LEI
5692/71
Em 1971, é sancionada pelo general
presidente Emilio Médici e assinada pelo
Ministro da Educação Jarbas Passarinho, a
Lei de Diretrizes e Bases, a LEI 5692/71, vista
como tábua de salvação para a educação
nacional. Ela nasceu de um projeto elaborado
por um grupo de trabalho instituído em 1970
e seus participantes foram escolhidos pelo
ministro da educação. Essa LDBEN é criada
atendendo aos interesses dos empresários
ligados ao regime militar.
A LDB de 1971 cria o ensino de 1º grau,
com obrigatoriedade de oito anos para
crianças de 7 a 14 anos, destinado à educação
geral. Com isso, o Brasil passa a ter uma
das mais altas exigências de escolaridade
obrigatória. A nova LDBEN passa a ter um
caráter tecnicista e formador de mão de
obra para inserir o indivíduo no mercado de
trabalho.
Com a nova LDB, há um aumento no
número de disciplinas que deveriam ser
desenvolvidas na Educação Básica. O núcleo
comum passa a ser composto por Língua
Portuguesa, História, Geografia, OSPB,
Matemática, Ciências Físicas e Biológicas,
Ed. Artística, Ed. Física, Educação Moral e
Cívica e Programas de Saúde. As disciplinas
como Filosofia e Sociologia são extintas do
currículo deixando bem claro que não haveria
espaço para reflexões no ambiente escolar.
A Educação Moral e Cívica passou a ser
mais um mecanismo de conter a população
colocando nas cabeças dos alunos a ideologia
repressiva da ditadura. Era ministrada no
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1º e 2º graus e, no ensino superior, como
Organização dos Problemas Brasileiros e até
na pós-graduação. Os ditadores queriam
demonstrar que a disciplina era para promover
o cidadão livre, consciente e democrático.
Amor à pátria, respeito às autoridades eram
conteúdos praticados nessas disciplinas.
Após essa reformulação do ensino de 2º
grau, a contenção dos candidatos ao ensino
superior foi feita por exames vestibulares
eliminatórios e incentivos aos cursos de
curta duração.
Fazendo uma breve análise da lei
5692/71, a profissionalização perpassa por
toda sua elaboração. Artigos, parágrafos,
incisos, todos em uma única direção. “As
reformas de ensino, no Brasil após 1968, vêm
servindo, estruturalmente, ao Capital, no
seu domínio.” (Covre, 1993). Partindo dessa
premissa, podemos compreender um pouco
melhor, a ineficácia da educação brasileira,
direcionada para os interesses capitalistas
e não para os interesses educacionais que
estão voltados para a formação completa
do indivíduo. Seu caráter tecnicista se
sobrepõe ao caráter liberal de lei 4024/62 e
desestrutura escolas e sistema educacional.

A LEI 5692/71 E O
TECNICISMO
A lei 5692/71 é instituída com um caráter
formador, com uma abordagem tecnicista,
objetivando a formação do cidadão para o
mercado de trabalho.
A pedagogia tecnicista surge nos Estados
Unidos na década de 60 e chega ao Brasil

na década de 70 com a LDB 5692/71. Ele
atendia ao modelo capitalista e era baseado
na formação de mão de obra para o mercado
de trabalho.
Formulada
a
partir
dos
moldes
behavioristas em que o comportamento
pode ser medido, moldado e treinado por
meio do condicionamento, do treino massivo
daquilo que se quer fazer aprender.
Nesta perspectiva, o treino, os incentivos,
os reforços positivos e negativos com a
intenção de moldar o sujeito que atendessem
às necessidades do mercado de trabalho.
A partir do pressuposto da neutralidade
científica e inspirada nos princípios de
racionalidade, eficiência e produtividade, a
pedagogia tecnicista advogou a reordenação
do processo educativo de maneira a torná-lo
objetivo e operacional. De modo semelhante
ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendeuse a objetivação do trabalho pedagógico.
Buscou-se, então, com base em justificativas
teóricas derivadas da corrente filosóficopsicológica do behaviorismo, planejar
a educação de modo a dotá-la de uma
organização racional capaz de minimizar as
interferências subjetivas que pudessem pôr
em risco sua eficiência. Se na pedagogia
tradicional a iniciativa cabia ao professor e
se na pedagogia nova a iniciativa deslocouse para o aluno, na pedagogia tecnicista o
elemento principal passou a ser a organização
racional dos meios, ocupando o professor e
o aluno posição secundária. A organização
do processo converteu-se na garantia da
eficiência, compensando e corrigindo as
deficiências do professor e maximizando os
efeitos de sua intervenção. (Saviani, 2007)
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Além de encontrarmos esse caráter de
preparação para o trabalho no objetivo geral
da educação, ainda podemos vê-lo com
bastante ênfase no artigo 4º, parágrafos 1º
e 2º.
§ 1º — A preparação para o trabalho
como elemento de formação integral do
aluno será obrigatória no ensino de 1º e 2º
graus e constará dos planos curriculares dos
estabelecimentos de ensino.
§ 2º — A preparação para o trabalho, no
ensino de 2º grau, poderá ensejar habilitação
profissional, a critério do estabelecimento
de ensino.
A formação profissional, ainda que não
explícita, deveria iniciar-se nas primeiras
séries do 1º grau, mediante currículos,
programas e estratégias determinadas.
Entretanto, é no ensino de 2º grau, que
a profissionalização aparece com mais
clareza. A formação está voltada para “as
necessidades do cidadão e as necessidades
da produção”. (Covre, 1993).
Inicia-se nessa época uma educação mais
voltada para a concepção tecnocrática.
Nessa concepção, o homem é visto como
um meio ou instrumento da educação. Não
se trata mais de falar do homem como um
ser atuante, e sim, de uma força de trabalho
que está sendo preparada.
Por conta dessa lei, surgem vários cursos
profissionalizantes, nas mais diversas áreas
do conhecimento. Todos os estabelecimentos
de ensino foram obrigados a implantar esses
cursos, mesmo sem ter condições para isso.
Para isso, utilizaram-se de poucos recursos
para que houvesse uma modificação, mas
àquela que realmente era posta às escolas.

No que diz respeito às escolas particulares,
a profissionalização tornou-se um “fazde-conta” (Cunha, 1985), pois os alunos
dessas escolas não estavam interessados
em terem um diploma de 2º grau, e sim, no
curso superior. Criaram-se então cursos que
auxiliariam o aluno ao ingresso na faculdade,
por meio de um currículo meio específico.
Por exemplo, frequentavam o curso técnico
de análises clínicas quem prestaria vestibular
para medicina, além do outros cursos que
tinham o mesmo objetivo.
Para compreendermos um pouco mais os
motivos que levaram a essa profissionalização,
precisamos entender um pouco do que vinha
ocorrendo.
A procura pelos cursos superiores
vinha crescendo no Brasil desde os anos
40, impulsionada pela inviabilização dos
pequenos negócios ao alcance das classes
médias, correlativamente ao crescimento das
burocracias do setor público e do privado. A
redefinição do papel da mulher no trabalho
constituiu outro fator que impulsionava o
aumento da procura de vagas nas escolas
superiores.” (Cunha, 1985)
Os dirigentes do Estado não queriam
que o número de universitários formados
aumentasse muito, porque a oferta de
empregos para essas áreas não eram
suficientes. O diploma não garantiria
ascensão social àqueles profissionais, visto
que teriam que trabalhar em outros ramos
diferentes daqueles que tinham estudado.
“O que aqueles conservadores homens do
poder temiam é que esses desajustados
profissionais
se
transformassem
em
agressivos contestadores do regime.” (Cunha,
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1985).
Além disso, outro motivo muito forte para
que a profissionalização fosse dada no 2º grau
era a falta de vagas nos estabelecimentos
públicos de ensino superior. Com o aumento
de candidatos ao vestibular, a probabilidade
de ingressar numa faculdade diminuiria e,
com isso, manifestações poderiam surgir
pedindo novas universidades públicas.
A carência de mão de obra técnica foi
mais um dos motivos divulgados pelo
governo para a profissionalização da lei
5692/71. Os cargos de técnicos e auxiliares
eram preenchidos por leigos e, portanto,
com a obrigatoriedade de uma profissão ao
terminar o 2º grau, o indivíduo sairia com
uma habilitação profissional, garantindo
assim, um emprego.
Segundo os formuladores da lei, o
desenvolvimento do país dependia da
quantidade de trabalhadores que deveriam
ser formados para ingressar no mercado de
trabalho. Havia necessidade dos técnicos,
dos trabalhadores de base, que auxiliariam
aqueles que possuíam uma profissão
mediante um curso superior.
Cunha, diz a respeito disso:
Vários foram os recursos utilizados pelos
governantes da época para o convencimento
de todos sobre a importância da
profissionalização que acabam por conseguir
exercer uma hegemonia sobre o conjunto
da sociedade.
Os defensores dessa política educacional
queriam que as empresas abrissem vagas
para esses alunos que saíam do 2º grau
técnico, mas a tendência dessas empresas
era contratar um número reduzido desses

profissionais, causando assim uma crise
no ensino profissionalizante gerando
resistência, especialmente quando se deu
a crise do milagre econômico, em 1973.
Com isso, impunha-se uma modificação em
vários setores da economia e também na
profissionalização compulsória.

O FRACASSO DA
PROFISSIONALIZAÇÃO
Vários foram os fatores que causaram o
fracasso do ensino profissionalizante do 2º
grau, previsto na lei 5692/71. Entre eles,
podemos destacar a falta de investimento
de recursos para que as escolas pudessem
efetivamente dar uma formação mais
eficaz de acordo com os objetivos a que
se destinavam.
Além disso, essa medida, quando tomada,
já se mostrava ultrapassada porque as
empresas cada vez mais queriam profissionais
mais habilitados, com formação mais ampla
para trabalhar em seus setores.
O ponto central da demanda de
qualificação encontra-se na formação
de
capacidades
cognitivas
que
se
distinguem por um alto nível de
generalidade e, consequentemente, pela
fácil transferibilidade de uma tarefa à
outra. (Germano, 1994)
A discrepância entre a prática e aquilo
que se aprendia nas escolas também foi um
dos fatores que contribuíram para que esse
tipo de política não obtivesse resultados. A
maioria das empresas tinham cursos próprios
de formação de sua força de trabalho, sendo
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insuficiente o que era ensinado nas escolas.
Como se não bastasse, o ensino
profissionalizante também não conseguiu
conter a demanda para as universidades, um
dos principais objetivos dessa política.
Mediante tantos embates, o próprio
Conselho Federal de Educação, resolveu
fazer uma reinterpretação da lei mantendo
seu ideal profissionalizante, mas permitiu
aumentar as disciplinas de caráter geral.
Entretanto essa reinterpretação não foi
suficiente.
“Mas a meia profissionalização não
agradou a ninguém, a não ser aos membros
do CFE, ansiosos por uma retirada sem
reconhecer seus próprio erros. As resistências
continuaram, assim como a pressão de
professores, dos empresários do ensino, dos
estudantes e dos técnicos em educação.”
(Cunha, 1985)
Finalmente, em 1982, a mudança vem
por meio de uma nova lei, a 7044/82. Essa
lei retira a obrigatoriedade da habilitação
profissional no 2º grau obrigatória tornando
esse nível de ensino uma preparação para
o trabalho, transformando as escolas que
ministravam esses cursos
desorganizadas,
seus
currículos
transformaram-se num amontoado de
disciplinas, onde se misturam as concepções
positivistas com os penduricalhos dos
interesses do momento, com a educação
moral e cívica. (Cunha, 1985)
Mesmo com a nova lei, podemos perceber
que a educação continuou sem padrões
definidos, atendendo a interesses diversos
esquecendo-se de poder oferecer ao aluno
uma formação integral para que ele seja capaz

de perceber, refletir e atuar no mundo em
que vive. Esse tipo de educação implantada
nos anos da ditadura ainda persiste nos dias
de hoje no nosso sistema educacional. O
tecnicismo daquela época é hoje mascarado
por estratégias diferenciadas, mas ainda
trazem com muita força a preparação dos
indivíduos para o mercado de trabalho, a
competitividade e o individualismo, tão
necessários para a manutenção do modelo
neoliberal que vivenciamos atualmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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INTRODUÇÃO

A LEGISLAÇÃO EM ARTES – BREVE
HISTÓRICO
RESUMO: Esta pesquisa traz um estudo sobre a legislação em Artes Visuais e o Ensino de
Artes na Educação Infantil. Para atingir tal objetivo elencamos os principais aspectos da
trajetória do Ensino de Artes e a cronologia da legislação em relação ao tema. Além destes
aspectos, apresentamos os propósitos e fundamentos do ensino de Artes na Educação
Infantil, em virtude da especificidade da faixa etária em questão e as peculiaridades da
infância. Tendo compreensão do processo histórico e como a nova concepção de educação
para essa faixa etária vem sendo pensada com base em um novo olhar sobre a infância, já
que a arte faz parte da vida da criança como instrumento de leitura do mundo e de si mesma,
possibilitando que adquira atitudes essenciais para o seu desenvolvimento, como: senso
critico, sensibilidade e criatividade.
Palavras-chave: Legislação Em Artes; Educação Infantil; Arte Visual.
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O tema central desta pesquisa versa
sobre a legislação em Artes Visuais e o
Ensino de Artes na Educação Infantil. Para
atingir tal objetivo elencamos os principais
aspectos da trajetória do Ensino de Artes
e a cronologia da legislação em relação ao
tema. Além destes aspectos apresentamos
os propósitos e fundamentos do ensino de
Artes na Educação Infantil, em virtude da
especificidade da faixa etária em questão e
as peculiaridades da infância.
De acordo com Barbosa (1991) nas
últimas décadas do século XX, no Brasil,
educadores ligados à Arte têm empreendido
o movimento de resgate de sua valorização
profissional e da valorização da Arte como
um conhecimento que deve estar presente
nos currículos em todos os níveis de ensino.
Articulam, assim, diretrizes diferentes para
a presença desse conhecimento na escola.
Essas diretrizes emergem como fruto da luta
em defesa da presença da Arte no currículo e
de mudanças conceituais no seu ensino. 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. O processo de elaboração
da LDBEN 9394/96 durou cerca de oito
anos desde a sua proposta inicial até chegar
ao documento final que traz em seu texto:
Art. 26, § 2º: “O ensino de Arte constituirá
componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis de educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos.”

Nos séculos XV e XVI são criados alguns
modelos de educação, surge assim as
concepções sobre a criança e sobre a forma
como ela deveria ser educada e ensinada.
Neste novo contexto altera-se a imagem da
infância e a sociedade passa a preocuparse com a educação e a escolarização
das crianças. Segundo o RCNEI (1998)
embora todas as modalidades artísticas
devam ser contempladas pelo professor,
a fim de diversificar a ação das crianças na
experimentação de materiais, do espaço e do
próprio corpo, destaca-se o desenvolvimento
do desenho por sua importância no fazer
artístico delas e na construção das demais
linguagens visuais (pintura, modelagem,
construção
tridimensional,
colagens).
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.

O ENSINO DE ARTES NO BRASIL
De acordo com Barbosa (1991) nas
últimas décadas do século XX, no Brasil,
educadores ligados à Arte têm empreendido
o movimento de resgate de sua valorização
profissional e da valorização da Arte como
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um conhecimento que deve estar presente
nos currículos em todos os níveis de ensino.
Articulam, assim, diretrizes diferentes para
a presença desse conhecimento na escola.
Essas diretrizes emergem como fruto da luta
em defesa da presença da Arte no currículo e
de mudanças conceituais no seu ensino.
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
a fim de realizar leituras e estabelecer
sentidos interpretando as relações da
mensagem artística; a Arte como expressão
da cultura no sentido da preocupação com
a influência cultural, observar a arte em sua
relação com a cultura, melhor entendendo as
obras artísticas; a Arte como conhecimento
para entendê-la como qualquer outra área
do conhecimento, vivenciado e refletido
pelas crianças.
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 ensino de Arte no Brasil foi influenciado
por John Dewey, 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, 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. Ainda com
base na autora uma orientação baseada
na livre expressão só se iniciaria nas
aulas para crianças que Anita Malfatti em
1930 mantinha em seu atelier e com o
curso para crianças, criado na Biblioteca
Infantil Municipal pelo Departamento de
Cultura de São Paulo quando Mário de
Andrade era seu diretor.
A valorização da expressão infantil em
artes passa a ser sinalizada com a semana da
Arte Moderna em 1922 na qual 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.
Seguindo o mesmo princípio, outro
pernambucano, Augusto Rodrigues, criou
em 1948 a Escolinha de Arte do Brasil
que funcionava nas dependências de uma
biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Na
década de 1960 e 1970 foram publicados
alguns livros sobre artes plásticas na escola
e as técnicas utilizadas eram lápis de cera e
anilina, pintura a dedo, recorte e colagem,
dentre outras. Com a ditadura de 1964
o ensino e a prática de arte nas escolas
públicas eram baseadas na sugestão do
tema e desenhos que faziam referências a
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comemorações cívicas e religiosas. 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 foi estabelecido a prática da
polivalência no ensino de artes. Com base
nesta reforma, as artes plásticas, a música
e as artes cênicas deveriam ser ensinadas
conjuntamente por um mesmo professor da
1ª à 8ª séries do 1ª grau. Foram criados os
cursos de licenciatura em educação artística
com duração de dois anos para preparar
estes professores polivalentes.

ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO
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.
Em 1932, um grupo de educadores
publicou o Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, redigido por Fernando de
Azevedo, a reforma de Anísio Teixeira, de
1932, por exemplo, destacou o papel da
música e das artes em geral, baseado na

Escola Nova. Segundo Fusari, Ferraz (1993) a
Pedagogia Nova para a área de Artes estava
mais voltada para a preocupação de o aluno
“exprimir‐se” de forma individual e subjetiva,
centrando as aulas mais no processo por que
o aluno percorria nas aulas de Artes do que no
produto. Assim, o ato de “aprender fazendo”
seria adequado para capacitar o aluno a atuar
na sociedade de forma cooperativa.
O Decreto 19.890, de 18 de abril 1931,
assinado pelo Presidente Getúlio Vargas,
instituiu o ensino de Canto Orfeônico
como disciplina obrigatória nos currículos
escolares nacionais, permanecendo assim de
1930 a 1950. O Decreto-Lei 4.993, de 26 de
novembro de 1942, instituiu o Conservatório
Nacional de Canto Orfeônico (CNCO). Essa
medida expandiu o movimento para outros
lugares do país, antes disso, os cursos
eram concentrados no Rio de Janeiro e na
Universidade do Distrito Federal. Durante os
anos 1960 houve mudanças na organização
da educação nacional, a inclusão do ensino
de Artes iniciou‐se com a deliberação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei Federal nº 4.024, de 20 de dezembro
de 1961), que propôs, no artigo 38, § 4º,
“Atividades complementares de iniciação
artística”. No Governo Militar ocorreu uma
reforma educacional no Brasil, expressa
na Lei Federal 5.692, de 11 de agosto de
1971. Valendo-se dessa Lei, foi estipulada
a inserção da Educação Artística nas séries
iniciais do ensino fundamental. De acordo
com o artigo 7º: “Será obrigatória a inclusão
de Educação Moral e Cívica, Educação Física,
Educação Artística e Programa de Saúde nos
currículos plenos dos estabelecimentos
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de 1º e 2º graus”. De acordo com Barbosa
(2003) em 1977, o MEC criou o Programa
de Desenvolvimento Integrado de Arte
Educação (Prodiarte) com o objetivo de
integrar a cultura da comunidade e da escola
por meio de convênios 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 perante
a comunidade. 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.
Com a Reforma Educacional de 1971 foi
estabelecido a prática da polivalência no
ensino de artes. Com base nesta reforma, as
artes plásticas, a música e as artes cênicas
deveriam ser ensinadas conjuntamente por
um mesmo professor da 1ª à 8ª séries do 1ª
grau. Foram criados os cursos de licenciatura
em educação artística com duração de
dois anos para preparar estes professores
polivalentes. O processo de elaboração da
LDBEN 9394/96 durou cerca de oito anos
desde a sua proposta inicial até chegar ao
documento final que traz em seu texto:
Art. 26, § 2º: “O ensino de Arte constituirá
componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis de educação básica, de forma
a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos.” O Decreto 54.792 de janeiro de
2014 regulamenta a Lei 15.892 de novembro
de 2013 e estabelece o ensino obrigatório

de Música na Rede Municipal de Ensino de
São Paulo, trazendo em seu texto a seguinte
redação: Art. 2º: Fica estabelecida, em
conformidade com o disposto na Lei Federal
nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, a
inclusão do ensino de Música em todas as
unidades educacionais da Rede Municipal de
Ensino, como conteúdo obrigatório, mas não
exclusivo, do componente curricular Arte.
Em seu artigo 3º traz os objetivos do
ensino de Música que englobam:
* A contribuição para a formação integral
dos educandos;
* Colaborar para o desenvolvimento
motor, a saúde física e mental do educando,
elevando sua autoestima;
* Levar ao educando o conhecimento
sobre história da música e seus diferentes
gêneros;
* Favorecer a expressão e comunicação na
linguagem musical, por meio da interpretação,
improvisação e composição, em especial
aquelas decorrentes de suas conexões com a
localidade e a identidade cultural dos alunos;
* Desenvolver a apreciação da música,
envolvendo a compreensão da linguagem
musical nos seus diversos estilos;
* Perceber a música como expressão
de contextos históricos e culturais de
diferentes povos e épocas. Em seu artigo 5º
prevê a capacitação dos seus educadores em
cursos de formação destinados a efetivação
do ensino de música em todas as unidades
educacionais da Rede Municipal de Educação,
adequando à formação as diferentes faixas
etárias atendidas.
A Lei 13.278/16, de 02 de maio de 2016,
inclui as artes visuais, a dança, a música e
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o teatro nos currículos dos diversos níveis
da educação básica. A nova lei altera a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN 9.394/96) estabelecendo prazo de
cinco anos para que os sistemas de ensino
promovam a formação de professores para
implantar esses componentes curriculares
no ensino infantil, fundamental e médio.
A legislação já prevê que o ensino da
arte, especialmente em suas expressões
regionais, seja componente curricular
obrigatório na educação básica, “de forma
a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos”. A proposta original, explicitava
como obrigatório o ensino de música,
artes plásticas e artes cênicas. A Câmara
dos Deputados alterou o texto para “artes
visuais” em substituição a “artes plásticas”, e
incluiu a dança, além da música e do teatro,
já previstos no texto, como as linguagens
artísticas que deverão estar presentes nas
escolas.

A EDUCAÇÃO INFANTIL:
HISTÓRIA E TRAJETÓRIA
A origem da creche foi constituída como
um local de guarda, de cuidados médicohigienistas, de pura assistência. A creche
é fruto da expansão da força de trabalho
feminina aos setores médios da sociedade,
a partir da década de 60, porém esse dado
real não concentra o âmago dos significados
relacionados à expansão da educação infantil.
O desejo de promover uma boa educação
para os filhos não era exclusiva das mulheres
de classe média ou alta.

No início da década de 1980, a educação
pré-escolar foi instituída oficialmente,
entendida como política governamental
mediante o III Plano Setorial de Educação,
Cultura e Desporto. Em 1981, o MEC lança
o Programa Nacional de Educação PréEscolar, reunindo as Secretarias de Estado
da Educação. Com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação 9394/96, muda-se o sentido
de educação infantil, passando esta a ser
responsabilidade da Secretaria de Educação.
Neste contexto que a educação passou
a ser vista como o oposto da assistência, a
creche que antes era vista como depósito
de crianças, exclusivamente para mães
trabalhadoras, passa a ter um olhar voltado à
educação e não apenas ao assistencialismo.
Com base nas Diretrizes Curriculares
Nacionais podemos definir a Educação
Infantil como a primeira etapa da educação
básica, oferecida em creches e pré escolas,
às quais se caracterizam como espaços
institucionais não domésticos que constituem
estabelecimentos educacionais públicos ou
privados que educam e cuidam de crianças
de 0 a 5 anos de idade no período diurno,
em jornada integral ou parcial, regulados e
supervisionados por órgão competente do
sistema de ensino e submetidos a controle
social. Com a Constituição de 1988 teve
início ao 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
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crianças, que não sejam aqueles
circunscritos ao âmbito do Direito da
Família. Também pela primeira vez, um texto
constitucional define claramente como direito
da criança de 0 a 6 anos de idade e dever
do Estado, o atendimento em creche e préescola. Valendo-se 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.
Segundo o RCNEI (1998) embora
todas as modalidades artísticas devam
ser contempladas pelo professor, a fim
de diversificar a ação das crianças na
experimentação de materiais, do espaço e do
próprio corpo, destaca-se o desenvolvimento
do desenho por sua importância no fazer
artístico delas e na construção das demais
linguagens visuais (pintura, modelagem,
construção tridimensional, colagens).
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.
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. 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.
Ainda com base neste documento a
instituição deve organizar sua prática em
torno da aprendizagem em arte, garantindo
oportunidades para que as crianças sejam
capazes de:
Crianças de 0 à 3 anos:
Ampliar o conhecimento de mundo que
possuem, manipulando diferentes objetos e
materiais, explorando suas características,
propriedades e possibilidades de manuseio
e entrando em contato com formas diversas
de expressão artística. Utilizar diversos
materiais gráficos e plásticos sobre diferentes
superfícies para ampliar suas possibilidades
de expressão e comunicação.
Crianças de 4 à 6 anos:
Interessar-se pelas próprias produções,
pelas de outras crianças e pelas diversas
obras artísticas (regionais, nacionais ou
internacionais) com as quais entrem em
contato, ampliando seu conhecimento do
mundo e da cultura. Produzir trabalhos de
arte, utilizando a linguagem do desenho,
da pintura, da modelagem, da colagem,
da construção, desenvolvendo o gosto,
o cuidado e o respeito pelo processo de
produção e criação.
O desenho, na Educação Infantil, tem uma
significação muito mais ampla e merece ser
tratado como mais que simples rabiscos,
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sendo valorizado como um auxiliador
importante no desenvolvimento da criança.
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,
já que assim 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.
Segundo o RCNEI (1998) as produções das
crianças podem virar um brinquedo; podem
ser documentadas e arquivadas para que as
crianças adquiram aos poucos a percepção
do seu processo criativo como um todo e
possam atinar para o montante de trabalho
produzido; podem ser enviadas para suas
casas para servirem de enfeites nas paredes
etc. Mas, antes disso, as produções devem
ser expostas, durante um certo período, nas
dependências das instituições de educação
infantil, tanto nos corredores quanto nas
paredes das salas, o que favorece a sua
valorização pelas crianças.
O professor deverá garantir que a
criança possa compreender e conhecer a
diversidade da produção artística uma vez
que estabelece contato com as imagens das
artes nos diversos meios, como livros de

arte, revistas, visitas às exposições, contato
com artistas, filmes etc.; e garantir o uso de
diferentes materiais pelas crianças, fazendo
com que estes sejam percebidos em sua
diversidade, manipulados e transformados.
Também é de fundamental importância
que o professor respeite os pontos de
vista de cada criança, estimulando e
desenvolvendo suas leituras singulares e
produções individuais. Os momentos de
conversa e troca de experiências entre as
crianças também são ricos momentos de
aprendizagem e o prazer lúdico torna-se o
gerador do processo de produção.

COMO AVALIAR ARTES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
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, sendo
assim, 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, sendo assim
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

REFERÊNCIAS

Esta pesquisa pode evidenciar que as concepções de
criança, infância e Educação Infantil são construções sociais
formadas ao longo da vida que forma modificando-se
ao longo dos tempos e expressando determinado momento
histórico da sociedade.
A análise evidenciou que a função de cuidar nas
instituições de educação infantil, deve considerar as
necessidades das crianças, favorecendo o desenvolvimento
das capacidades de apropriação e conhecimento das
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e
éticas, perdendo o caráter assistencialista de antigamente.
Desta maneira afirma-se que com o passar do tempo a visão de
educação infantil, seus propósitos e perspectivas, foram sendo
modificados, passou-se de um conceito intimamente ligado a
assistência, atendimento à mães trabalhadoras, preocupação
com a marginalização das crianças, para um conceito voltado
à educação propriamente dita, em que o cuidar e o educar são
indissociáveis numa pedagogia centrada na criança e no seu
desenvolvimento em todos os seus aspectos.
Com base nas ideias apresentadas nesta pesquisa
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.
Finalizando este estudo pode-se concluir que a
intervenção do professor, os temas abordados e a maneira
como é desenvolvido o trabalho com as Artes Visuais
podem ser um recurso interessante desde que sejam
observados seus objetivos e função no desenvolvimento do
percurso de criação pessoal da criança. É preciso, no entanto,
ter atenção quanto a programação de atividades para as
crianças para que ela seja capaz de criar e partir de suas
próprias ideias, estimulando o pensamento e a imaginação.
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A LIDERANÇA COMO FATOR
FUNDAMENTAL DE GESTÃO
EDUCACIONAL
RESUMO: O artigo destaca que há uma relação direta entre a qualidade de liderança dos
gestores e a qualidade do ensino e de desempenho dos alunos e os cargos que tem por
obrigação a liderança devem se dedicar ao estudo e observação e a reflexão sobre a mesma
para que possam exercê-la de forma completa. É fundamental destacar a diferença entre
ter autoridade e ser autoritário. Todo profissional deve ter autoridade para o exercício de
suas responsabilidades. E em nenhuma profissão ela é conseguida pelo cargo, mas pela
competência. Já o autoritarismo é constituído pelo comando com base na posição ocupada
pela pessoa que determina e obriga o cumprimento de tarefas sem fazer com que os envolvidos
compreendam adequadamente os processos e as implicações envolvidos na realização do
trabalho. A receptividade do líder em ouvir é essencial, compreender melhor o outro e ter
a convicção que o aprendizado de todos deve ser crescente. O foco do trabalho do gestor
é primordial, investir o seu tempo em coisas importantes aumentará o seu reconhecimento
por parte da equipe e quais serão suas atitudes diante de algumas circunstâncias.
Palavras-chave: Gestor Líder; Gestão Escolar; Liderança; Escola Eficaz; Administração
Escolar.
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INTRODUÇÃO
A gestão de uma instituição de ensino tem
sido um desafio para qualquer direção escolar,
considerando as contínuas transformações
sociais, científicas e tecnológicas, bem como
os valores e as crenças, que norteiam a missão
da educação hoje, em sua responsabilidade
sócia pedagógica.
Rever a postura do gestor, que se vê no
centro da administração como um líder na
perspectiva de uma gestão democrática
e participativa, é o objetivo geral dessa
pesquisa que de maneira específica busca
ampliar a visão de liderança na instituição
escolar; enfatizar o papel do diretor como
gestor-lider; contribuir para o exercício da
prática gestora por meio de competências
e habilidades de liderança; e promover
o desenvolvimento de conhecimentos e
técnicas que auxiliem o processo de gestão
no âmbito escolar.
Atender a essas demandas administrativas
e pedagógicas sugere a instituição outro
conceito de gerência, o que justifica
essa pesquisa, como também a ação de
descentralização da figura do gestor.
A relação que se estabelece entre pessoas,
principalmente entre as autoridades e seus
subordinados (o que acontece na família,
na escola, no trabalho, nas profissões e na
sociedade em geral), é vertical, de cima para
baixo, de quem sabe e tem o poder para
quem não sabe e deve obedecer. O poder
está centralizado e acumulado nas mãos
dos que decidem pelos outros o que lhes é
interessante ou tem o dever de transmitir aos
demais o que decidiram outras autoridades

superiores a eles. As possibilidades de
cooperação entre as pessoas são reduzidas.
Esse tipo de relação tende a perpetuarse como sendo a mais adequada em
qualquer processo educacional ou social.
(MASETTO, 2003, p. 72.).
Focalizando
nessas
questões
que
permeiam a educação no seu contexto atual,
pretende-se desenvolver essa pesquisa
científica que tem como modalidade de
desenvolvimento a revisão de literatura
e se destina aos diversos segmentos e
profissionais da área da educação e em
especial aos que estão exercendo a função
de diretores ou gestores.

LIDERANÇA NA HISTÓRIA
Ao longo da história, a humanidade contou
com a força e a participação de grandes
líderes. Muitos serviram e servem ate os dias
atuais de exemplo e inspiração.
Historiadores apontam que o transcurso
da história humana esta sujeito à ação de
lideres privilegiados, únicos, e que a história
dos povos é a somatória das biografias destas
pessoas. Outros afirmam que estes grandes
personagens são simplesmente um símbolo,
uma expressão, um instrumento e, inclusive,
um resultado das leis da história.
Presente o fenômeno da liderança desde
o surgimento das mais primitivas formas de
aglomerados humanos. Segundo Bass (2008,
p. 3), estudos antropológicos efetuados, tendo
como base povos primitivos, concluíram que
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o líder é elemento presente em praticamente
todos os aglomerados humanos, a despeito
dos aspectos culturais e da complexidade de
arranjos sociais e organizacionais.
A liderança evoluiu ao longo do século
XX, quando foi abandonada a “teoria do
grande homem”, nos quais os líderes já
nasciam líderes (inato), para uma visão mais
abrangente, que leva em conta a tarefa a
ser realizada – objetivo comum, a relação
do líder para com seus liderados, em uma
dinâmica sociocultural, com o foco no
desenvolvimento de todos e da organização
(TOPPING, 2002).
Platão, em A República (2002), fala
que o verdadeiro líder nasceria líder ou
teria educação voltada para ela, já Santo
Agostinho, no século IV, dizia: “as palavras
comovem, os exemplos arrastam”. Isto tudo
nos demonstra que a liderança sempre foi
estudada de forma intensiva, cada qual com
o enfoque da época.

EVOLUÇÃO DO CONCEITO
LIDERANÇA
Segundo o Aurélio liderança se conceitua
como “1.capacidade de liderar 2.Espírito
de chefia 3.forma de dominação baseada
no prestígio pessoal aceita pelos dirigidos”.
(FERREIRA, 1999 p. 1912.)
Mas o conceito de liderança vem
passando por transformações ao longo
dos anos, diversos autores divergem
sobre o tema e como definir da melhor
forma
esta
palavra
tão
utilizada
nos dias atuais.

Identificam se diferentes tipos de chefes
ou líderes; de autoritários, paternalistas,
manipuladores, servidores a verdadeiros
líderes. A evolução é natural e necessária
para se adequar às exigências impostas
por imprevistos, mudanças na economia,
inovações tecnológicas e agora, por influência
da globalização.
Para alguns autores, liderança se define
através dos traços de personalidade de cada
indivíduo e para outros autores definem o
tema baseando-se no ambiente que este
indivíduo está inserido.
E com a evolução desses estudos
observou-se dois estilos básicos de liderança,
fundamentais:
• Liderança orientada para a tarefa;
• Liderança orientada para as pessoas.
A despeito da alteração dos entendimentos
e percepções sobre liderança ao longo do
tempo, é lugar comum na literatura que as
definições de liderança tendem a considerála como um processo de influência que ocorre
em grupos humanos envolvidos numa ação
coletiva. Em geral, as definições de liderança
abordam: o caráter pessoal das interações; os
efeitos do seu exercício; o comportamento
dos líderes; e a interação dos líderes com o
ambiente e os liderados (BASS, 2008)
Mas nos dias de hoje, depois de várias
pesquisas, toma uma proporção menos
centralizadora, mergulhada nas relações
de comportamento e clima organizacional
desenvolvido nas empresas e emerge
para o âmbito escolar como fator de
reestruturação desse processo, para
aprimorar
a
gerência
administrativa.
A busca pela explicitação do termo
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leva estudiosos de áreas distintas
reinventarem o conceito dentro de suas
concepções epistemológicas.

LIDERANÇA E O PAPEL DO
DIRETOR COMO RESPONSÁVEL
PELA GESTÃO ESCOLAR E SUAS
COMPETÊNCIAS
Para contextualizarmos as inúmeras
tarefas a serem desempenhadas pelo gestor
escolar, é de extrema relevância definir a
palavra gestão inicialmente e depois discutir
a gestão escolar. Nesse sentido, Rios (2010,
p. 266) afirma que:
Gestão é o ato ou efeito de gerir, gerência,
administração. Podemos então subentender
que a gestão é um ato administrativo na
unidade escolar, cargo que exige capacidade
de liderança organizacional para que todas
as tarefas sejam cumpridas rigorosamente
em tempo e modo necessários (RIOS, 2010,
p. 266).
Diante da definição do termo gestão,
surge a necessidade de conceituarmos
gestão escolar. Para Menezes e Santos
apud Oliveira (2002, p.1) define este tipo de
gestão, particular das instituições de ensino
como:
[...] relacionada à atuação que objetiva
promover a organização, a mobilização e a
articulação de todas as condições materiais
e humanas necessárias para garantir o
avanço dos processos socioeducacionais
dos
estabelecimentos
de
ensino
orientados para a promoção efetiva da
aprendizagem pelos alunos.

Partindo da exposição das competências
do gestor escolar, podemos afirmar que o
diretor é o esteio do gerenciamento nas
instituições de ensino, quer sejam elas
públicas ou privadas.
A gestão escolar é o foco principal
da discussão deste artigo. Assim como
descrito acima, há regulamentações jurídicas
que legitimam a gestão na escola como
uns trabalhos específicos nas unidades
federativas. Não podemos deixar de destacar
a questão da gestão democrática. Na LDB,
Art. 12, Incisos I a VII, estão às principais
delegações que se referem à gestão escolar
no que diz respeito as suas respectivas
unidades de ensino:
Os
estabelecimentos
de
ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta
pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias
letivos e horas-aula estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de
trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos
alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração
da sociedade com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre
a freqüência e o rendimento dos alunos, bem
como sobre a execução de sua proposta
pedagógica;
A referência principal deste tópico foi o
livro de Lück (2011) cujo título é “Liderança
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em Gestão Escolar”. Essa autora acredita que
a liderança na escola é uma característica
importante e inerente à gestão escolar, por
intermédio da qual o diretor orienta, mobiliza
e coordena o trabalho da comunidade
escolar, com o escopo da melhoria contínua
do ensino e da aprendizagem.
Gerir uma instituição de ensino é um
grande desafio para os gestores escolares,
pois exigem deles novas atenções,
conhecimentos, habilidades e atitudes, que
seguem a necessidade de competências para
a tomada de decisões participativas e justas.
Rever a postura do gestor, esse profissional
que se vê no centro da administração como
um líder na perspectiva de uma gestão
democrática e participativa, enfatizar
o papel do diretor como gestor-líder,
contribuir para o exercício da prática gestora
por meio de competências e habilidades de
liderança e promover o desenvolvimento de
conhecimentos e técnicas que auxiliem o
processo de gestão no âmbito escolar.
É necessária a presença de gestores que
atuem como líderes, capazes de implementar
a concepção de que a liderança é primordial
no trabalho escolar. Tal necessidade
começou a tomar corpo na segunda metade
da década de 1990, com a universalização
do ensino público. A formação e a atuação
de líderes, até então restritas aos ambientes
empresariais, foram adotadas pela Educação
e passaram a ser palavra de ordem para
enfrentar os desafios.
O foco da gestão escolar é a relação
que é desenvolvida dentro dos limites
da escola e do seu entorno comunitário.
Lück (2002) comenta seis motivos para

se optar pela participação na gestão
escolar: melhorar a qualidade pedagógica;
currículos concretos, atuais e dentro da
realidade; aumentar o profissionalismo
docente; evitar o isolamento dos diretores
professores; motivar o apoio comunitário às
escolas; e desenvolver objetivos comuns na
comunidade escolar.
Atender a essas demandas administrativas
e pedagógicas sugere a instituição outro
conceito de gerência, a descentralização
da figura do gestor e adequar, atualizar e
procurar modificar sua postura, frente ao
trabalho pedagógico realizado na escola,
de acordo com as constantes mudanças e
avanços do mundo moderno, para tornarse um elemento fundamental visando à
concretização de um ensino com mais
criatividade.
Nas funções do gestor deve prevalecer a
qualidade do processo ensino-aprendizagem
através
de
uma
participação
mais
Liderança e Motivação na Gestão Escolar,
trabalhando em conjunto com o coordenador
pedagógico.
Cabe aqui, destacar que o desenvolvimento
da liderança desse gestor pode ser adquirido
mediante
as
contínuas
experiências
vivenciadas. Nesse contexto aponta se
algumas atitudes, posturas e princípios
de estudiosos que convergem para seu
desenvolvimento como um gestor-líder.
- Conhecer a si mesmo:
“Só é possível aceitar o outro se eu
me aceitar, e só posso me aceitar se me
conhecer. Daí a atualidade do preceito
socrático:” conhece-te a ti mesmo ““
(GAUDÊNCIO, 2009, p. 50)
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- Ser humilde e integro:
“A humildade é a conquista do
homem de conhecimento, ao passo
que a arrogância é a característica do
homem que não sabe o quanto não sabe.”
(GAUDÊNCIO, 2009, p. 32).
- Dar e recebe feedback:
[...] O feedback não deveria servir para
criticar e magoar o outro [...] Emitir um
feedback deve ser um modo de estabelecer
um verdadeiro diálogo, não uma oportunidade
para julgar ou acertar contas com alguém.
(MORIM, 2009, p. 234)
- Aprender a delegar:
Mesmo
querendo
delegar
só
conseguirá fazê-lo quando perder o
medo de viver suas próprias emoções.
(GAUDÊNCIO, 2009, p. 26)
- Saber motivar:
Uma liderança eficaz deve ter consciência
da natureza global das necessidades humanas
e também reconhecer a importância das
diferenças individuais em relação aos fatores
motivacionais. (NOVO; CHERNICHARO;
BARRADAS, 2008, p. 110).
- Ser flexível: Para Campos (2010) um bom
gerente precisa saber usar de flexibilidade,
precisa ser respeitado e não temido.
Compreender a escola como um espaço
aberto ao novo que favorece a mudança
e democratiza a participação, como já
mencionamos, é a urgência nos dias de hoje.
Como está escrito acima, para a
LDB, o planejamento, a elaboração e a
execução de uma proposta pedagógica é a
principal das atribuições das unidades de
ensino, devendo ela, assim, na sua gestão
trilhar um caminho orientado por esta

finalidade. (VIEIRA, 2008, p. 43).
Na gestão é importante a participação
de todos os agentes que contribuem de
forma direta ou indireta nos processos de
organização da escola. O sucessor escolar
dos alunos está inteiramente relacionado
com a gestão da escola. Para VIEIRA (2007):
(...) o sucesso de uma gestão escolar, em
última instância, só se concretiza mediante
o sucesso de todos os alunos. Daí porque
é preciso manter como norte a gestão para
uma comunidade de aprendizes.
É importante compreender que o sucesso
escolar justifica a gestão democrática, pois o
trabalho realizado é feito por todos os setores
que auxiliam a escola desde o professor ao
pai do aluno.
O trabalho escolar é uma ação de caráter
coletivo, realizado a partir da participação
conjunta e integrada dos membros de
todos os segmentos da comunidade escolar.
Portanto, afirmar que sua gestão pressupõe
a atuação participativa representa uma
redundância de reforço a essa importante
dimensão da gestão escolar.
Podemos enfatizar a autonomia, a
descentralização do poder e a inclusão de
todos os segmentos da comunidade escola
outros fatores como indicadores da gestão
que queremos construir.
1. A autonomia escolar, considerada
como capacidade de as escolas traduzirem
e
construírem
suas
alternativas,
fundamentadas em suas reflexões e leitura
de sua realidade, sistematizadas no projeto
político pedagógico coletivo. Isso não
significa desvincular-se do sistema. 2. A
descentralização do poder entendida como
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método do trabalho coletivo que divide
atribuições e responsabilidades, rompendo
com a hierarquização. 3. A inclusão de
todos os segmentos da comunidade escolar,
considerando não apenas a formalidade
do Conselho Escolar que deve representar
os pais, os alunos, e os trabalhadores em
educação, mas fundamentalmente criar
espaços e abrir possibilidades de incluir a
todos no projeto político pedagógico da

escola, desde a sua concepção até a sua
implementação no dia a dia da escola.
(FERREIRA; AGUIAR, 2006, p.253)
Cabe então aos que exercem o papel de
líderes, que nesse determinado momento
estão na posição de articuladores, a grande
tarefa de formarem novos lideres, de fomentar
os diversos segmentos de uma escola que
expandam criticidade, ética e competência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Afirmar se segundo as pesquisas que mesmo diante de
novas concepções administrativas, as atividades gestoras de
uma escola não se resumem em ações burocráticas e legais.
Concluo que ao gestor ou diretor da escola, cabe planejar,
coordenar, controlar e avaliar os processos e atividades que se
desenvolvem na escola, verificando os resultados alcançados,
mas o mais importante é necessário ter a habilidade de integrar
e motivar toda a equipe para garantir o êxito de tais processos.
Mostrando a importância do gestor educacional na instituição
escolar, por ser ele o principal articulador na construção de
um ambiente de diálogo e de participação propício para
melhor desenvolvimento do trabalho dos profissionais e,
consequentemente, para o sucesso do processo educativopedagógico.
Retratando a importância do perfil do gestor na formação
de uma equipe participativa e de construir um ambiente que
permite o bem estar coletivo, A importância que o gestor
como líder seja audacioso, tenha visão, diálogo e seja bom
ouvinte sempre disposto a buscar “novos caminhos”, novas
respostas, visando o que há de melhor para a instituição, pois
isso resulta na melhoria da educação.
A escola com forte potencial de liderança é o diferencial para
uma gestão de qualidade. E essa é responsabilidade de todos
que fazem a educação, mesmo que o gestor seja o articulador
do processo, cabe a cada um intensificar sua participação e
progredir na sua atuação como agente de mudanças.
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INTRODUÇÃO

A LITERATURA INFANTIL E
OS CONTOS DE FADAS: A
CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS DE
FADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este estudo tem como finalidade desenvolver uma reflexão sobre os Contos
de Fadas e sua contribuição para a Formação do Gosto pela Leitura, salientando sua
importância no contexto da Literatura Infantil, bem como a riqueza de detalhes que
propiciam à criança um crescimento integral e harmônico. Ao longo do estudo fará uma
apreciação técnica sobre o tema, caracterizando os Contos de Fadas sob o ponto de vista
estrutural e histórico. Enfatiza se especialmente, na revisão da Literatura, aquilo que os
autores defendem a respeito de sua utilização no cotidiano pedagógico dos professores da
Pré escola e das Séries Inicias do Ensino Fundamental. Pretende se também sugerir uma
metodologia aos educadores, visando ao alcance de melhores resultados em suas aulas e
uma melhor formação de seus educandos.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Contos de Fadas; Proposta Metodológica; Oficina de
Contos de Fadas.
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Do conjunto das produções culturais
com que a criança lida, a Literatura Infantil
é a que se apresenta mais completa e, ao
mesmo tempo, edificante. Constata-se, de
um lado, certa falta de sintonia entre o leitor
mirim e o livro. E de outro, assiste-se a um
crescimento inusitado na qualidade de obras
dirigidas à infância e juventude, assim como
o surgimento de um respeitável elenco de
novos escritores. Decorre desse último fato
uma substancial revitalização do gênero no
país, processo ao qual se alia o apelo de
entidades públicas e privadas à comunidade,
para que participem do esforço de motivar
pais e professores ao conhecimento,
aquisição e divulgação do acervo literário
produzido para criança no Brasil.
Entretanto, essas entidades e pessoas
mencionadas lançam uma sombra de
preocupação em relação à Literatura Infantil,
pois no transcurso da investigação dos
responsáveis pela não leitura aparecem, em
maior ou menor proporção, de modo latente,
como inimigos da Literatura, a televisão,
os games, as revistas em quadrinhos e até
a música pop, que sutilmente tem ocupado
lugar de primazia como forma de lazer e
“aculturação” para as crianças.
A mesma situação se reflete na censura,
que tendo estado quase ausente nos meios
de comunicação de massa, vem sendo tão
contumaz no julgamento da Literatura
Infantil. Haja vista que muitos críticos avaliam
certos livros infantis como prejudiciais à
criança, identificando neles um influenciador
de caráter e personalidade.

Valorizar o gênero em pauta representa,
portanto, não apenas discutir uma espécie
possível no leque de manifestações
artísticas com a palavra, mas, em especial,
oferecer condições propostas e soluções
para impedir o avanço irrefreável da cultura
de massa. Atribuindo se à Literatura uma
função protetora, passou se a conceder lhe
uma validação suplementar, proveniente,
todavia, dos efeitos que pode despertar,
ou seja, uma defesa segura contra a
invasão e os malefícios da indústria cultural
e a consolidação de saudáveis hábitos
intelectuais, como o de leitura.
Se a função protetora e legitimadora do
gênero parece ser a posição contemporânea
a propósito da Literatura Infantil, fica
claro que traduz simultaneamente dois
interesses
exteriores
e
discutíveis.
O primeiro mostra que se deseja dividir a
produção cultural dirigida à infância em
dois grupos rivais, porque de qualidade
distinta, o das obras benéficas e o das
maléficas. Reproduz se, neste nível, um
posicionamento maniqueísta que o gênero
para crianças encampou e transmitiu ao
longo de sua história. Ou melhor, verifica se
que se trata da exposição de uma visão de
mundo que ele abrigou e difundiu por largo
tempo. É possível concluir que a realidade
se polariza entre bons e maus, devendo
cada ser humano alinhar se do lado certo,
advindo daí recompensas que justificarão,
com vantagens, a escolha procedida.
Sendo a Literatura Infantil a geradora desta
atitude dicotômica e simplista, constata
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se que ela legitima seu valor ao abrigo da
concepção que difundiu.
O segundo interesse é de ordem
pragmática, uma vez que o livro para a
infância se justifica em virtude das garantias
futuras que oferece ao consumidor. Ao
contrário das modalidades massificadas
de expressão, cujas características mais
gerais dizem respeito à ausência de sua
projeção no tempo e à rápida extinção do
produto, as obras literárias não apenas
apresentam como aval de sua superioridade
a circunstância de que podem perdurar,
como afiançam que decorre de seu exercício
contínuo a aquisição e manutenção de
habilidades que muito auxiliarão na formação
cultural da criança.
Dentro dessa defesa, deseja se neste
estudo apresentar uma reflexão sobre os
Contos de Fadas que são e sempre foram
a expressão pura e simples, como cita Von
Franz (1990) dos processos psíquicos do
inconsciente coletivo. E, para além de uma
reflexão, sugerimos um encaminhamento
metodológico de ação pedagógica.

A LITERATURA INFANTIL
Uma das funções da Literatura é propiciar
entretenimento, ou seja, deleite ao leitor,
pois o prazer deve envolver os dois pontos.
A função primeira do Livro Infantil
é
a
Educação
da
Estética,
pois
esse reúne a palavra e a imagem
enquanto obras de arte, uma vez que o
essencial é a finalidade da emoção e sua
ligação verdadeira com a criança.

Portanto, ao se trabalhar com a Literatura
Infantil é necessário levar a criança a
perceber que ler não é tão somente
um ato formativo e informativo, mas se
reveste também de qualidades especiais,
tais como o lazer e o entretenimento,
pois a criança deve reconhecer na leitura
algo muito mais forte do que uma obrigação
ou cumprimento de tarefa, devendo, por
meio dessa, ver e entender o universo,
além de desenvolver atitudes e adquirir
conhecimento e habilidades.
Ao se instrumentalizar, a cultura passa
a aparecer como indispensável a todos
os indivíduos do grupo social, passa a
aparecer como necessária. A produção
cultural, por ir supostamente realizando
as sínteses do grupo social, deve
nessa visão, ser necessariamente assimilada
por todos que isto é condição indispensável
para a inclusão do indivíduo no grupo
(PERROTI, 1986, p. 16).
Várias são as características da Literatura
Infantil, abrangendo o desenvolvimento
de habilidades cognitivas e afetivas. Com
base nesses aspectos, apresenta se a seguir
algumas das características importantes
da Literatura Infantil, ligadas à imaginação,
à ficção, à emoção, à alegria, à realidade, à
rapidez de ação, à moralidade, ao julgamento
pessoal e à clareza.
Notar se á que a criança como todo
adulto tem o dom de imaginar e de intuir.
Nada melhor do que educar por meio da
imaginação sadia, separando o lado material
do espiritual e o acessório do essencial, pois,
desse modo, há desenvolvimento do senso
crítico, nós levando a considerar também
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que o Conto Maravilhoso leva a criança
a uma moralidade cheia de entusiasmo,
fortificando sua vida interior.
A Literatura Infantil deve suscitar emoções
diversas, penetrando no coração das
crianças e fazendo vibrar sua sensibilidade,
pois ao suscitar emoções haverá uma
inquietação da criança na busca do novo.
É sempre necessário que a realidade
esteja presente misturada à fantasia, pois
nada melhor para ensinar as crianças do
que se acercar dos assuntos baseados nos
fatos científicos, nas descobertas e nas
histórias dos povos. A rapidez e ação são
características bem nítidas nas histórias para
crianças, fazendo com que nós possamos crer
que tudo chega a tempo e em cada período há
uma ação diferente, levando-nos a acreditar
que não deve haver nenhuma complicação e
recursos de flashbacks no enredo.
Se, desde pequena, a criança tiver contato
com a leitura do maravilhoso e a literatura do
real, ela saberá com mais facilidade distinguir
esses dois ‘mundos’ e poderá utilizá los em
suas próprias histórias orais ou escritas.
A literatura, então, toma se importante
por iniciar os alunos no universo escrito,
influenciá los futuramente. (MENEZES,
1997, p. 10).
E, por fim, vale a pena ressaltar que
a Literatura Infantil tem como objetivo,
além de entreter a criança, desenvolver
a imaginação, o poder de observação, a
inteligência e o gosto artístico, visando
estabelecer uma relação íntima entre o
mundo da fantasia e a realidade.
A verdade é que, embora vivamos em
plena era da linguagem e do som, o livro

ainda continua a ser o instrumento ideal no
processo educativo. Daí a importância que a
literatura infantil assume no atual processo
da educação. (COELHO, 1987, p. 02).
Desse modo torna se imprescindível o
incentivo aos educadores para utilização
da leitura nas séries iniciais, especialmente
a Literatura Infantil, objetivando que
seus alunos desenvolvam não apenas os
conteúdos curriculares, mas também aqueles
relacionados à vida, à arte e à fantasia.
Rezende (1997, p. 10) revela que a
Literatura Infantil influencia e ajuda
os alfabetizandos, quando solicitados,
“a produzir suas próprias histórias
com melhor qualidade”.

CONTOS DE FADAS
Dieckmann (1986, p. 57) declara que o
Conto de Fada é a “obra de arte formada
pela alma de todo um povo e, no fundo,
inesgotável e tão imensa como o fundamento
criador da própria alma”.
Os Contos de Fadas são uma variedade
da narrativa de ficção que costuma ser
caracterizado com certa dificuldade, devido
a extensão reduzida e pela concentração e
economia de recursos, contendo um momento
representativo e singular da realidade.
A maioria dos Contos de Fadas
personificam os problemas do dia a dia,
Von Franz (1990) explica que os Contos
de Fadas fluem por meio dos sentimentos
de penúria, carências afetivas, conflitos,
exteriorização de maldades e tantas outras
características humanas.
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[...] Contos de Fadas são a expressão mais
pura e mais simples dos processos psíquicos
do inconsciente coletivo, consequentemente,
o valor deles para a investigação
científica do inconsciente é sobejamente
superior a qualquer outro material.
(VON FRANZ, 1990, p. 90).
É relevante considerar se que por meio
dos Contos de Fadas, os indivíduos passam
a assimilar uma grande variedade de valores
e perceber sua importância para a solução
de problemas elementares do dia a dia.
Percebe¬-se que os Contos de Fadas tomam
elementos emprestados da realidade e fazem
desses elementos verdadeiros “chamados”
para desarmonia e distorções alimentadas
dentro de cada um. Haja vista que o vilão
é punido, o bom é gratificado, os animais
falam, expressam sentimentos e, ao final
do Conto de Fadas, o ouvinte ou o leitor
podem identificar a “moral” do enredo como,
por exemplo, o Conto de “Chapeuzinho
Vermelho”, o da “Branca de Neve e os Sete
Anões” e tantos outros.
Comentando a respeito da psicanálise
dos Contos de Fadas, Bettelheim (1980)
salienta que, os Contos de Fadas dirigem
as crianças para a descoberta de sua
identidade e comunicação e, também,
sugerem
as
experiências
que
são
necessárias para desenvolver ainda mais o
seu caráter. Por isso mesmo, quanto mais
elas ouvem ou leem Contos de Fadas, mais
tomam gosto pela leitura, pois, Zelam &
Bettelheim (1984), esclarecem que é nesses
momentos que as crianças se encontram
consigo mesmas e passam a se perceber de
forma mais clara e sadia, além do que sentem

realista, direta ou indiretamente, lhe falam
da vida a ser vivida ou da própria condição
humana, seja relacionada aos deuses, ou
limitada aos próprios mortais.
Coelho
(1987)
explica
que
os
Contos de Fadas são de origem celta
e surgiram de poemas que revelavam
amores estranhos, fatais e eternos. Tais
poemas que são apontados como células
independentes, mais tarde foram integrados
no ciclo novelesco arturiano, essencialmente
“idealista” e preocupado com valores
eternos do ser humano, como o
espírito. Embora os Contos de Fadas
também pertençam ao “universo do
maravilhoso” sua distinção dos Contos
Maravilhosos se dá na “problemática
motriz” de cada Conto. É Coelho (1987)
quem nos ajudará a melhor compreender
as diferenças entre Contos de Fadas e
Contos Maravilhosos

no ato de ler, ou seja, o prazer e o sentido
enriquecedor de suas vidas. Ou seja, esses
fatos requerem da leitura uma experiência
abrangente, na qual a personalidade seja
envolvida plenamente, mergulhando nas
mensagens transmitidas pelo texto.
Coelho (1987) afirma que os Contos de
Fadas são classificados juntamente com
os Contos Maravilhosos, como narrativas
maravilhosas. A autora reitera que desde
sempre o homem vem sendo enfocado pelas
narrativas que, de maneira simbólica ou
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OFICINA DE CONTOS DE
FADAS: UMA PROPOSTA
METODOLÓGICA PARA ALUNOS
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Uma oficina nada mais é do que o lugar
no qual se quer alcançar um resultado
específico, partindo se de pressupostos
teóricos e de posse de todo o material para
que o produto surja.
Numa oficina é necessário que existam
os agentes de transformação dos recursos,
neste caso a teoria, o conhecimenrto
e
os
equipoamentos
para
que
o efeito esperado aconteça.

No caso da Literatura e dos Contos de
Fadas, a oficina se processará dentro de
um contexto semelhante, pois teremos os
agentes que serão os alunos. Estes deverão
trabalhar a partir de conhecimentos e
equipamentos trazidos pelos Contadores de
Histórias ou Contos.
Para iniciar uma aula mais dinamica é
necessário atentar a fatos essenciais para
trazer uma “realidade” para a sala de aula.
Podemos iniciar uma Oficina de Contos
de Fadas com a presença de uma pessoa
idosa que resida nas proximidades da
Unidade Escolar para que venha à sala
para contar algumas histórias antigas,
mas seria extremamente interessante se
esta pessoa fizesse parte da família
de algum aluno, pois, desta meneira,
seria possivel, também, inserir a Comunidade
dentro do Ambiente Escolar.
A proposta se inicia com os professor
e os alunos ouvindo as historias
atentamente e, logo após, poderá ser
criado um momento de interação, no qual
os alunos devem ter a oportunidade de
perguntar à contadora de histórias algumas
questões referentes ou não a história
lida como, por exemplo, quem as contou,
quando as contou e por que as contou.
Logo após, um dia depois da audição
da história, o professor poderá solicitar
a um ou mais alunos que contem para
seus colegas as suas versões sobre as
histórias ouvidas. Em seguida, seus
colegas devem ter a oportunidade de
perguntar a esses recontadores o que
lhes interessou nas histórias, como
eles analisam o teor da história e que

459

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

comparação eles fazem entre a história
ouvida e o cotidiano da vida.
No próximo momento, a turma é
convidada pelo professor a construir
desenhos abordando os aspectos relevantes
nas histórias. De preferência, o professor
deve pedir que eles identifiquem os
pontos salientados pelo contador e pelos
recontadores, concluindo os desenhos com
o ponto de vista pessoal a respeito das
histórias ouvidas.
Um segundo momento pode ser realizado
com o objetivo de ensinar qual a importância
dos Contos de Fadas, pois como os Contos
de Fadas são importantes formadores do

gosto pela leitura, o professor deverá sugerir
alguns livros de Contos para serem lidos
pelos alunos. De preferência, Contos que se
adequem à faixa etária da turma.
Após lerem, eles se organizam em pequenos
grupos com o objetivo de dramatizar o
conteúdo da história que foi lida. É bom que
cada grupo tenha lido um Conto diferente,
pois isto torna as dramatizações mais ricas
e interessantes, evitando também repetições
ou comparações de desempenhos.
Finalizando, num terceiro passo, o
professor poderá solicitarar que cada grupo
redija sua dramatização, dando um novo título
para o Conto que acabaram de vivenciar.’
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolvido teve a preocupação de
acentuar a Literatura Infantil e, particularmente, os Contos
de Fadas como Recursos Didáticos importantíssimos
para a formação dos educandos na Educação Infantil e a
agilização do trabalho do educador.
Não menos importante é situar a criança na relação
com o todo social e sua cultura, vendo-a como sujeito
completo em seu momento histórico, sempre em vir a ser
na sua atividade infantil em permanente transformação
enquanto faz a própria cultura.
Conclui-se, após toda a Revisão Bibliográfica que é
quase impossível o professor trabalhar a construção do
conhecimento de seus alunos sem conciliar o papel informador
da Literatura com o caráter formador presente na tarefa
pedagógica e compreender as perspectivas educacionais
do seu uso para empreender indicativos teóricos que
sustentem a Orientação Pedagógica de atividades
relacionadas a esses, uma vez que as atividades contribuirão
para a conscientização dos profissionais da Educação Infantil
acerca da importância dos Contos de Fada na Formação da
Criança Leitora, bem como promover um alerta à postura
docente e dos administradores pré-escolares para um
tratamento cuidadoso diante dos elementos de cultura,
enfatizando os Contos de Fada como importantes
recursos para potencializar o processo de crescimento
e desenvolvimento da criança por inteiro, tanto no aspecto
sócio afetivo, como no cognitivo.
Os Contos de Fadas foram apresentados aqui, com
sua originalidade, sua ideologia, fascinação e criatividade
como elementos propiciadores do interesse do aluno
pela leitura e a busca da fantasia, devendo se lembrar,
contudo, que bons hábitos não surgem da noite para o
dia, como num passe de mágica. Os hábitos de leitura são
incentivados e desenvolvidos a partir de uma estimulação
prévia, que pode ser, por exemplo, a leitura ou até mesmo o
ato de ouvir um Conto de Fadas.
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Conclui-se também que a Literatura
Infantil, quando presente na vida cotidiana
do educando, se torna responsável pelo
desenvolvimento de muitas qualidades e
valores. Além de sugerir comportamentos,
aguçar a sensibilidade e facilitar a fixação de

uma linguagem mais culta e comunicativa.
Devido a isto, cabe ao educador e também
aos pais, orientarem os educandos
quanto a sua utilização, sendo sempre
bem cuidadosos quanto aos conteúdos e
intenções de tais Literaturas.
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INTRODUÇÃO

A LUDICIDADE NA INICIAÇÃO
MUSICAL NA INFÂNCIA
RESUMO: A linguagem musical está presente na vida dos seres humanos
desde o nascimento, e a criança tem necessidade de desenvolver o senso de ritmo. O ser
humano tem várias maneiras de responder aos estímulos do meio ambiente, e o movimento
é uma delas. As crianças apresentam reações e preferências, e estão prontos para aprender
muito mais do que se costumava pensar. É necessário analisar que tipo de contribuição pode
ocorrer com o trabalho de musicalização para as crianças de 1 a 2 anos. A música tem sua
contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor despertando a criatividade. No dia
a dia das crianças, ela vem atendendo a diversos propósitos como suporte para a formação
de hábitos, atitudes, disciplina, condicionamento da rotina. Partindo da hipótese de que a
música pode influenciar o desenvolvimento cognitivo e motor da criança o presente estudo
buscou, mediante de estudo da literatura existente, demonstrar que a música tem uma
contribuição muito grande para as crianças em desenvolvimento. Assim, o estudo concluiu
que mediante da música o desenvolvimento da criança pode ser facilitado, trazendo mais
atenção para a aula, e estimulando a criatividade e o movimento do aluno.
Palavras-chave: Música; Ritmo; Atenção;Criatividade; Desenvolvimento.
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É necessário preocupar-nos em relação
à formação das crianças, não apenas com o
ensino dos conhecimentos sistematizados,
mas mesmo com o ensino de expressões,
movimentos corporais e percepção.
Quando é oferecida a música e
um ambiente sonoro em diferentes
situações, permitimos que as crianças
iniciem, intuitivamente, seu processo de
musicalização. Escutando os diferentes sons
de brinquedos, dos objetos, do ambiente e
do próprio corpo, há observação, descoberta
e reações. A música está presente em todas
as culturas e pode ser utilizada como fator
determinante nos desenvolvimentos motor,
linguístico e afetivo de todos os indivíduos.
Desde o nascimento, a criança tem
necessidade de desenvolver o senso de
ritmo, pois o mundo que a rodeia, expressa
numa profusão de ritmos evidenciados por
diversos aspectos.
O objetivo desse trabalho é contemplar
e analisar que tipo de contribuição pode
ocorrer com o trabalho de musicalização para
as crianças, como isso pode acontecer e as
influências que a mesma pode proporcionar
na formação do desenvolvimento futuro
dos seres humanos. Demonstrando que a
musicalização é um processo de construção
do conhecimento, que tem como objetivo
despertar e desenvolver o gosto musical,
favorecendo
o
desenvolvimento
da
sensibilidade, criatividade, senso rítmico,
do prazer de ouvir música, da imaginação,
memória,
concentração,
atenção,
autodisciplina, do respeito ao próximo,

da socialização e afetividade, também
contribuindo para uma efetiva consciência
corporal e de movimentação.
As atividades de musicalização permitem
que a criança conheça melhor a si mesma,
desenvolvendo sua noção de esquema
corporal, e até permitem a comunicação
com o outro. Devemos lembrar que o gesto
e o movimento corporal estão conectados
à música, porque o som é ainda um gesto e
movimento vibratório, e o corpo traduz os
diferentes sons que percebe mediante dos
movimentos.
Os diferentes aspectos que a envolvem,
além de promoverem comunicação social e
integração, tornam a linguagem musical uma
importante forma de expressão humana e, por
isso, deve ser parte do contexto educacional,
especialmente na educação infantil.
Mediante dessas premissas formaramse os seguintes questionamentos: Como
a música pode auxiliar no aprendizado
das crianças? Qual tipo de música terá um
melhor aproveitamento para a melhora do
aprendizado?
Para responder a tais questionamentos, o
presente estudo, que teve como metodologia
a pesquisa bibliográfica, buscou como
objetivo esclarecer estas dúvidas sobre o
uso da música na educação infantil.
Foi possível mediantedeste estudo
observar a expressividade da música na
educação infantil. Como ela pode auxiliar,
atraindo a atenção do aluno e ajudando a
desenvolver capacidades.
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A MÚSICA
A música é algo que está sempre
associada à cultura e às tradições de um
povo e de sua época. (SOUSA, 2010).
Música e dança, juntos são atividades
existentes desde os tempos primitivos;
suas histórias habitualmente aparecem
associadas de tal forma, que podemos dizer:
a dança é irmã da música.
É vista por muitos como a primeira das
artes, tanto no que se refere à história
humana quanto à sua importância na
vida de todos nós. Para as civilizações
primitivas, os sons tinham significado, o qual
também estava presente em seus primitivos
instrumentos. Já para nós, ela é reconfortante
e, muitas vezes, auxilia o nosso equilíbrio
emocional. Talvez isso aconteça porque
a música nos remete ao primeiro e mais
importante som da vida: as batidas do
coração de nossa mãe. O som uterino
está gravado no inconsciente e simboliza
proteção, aconchego e tranquilidade.
A música está presente em diversas
situações e com diferentes objetivos, pois há
composições usadas para ninar, para dançar.
Os países têm seus hinos, assim como as
escolas e os times de futebol. Existem músicas
típicas regionais. Inclusive, vemos hoje, em
diversas maternidades, som ambiental nas
salas de parto. (BRITO, 2003. p36).
“A música é linguagem universal, mas
com muitos dialetos, que variam de cultura
para cultura, envolvendo a maneira de
tocar, de cantar, de organizar os sons e de
definir as notas básicas e seus intervalos.”
(JEANDOT, 1997 p114).

Segundo Bréscia (2003), a música é uma
linguagem universal, tendo participado da
história da humanidade desde as primeiras
civilizações. Conforme dados antropológicos,
as primeiras músicas seriam usadas em
rituais, como: nascimento, casamento,
morte, recuperação de doenças e fertilidade.
Com o desenvolvimento das sociedades, a
música até passou a ser utilizada em louvor
a líderes, como a executada nas procissões
reais do antigo Egito e na Suméria.
A música é a sucessão de sons e silêncio
organizada ao longo do tempo. O ritmo, a
melodia, o timbre e a harmonia, elementos
constituintes da música, são capazes de afetar
todo o organismo humano, de forma física
e psicológica. Mediante de tais elementos o
receptor da música responde tanto afetiva
quanto corporalmente. (FERREIRA, 2005
p91).
Sobre o ritmo, Le Bouch (1994) o define
como sendo a organização ou estruturação
dos fenômenos temporais, sendo eles
periódicos ou não. Todo ser humano é dotado
de ritmo, que se manifesta antes mesmo
do nascimento, mediante dos batimentos
cardíacos, depois pela respiração e pela fala
e que está presente também nas formas
básicas de locomoção. Por isso, o ritmo é
considerado o elemento da música que está
mais associado ao movimento, às ações
motoras do Homem.
É o ritmo externo ao Homem que coloca
em jogo, mais do que tudo, o movimento
corporal e possíveis modificações fisiológicas.
Autores e pesquisadores que conceituaram
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o ritmo admitem a dificuldade de situá-lo
como algo concreto e a impossibilidade de
defini-lo e de avaliá-lo de forma objetiva.
Poderíamos considerar que o ritmo é um
fenômeno que existe de fato (TIBEAU, 2006
p53).
Hanebuth (1968) argumentou que o ritmo
constitui a coordenação motora e a integração
funcional de todas as forças estruturadoras,
tanto corporais como psíquicas e espirituais.
Entender o ritmo como algo interno e
que pode ser alterado a partir de estímulos
externos, advindos do meio ambiente,
é considerá-lo como impulsionador de
processos psíquicos, afetivos e emocionais.
O ritmo está presente em todas as
manifestações da motricidade humana,
é universal e o percebemos em todos os
movimentos da vida. (WANDERLEY, 2010).
WANDERLEY (2010) considera que
o ritmo possibilita ao indivíduo tomar
consciência de seu corpo.
Compartilhando com as ideias de
SCAGNOLATO (2009), movimento é
deslocamento de posição no tempo e no
espaço.
A correlação entre movimento e ritmo,
citada por Camargo (1994) é que: “O
movimento, com todas as suas implicações
físicas, emocionais e mentais, é um fenômeno
dotado de organização, que se evidencia no
espaço, no tempo e sob determinado ritmo.”
Assim, ritmo e movimento humano se
desenvolvem simultaneamente no tempo e
no espaço, confirmando a consideração de
que o ritmo é movimento, que o movimento
é ritmo e que ambos estão ligados
à
percepção
temporal,
espacial
e

proprioceptiva. (TIBEAU. 2006. p27)
No entender de Fonseca (1996) o ritmo e
a música, assim como o movimento, devem
ser vistos de dentro para fora, na medida em
que não há movimento, música e ritmo para
as pessoas, mas sim pessoas que se movem
vivem e sentem a música e o movimento.

DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA MEDIANTE DA MÚSICA
Alguns estudos confirmam que o
desenvolvimento
auditivo
nos
seres
humanos é o único que começa a funcionar
na 25ª semana da gestação, e na 32ª
semana o sistema auditivo estará completo,
enquanto que, os outros órgãos sensitivos
ainda se encontram em desenvolvimento.
(ILARI, 2002 p28)
Ao longo dos primeiros anos de
vida, o bebê apresenta um ritmo de
desenvolvimento muito acelerado, sendo os
ganhos desenvolvimentos potencializados
em função da maior plasticidade cerebral
e aumento das redes neurais. Os principais
movimentos que o indivíduo apresenta
nessa fase são os movimentos reflexos, as
estereotipias e os movimentos voluntários
(GALLAHUE, 2005. p27).
Os movimentos reflexos são respostas
físicas
automáticas
desencadeadas
involuntariamente
por
um
estímulo
específico. (BEE, 2003). Outra categoria
de movimento observada nos bebês são as
estereotipias, que são movimentos rítmicos,
padronizados, relativamente invariáveis e
submetidos a um controle central. Esses
movimentos são considerados benéficos para
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o desenvolvimento posterior, acredita-se
que eles componham uma fase de transição
entre a atividade reflexa e voluntária
(GALLAHUE, 2005. p36).
Os bebês apresentam reações e
preferências, e estão prontos para aprender
muito mais do que se costumava pensar.
Este aspecto vem sendo discutido com a
preocupação em melhorar a qualidade da
educação musical e aproveitar os meios de
trabalhar-se com eles, já que os bebês são
receptivos e seu potencial de aprendizado
vai além da concepção do educador.
(MARTINS, 1985. p78)
Muitas questões ainda se apresentam
como desconhecidas no que tange à
percepção cognitiva musical dos bebês,
mas estudos demonstram que a música
no primeiro ano de vida influencia
consideravelmente no desenvolvimento
futuro da criança, podendo ser utilizada
como meio auxiliar no desenvolvimento das
habilidades motora, oral, social, emocional e
uma melhor percepção auditiva.
Brito (2003 p33) afirma que “o processo
de musicalização dos bebês e crianças
começam espontaneamente, de forma
intuitiva, por meio do contato com toda a
variedade de sons do cotidiano, incluindo aí
a presença da música”.
De acordo com Gainza (1988):
Cada um dos aspectos ou elementos
da música corresponde a um aspecto
humano específico, ao qual mobiliza com
exclusividade ou mais intensamente: o ritmo
musical induz ao movimento corporal, a
melodia estimula a afetividade; a ordem
ou a estrutura musical (na harmonia ou na

forma musical) contribui ativamente para a
afirmação ou para a restauração da ordem
mental no homem.
Para Jeandot (1997 p109) o som prende
a atenção das crianças e o contato com o
objeto viabiliza a interação com o mundo
sonoro, pois o objeto produz sons e desperta
à criança para atitudes de gestos variados.
Como recurso auditivo a música está
presente desde o nascimento da criança e
estará contribuindo no seu desenvolvimento
e compreensão do mundo.
A música no dia a dia das crianças vem
atendendo a diversos propósitos como
suporte para a formação de hábitos, atitudes,
disciplina, condicionamento da rotina,
comemorações de datas diversas etc. Assim
o emprego de diferentes tipos de música é
uma questão vinculada a cada situação, mas
muitas vezes são sempre acompanhadas
de gestos e movimentos que pela
repetição
se
torna
mecânicos
e
estereotipadas. (GÓES, 2009 p82)
O
Desenvolvimento
Motor,
especificamente, consiste nas mudanças
no comportamento motor ao longo da vida,
progredindo de movimentos simples até
a realização de tarefas motoras altamente
especializadas (GALLAHUE, OZMUN, 2005).
As atividades com música são um
meio de expressão e de conhecimento
acessível aos bebês e às crianças, inclusive
àquelas que apresentam necessidades
especiais. A linguagem musical é um dos
canais que desenvolve a expressão, o
autoconhecimento e o equilíbrio, sendo
poderoso meio de interação social.
(BRÉSCIA, 2003. p21)
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A música tem sua contribuição para
o desenvolvimento cognitivo e motor
despertando a criatividade. Cada criança
ao escutar uma melodia, interpreta-a de
forma única e pessoal. Além da forma de
internalização, inversamente, a música
fornece, até subsídio para externalizar
sentimentos.

DESPERTANDO O INTERESSE
MEDIANTE DA MÚSICA
Para Bréscia (2003) a musicalização é um
processo de construção do conhecimento,
que tem como objetivo despertar e
desenvolver o gosto musical, favorecendo
o desenvolvimento da sensibilidade,
criatividade, senso rítmico, do prazer de
ouvir música, da imaginação, memória,

concentração,
atenção,
autodisciplina,
do respeito ao próximo, da socialização
e afetividade, mesmo contribuindo para
uma efetiva consciência corporal e de
movimentação.
As atividades de musicalização
permitem que a criança conheça melhor
a si mesma, desenvolvendo sua noção de
esquema corporal, e também permitem a
comunicação com o outro. Weigel (1988)
e Barreto (2000) afirmam que atividades
podem contribuir de maneira indelével como
reforço no desenvolvimento cognitivo/
linguístico, psicomotor e sócio afetivo da
criança, da seguinte forma:
• Desenvolvimento
cognitivo/
linguístico: a fonte de conhecimento da criança
são as situações que ela tem oportunidade
de experimentar em seu dia a dia. Nesse
sentido, as experiências rítmico musicais que
permitem uma participação ativa favorecem
o desenvolvimento dos sentidos das crianças.
Ao trabalhar com os sons ela desenvolve sua
acuidade auditiva; ao acompanhar gestos ou
dançar ela está trabalhando a coordenação
motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons
ela esta descobrindo suas capacidades e
estabelecendo relações com o ambiente em
que vive.
• Desenvolvimento psicomotor: as
atividades musicais oferecem inúmeras
oportunidades para que a criança aprimore
sua habilidade motora, aprenda a controlar
seus músculos e mova-se com desenvoltura.
O ritmo tem um papel importante na
formação e equilíbrio do sistema nervoso.
Isto porque toda expressão musical ativa
age sobre a mente, favorecendo a descarga
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emocional, a reação motora e aliviando as
tensões. Atividades como cantar fazendo
gestos, dançar, bater palmas, pés, são
experiências importantes para a criança, pois
elas permitem que se desenvolva o senso
rítmico, a coordenação motora, fatores
importantes até para o processo de aquisição
da leitura e da escrita.
• Desenvolvimento
sócio
afetivo:
a criança aos poucos vai formando sua
identidade,
percebendo-se
diferente
dos
outros
e
ao
mesmo
tempo
buscando integrar-se com os outros.
Mediante
do
desenvolvimento
da
autoestima ela aprende a se aceitar como
é, com suas capacidades e limitações. As
atividades musicais coletivas favorecem
o
desenvolvimento
da
socialização,
estimulando a compreensão, a participação
e a cooperação. Dessa forma a criança
vai desenvolvendo o conceito de grupo.
Além disso, ao expressar-se musicalmente
em atividades que lhe deem prazer, ela
demonstra
seus
sentimentos,
libera
suas
emoções,
desenvolvendo
um
sentimento de segurança e auto realização.
(BARRETO, 2005 p46)
Bréscia
(2003)
ressalta
que
os
jogos musicais podem ser de três
tipos, correspondentes às fases do
desenvolvimento infantil:
• Sensório-Motor:
São
atividades
que relacionam o som e o gesto.
A criança pode fazer gestos para produzir
sons e expressar-se corporalmente para
representar o que ouve ou canta.
• Simbólico: Aqui se busca representar
o significado da música, o sentimento, a

expressão. O som tem função de ilustração,
de sonoplastia.
• Analítico ou de Regras: São jogos que
envolvem a estrutura da música, onde são
necessárias a socialização e organização.
Ela precisa escutar a si mesma e aos outros,
esperando sua vez de cantar ou tocar.
A música, devido a suas características
intrínsecas,
pode
colaborar
no
desenvolvimento das estruturas cognitivas,
bem como favorecer o desenvolvimento de
outras habilidades, como as emocionais, as
sociais e as musicais, propriamente ditas.
(MARTINS, 2004)
NOGUEIRA (2003. p09), diz que desde
os primeiros dias da vida, elas são atraídas
pelos sons musicais e manifestam-se
de diversas maneiras, como sorrisos,
interagindo com os sons mediante dos
movimentos corporais, como palmas e
toques nos brinquedos sonoros.
A música está bastante ligada ao lúdico e
ao brincar. Em todos os povos, as crianças
brincam com a música. Jogos e brinquedos
musicais, como as rodas cantadas, são
encontrados nos lugares aonde houver
crianças. (BRITO, 2003. p38)
As brincadeiras de roda integram poesia,
música e dança, sendo muito apreciadas
pelas crianças, especialmente por causa do
movimento. (FERREIRA, 2007).
Rosa (1990. p48) destaca:
A importância de o educador proporcionar
momentos onde a criança descubra,
analise e compreenda os ritmos do mundo,
mediante da observação e do contato com
instrumentos musicais, com a dança, com o
folclore, etc. Deve estar atento a valorizar
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todas as formas de expressão escolhidas
pelas crianças, pois a mesma comunica-se
especialmentemediante do corpo.
No interior do Brasil existem inúmeras
danças, cantigas de roda e ciranda que
incentivam movimentos de diferentes
qualidades expressivas e rítmicas realizada
em grupo, que possuem um profundo sentido
socializador, estético e transcendente, mas
que, ainda não são devidamente valorizados
nos cotidiano das escolas. Estas músicas
que cantam histórias dançam mitos e falam
da memória e da alegria do povo são rituais
vivenciados por todas as idades que podem
se tornar o vínculo afetivo e cultural entre a
escola e a comunidade. (GÓES, 2009 p 86)

COMO A MÚSICA PODE SER
UMA FACILITADORA DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Devemos lembrar que o gesto e o
movimento corporal estão conectados
à música, porque o som é um gesto e
movimento vibratório, e o corpo traduz
os diferentes sons que percebe mediante
dos movimentos de balanço, flexão, andar,
saltar, etc. Quando ouve um impulso
sonoro e realiza um movimento corporal
intencional, a criança está transpondo o
som percebido para outra linguagem, muitas
vezes a da dança.
Quando oferecemos música e um
ambiente sonoro em diferentes situações,
permitimos
que
bebês
e
crianças
iniciem intuitivamente, seu processo de
musicalização. Escutando os diferentes

sons de brinquedos, dos objetos, do
ambiente e do próprio corpo, há observação,
descoberta e reações, mesmo nos bebês.
(CAMARGO, 1994. p82)
A música na instituição infantil é
especialmente produzir e pensar música com
as crianças. (GÓES, 2009)
Nos berçários, brincadeiras que envolvem
música, canto e movimento possibilitam a
percepção rítmica, mesmo porque os bebês
produzem ruídos e balbucios desde recémnascidos. Proporcione diversas situações e
experiências de explorações e descobertas
tanto sonoras quanto musicais para os bebês.
Até por volta de um ano e meio, a
criança mais nos ouve do que canta, no
entanto, já demonstra suas preferências e
as acompanham de alguma forma. Em um
segundo momento, canta os finais das frases
ou as partes preferidas e, muitas vezes, um
pouco depois de nós. A partir dos 3 anos,
a criança já entoa todo o repertório de seu
meio, cantando integralmente muitas das
músicas conhecidas.
Assim como no desenvolvimento musical,
quanto mais as crianças tiverem oportunidade
de vivenciar situações em que possam se
expressar pela dança, mais naturalmente
usarão essa linguagem. (LIMA, 2010 p129)
Para GAINZA (1988), a música é um
elemento de fundamental importância, pois
movimenta, mobiliza e por isso contribui
para a transformação e o desenvolvimento.
Brito (2003), nos fala que:
É difícil encontrar alguém que não se
relacione com a música. Surpreendemonos cantando aquela canção que parece
ter “cola” e que não sai da nossa cabeça e
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não resistimos a, pelo menos, mexer os pés,
reagindo a um ritmo envolvente.
Atividades como cantar fazendo gestos,
dançar, bater palmas, pés, são experiências
importantes para a criança, pois elas
permitem que se desenvolva o senso rítmico,
a coordenação motora, sendo fatores
importantes para o processo de aquisição da
leitura e da escrita. (BARRETO, 2005 p72)
Ao escutar e aprender música, as crianças
desenvolvem a concentração, socialização e
disciplina. Elevam a autoestima, aprendem
sobre responsabilidade em grupo e
respeito mútuo. Além disso, desenvolvem a
comunicação, a criatividade, a coordenação
e a memória.
As canções infantis onde as sílabas são
rimadas, repetitivas e acompanhadas de

gestos que se fazem ao cantar fazem com
que a criança melhore sua forma de falar e
de entender o significado de cada palavra.
A música representa uma importante fonte
de estímulos, equilíbrio e felicidade para os
mais jovens. Até o primeiro ano de vida o
bebê é como um livro aberto, ansioso para
ser escrito. Tudo o que acontece a sua volta
ajuda no seu aprendizado, na formação da
sua inteligência e no seu desenvolvimento.
Escute músicas com o seu filho, faça ele
dançar, repetir os movimentos e as palavras.
Perceba quais músicas ele gosta mais e
estimule a sua interação com os ritmos.
O divertimento com a música é muito
importante para o desenvolvimento social e
cultural da criança.

A CRIANÇA AS BRINCADEIRAS E
A MÚSICA
Kishimoto (1998. p21) diz que a
criança evolui com o jogo integrado ao
seu desenvolvimento, independente de
época, cultura e classe social, os jogos e os
brinquedos fazem parte da vida da criança,
pois elas vivem num mundo de fantasia, de
encantamento, de alegria, de sonhos, onde
realidade e faz de conta se confundem.
Vygotsky (1988. p34) afirma que na
brincadeira “a criança se comporta além do
comportamento habitual de sua idade, além
de seu comportamento diário; no brinquedo,
é como se ela fosse maior do que ela é na
realidade”. Em sua visão, a brincadeira cria
uma zona de desenvolvimento proximal

favorecendo e permitindo que as ações da
criança ultrapassem o desenvolvimento
real já alcançado permitindo-lhes novas
possibilidades de ação sobre o mundo.
Associar à educação da criança a
brincadeira não é algo novo. As brincadeiras
constituíram sempre uma forma de atividade
do ser humano, tanto no sentido de recrear
como de educar ao mesmo tempo.
Na visão de WEIGEL (1988 apud WEISS,
2004, p72)
no brincar a criança constrói um espaço de
experimentação, de transição entre o mundo
interno e externo. É no brincar e somente no
brincar, que o indivíduo, criança ou adulto,
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pode ser criativo e utilizar sua
personalidade integral, e é somente sendo
criativo que o indivíduo descobre o eu.
Desde pequena a criança brinca de várias
coisas, ela sente prazer em pegar objetos e
jogá-los, somente para ouvir o som da queda,
isso faz com que ela repita várias vezes esta
ação, observando os diversos sons que cada
coisa emite. Mas a criança com o passar do
tempo vai percebendo outras formas de
brincar como: quando a criança brinca (o
tempo), onde ela brinca (o espaço), com o
que ela brinca (os parceiros) e os objetos de
brincar (bonecos, sucata, bolas, acessórios
para construção de plástico, metal, madeiras,
etc.).
Brincar é uma atividade aprendida na
cultura que possibilita que as crianças se
constituam como sujeitos em um ambiente
em contínua mudança, onde ocorre
constante recriação de significados, condição
para a construção por elas de uma cultura
de pares, conjunto relativamente estável de
rotinas, artefatos, valores e interesses que as
crianças produzem e partilham na interação
com companheiros de idade.
A importância do lúdico na educação
infantil é de estimular o desenvolvimento
cognitivo, motor e criativo da criança.
Jogar é definido pelo dicionário Aurélio
(visitado em 01/2018) como: “Dizer ou fazer
brincadeira”. A palavra jogar, como vemos,
é extensivo tanto ás definições do brincar,
quanto a várias outras atividades como, por
exemplo, os passatempos e divertimentos
sujeitos a regras.
Tentar definir o jogo não é tarefa fácil. A
palavra jogo segundo Aurélio (1999) pode

ser definida como: Atividade física ou mental
por um sistema de regras que definem a
perda ou ganho “ou” Brinquedo, passatempo,
divertimento “entre outras, portanto, pode
ser entendida de modos diferentes”.
Segundo PONSO (2008. p96), “… o
aspecto lúdico está adquirindo um caráter
extremamente passivo” , o autor reforça a
importância do fazer para viver, educar-se
em lugar de torcer, sugerindo a utilização das
atividades motora que caracteriza a infância:
os jogos, brincadeiras e a música.
Sob a ótica de Piaget (1977. p118),
Os jogos não são apenas uma forma de
entretenimento para gastar energias das
crianças, mas meios que contribuem e
enriquecem o desenvolvimento intelectual.
Para SOUSA (2010, p.28)
Quem diz jogo, diz ao mesmo tempo
esforço e liberdade, e uma educação pelo
jogo deve ser fonte de dificuldade física da
mesma maneira que alegria moral.
As brincadeiras de faz de conta, muitas
vezes chamadas de jogos dramáticos,
envolvem a representação e a elaboração de
papéis, as crianças aprendem a reproduzir
com detalhes gestos e as falas de pessoas
em certos papéis sociais ou personagens
de filmes ou histórias lidas, inventam
e alimentam suas fantasias, utilizando
linguagens corporal, musical ou verbal.
Quantas vezes presenciamos crianças
brincando com uma boneca dando comida ou
mamadeira imaginária, Meninos e meninas
brincando de papai e mamãe. Médico,
manicure. Meninos no parque empinando
pipa, com movimentos iguais aos verdadeiros.
Vygotsky (1988) denomina estas situações
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de jogo de papéis, e Piaget (1977) de jogo
simbólico, e conhecemos, como jogo de fazde-conta, esse tipo de jogo aparece, segundo
Kishimoto (1998), “durante o segundo ano de
vida com o aparecimento da representação e
da linguagem”.
Na brincadeira infantil, a criança revive
suas alegrias seus medos, seus conflitos,
resolvendo-os á sua maneira e transformando
sua realidade naquilo que quer, internalizando
regras de conduta, desenvolvendo valores
que orientarão seu comportamento.
Na brincadeira livre, ou seja, naquela que
não impõe regras, a criança dá asas á sua

imaginação, aprendendo a lidar com o mundo
e a formar sua personalidade.
Os jogos e brincadeiras (atividades lúdicas)
até podem ser utilizados 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.
Brincando a criança aprende sobre o
mundo que a cerca, integrando-se a ele.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizada demonstra a música na educação
infantil para crianças, o quanto e como ela contribui para o
desenvolvimento da criança. Como e quais tipos de música
devem ser utilizadas para um melhor aproveitamento na
educação e no desenvolvimento como ser humano social.
A música está presente na vida do ser humano desde
o nascimento, todos os sons do ambiente são música para
os bebês. A música está presente na cultura dos povos, nas
crenças, danças e também nas brincadeiras. Ela ajuda o bebê
a desenvolver os movimentos, a linguagem, a sociabilidade,
além de trazer calma. Isso deve ser utilizado nas escolas
infantis, para auxiliar num desenvolvimento mais rápido e
mais eficaz nas crianças.
Na educação infantil, as músicas muitas vezes são
utilizadas para criar hábitos, como lavar as mãos, hora do
lanche, entre outros, e isso favorece para a educação saudável
da criança estimulando a sociabilidade. Também favorece o
estimulo rítmico da criança, que desenvolve uma linguagem
corporal para expressar a música que ouve.
Por tudo isso a música deve ser utilizada para contribuir no
desenvolvimento da criança, tanto intelectualmente quanto
fisicamente. Devem ser utilizadas músicas com ritmos fáceis
de acompanhar com palmas, gestos e expressões corporais,
para que a criança possa desenvolver suas capacidades.
Devemos lembrar que as crianças da educação infantil estão
em constante desenvolvimento e aprendizado, então temos
que estimular de forma positiva e facilitar sua aprendizagem.
Podemos medianteda música encurtar o caminho e facilitar o
desenvolvimento das crianças, além de socializar facilmente,
ajudando a respeitar os outros que com ela convivem.
Pode-se concluir mediante deste estudo que a música é
mais um objeto a ser utilizado para facilitar o desenvolvimento
da criança, sendo utilizada corretamente, e estimulando a
criança poderemos ter um desenvolvimento facilitado, além
de crianças mais sociáveis e mais calmas.
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INTRODUÇÃO

A LUDOPEDAGOGIA E O EDUCADOR
RESUMO: O lúdico é essencial para a formação do ser humano, em qualquer momento da
sua vida, e para a criança é o modo como se relaciona com o mundo. Ao brincar de faz de
conta descobre a si própria, exploram, criam, recriam, procuram entender o mundo que as
cerca e as relações presentes nele, aprendendo assim sua cultura e construindo assim sua
identidade. O jogar exerce nas crianças autonomia, combinando as regras com seus pares,
vendo seus efeitos, modificando e comparando resultados. O brincar desafia a levantar
hipóteses, a confrontar opiniões diferentes das suas, se questionando e transformando-a.
As crianças utilizam informações do mundo ao seu redor, tudo que vivenciam, os livros, as
músicas que escuta, e os desenhos que assistem na televisão, fazendo uma combinação
entre realidade e ficção nas suas brincadeira.
Palavras-chave: Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação; Formação; Lúdico.
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A escola tem a função básica de trabalhar
em prol do pleno desenvolvimento de
seus alunos, pois as crianças não se
desenvolvem apenas em seus aspectos
fisiológicos, pois o hereditário e o
biológico atuam na criança ao mesmo
tempo que a criança sofre as influências
do meio em que vive, pois quando
nasce ela também herda uma cultura,
deparando desde cedo com uma forma de
linguagem, com determinados objetos e
significados de sua civilização.
Esse trabalho trará um pouco sobre o que
é o lúdico e os motivos pelo qual ele precisa
ser trabalhado dentro da escola, e como
podemos melhorar a formação do educador
em relação ao lúdico.
A forma como a criança se relaciona dentro
do contexto em que vive, que é externo é
de caráter predominantemente lúdico, faz o
que lhe dá prazer, o que a satisfaz, por isso
gosta tanto de brincar e de desenhar.
É importante destacarmos que o lúdico
é uma das formas pelas quais as crianças
se relacionam com o mundo exterior e
organiza seu mundo interior, simbolizando
suas experiências e desejos, sendo seu meio
fundamental de expressão.
Quando a criança desenha, pinta e
brinca, acaba fazendo distinção entre
essas atividades nem classificam o
desenho e a pintura como arte e as
demais atividades como brincadeira,
todas as atividades possuem um caráter
predominantemente lúdico, pois tudo não
passa de brincadeiras.

A escola deve manter uma didática que
muitas vezes está longe do processo de
desenvolvimento dos alunos.
Os atos de brincar e o desenhar para
a criança é manifestado e impulsionado
pela mesma essência motivadora, que
é característica das atividades lúdicas,
acontecendo em constante relacionamento
entre os dois atos, que podem estar
interligados, que em vários momentos
estarão simultaneamente numa mesma
função, o brincar pode acontecer quando
desenha, e o desenho pode acontecer dentro
de uma brincadeira.
O brincar ou qualquer outra atividade
lúdica, como a artística, devemos lembrar
que esta desenvolve um elemento
emocional de prazer, tendo um fim em si
mesma, caracterizando-se por uma relativa
falta de organização e envolvendo uma
motivação intensa.
O objetivo desse artigo é apresentar as
linguagens expressivas do jogo, do desenho,
da música e da escrita poética e literária,
como instrumentos para a leitura do mundo
e a construção do pensamento infantil,
descrevendo também os motivos pelo qual o
lúdico precisa estar presente na formação dos
docentes em especial aqueles que trabalham
com as crianças pequenas. Demonstrando
como o elemento lúdico pode contribuir
significativamente na aprendizagem escolar.
O objetivo geral é apresentar conceitos
referentes ao papel do brincar no
desenvolvimento da criança e sua função na
educação. Abordando diferentes aspectos
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da brincadeira no contexto educacional:
a ação, o tema, os espaços, o tempo,
a companhia e os jogos.
O objetivo específico é trazer e construir
com os educadores, um olhar crítico para o
seu próprio cotidiano e mostrar ideias para
intervenções na sua prática educacional, ou
pelo menos um pensar dentro da sua forma
de elaborar suas atividades.
Muitas
unidades
escolares,
ainda
separam o tempo e os espaços de brincar
com o de aprender, não levando em
conta o lúdico, perdendo com isso muitos
momentos importantes, muitas atividades
que trariam grandes conquistas para a
formação das crianças.
Os educadores necessitam de estudos,
de leituras que mostrem que ao brincar as

crianças podem estar aprendendo muito mais
do que em aulas desgastantes, que apenas
esta imposta pelo currículo.
O principal problema é que muitas vezes o
lúdico é visto apenas como um passa tempo,
um momento de lazer, que precisa ser cada
vez menor, pois é necessário apresentar todo
o conteúdo do currículo, que precisa ser
cobrado em avaliações, e não na utilização
do aprendizado dentro de um contexto que
realmente importa.
Ao brincar podemos perceber se a
criança aprendeu algo, num brincar de
feirinha, onde precisa fazer conta de quanto
custa, quando precisa pagar, e se haverá
troco, tudo isso pode ser avaliado dentro
de uma atividade lúdica, o brincar de ir à feira.

O LÚDICO DENTRO DA ESCOLA
Os processos adaptativos de acomodação
e assimilação são as formas pelas quais a
realidade é transformada em conhecimento,
quando brinca o processo de assimilação é
predominante, a criança incorpora o mundo
que a rodeia a sua maneira, pois essa é uma
atividade que lhe é muito prazerosa e que é
integrada ao seu desenvolvimento cognitivo.
A criança gosta de entrar em um mundo
imaginário, feito de ilusões, onde parte
de seus desejos não realizados podem se
concretizar. As crianças ao se organizar para
brincar com jogos estabelecem regras e
subordina-se a elas para alcançar o objetivo
do jogo, às vezes renunciando o que quer,
uma vez que a sujeição a regras e a renúncia

à ação impulsiva constitui o caminho para
alcançar seus objetivos.
Ao jogar a criança precisa perceber
que há regras, transcendendo o seu
comportamento habitual de sua idade, mas
mesmo assim obtém prazer no cumprimento
dessas regras, podemos considerar como
um treino para a vida adulta, uma vez
que para fazermos parte da sociedade
onde vivemos é necessário atender diversas
regras e padrões, e o prazer pode estar em
cumpri-los ou em quebrar essas regras
durante a vida adulta.
O ato de brincar em especial no âmbito
da vivência de situações imaginárias, a
criança pode entrar no mundo do adulto,
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representando papéis aperfeiçoando sua
capacidade de comunicação, desenvolvendo
aptidões físicas, intelectuais e verbais.
Com o brincar surge a oportunidade de
aprender efetivamente e na prática, sendo
muito significativas para a criança, sendo
até mesmo possível adentrar o mundo do
trabalho por meio da representação.
A criança começa a diferenciar sua
pessoa à medida que vai experimentando
uma série de atividades e jogos, onde
age e recebe a ação do outro, ajudando
as crianças a perceber-se diferenciada
da outra pessoa, além de introduzi-la em
novas situações do mundo exterior, os
jogos são chamados de alternância, onde
a criança procura viver vários papéis, o de
vítima e o de autor, descobrindo assim a si
própria e se colocando na vida dos outros e
aprendendo com isso, esses jogos fazem
com que a criança forme uma consciência,
diferenciando muitas vezes o certo do
errado, o que é ser bom e ser ruim.
O lúdico muitas vezes é encarado
pela
escola
como
um
momento
improdutivo e separado do cotidiano da
criança dentro da escola, pois ao entrar
na sala de aula, precisa “aprender”, e essa
aprendizagem não tem vinculação nenhuma
com o lúdico. Mas nos momentos de recreio
ou atividades livres, ai pode “brincar”, não
tendo relação nenhuma com a aprendizagem
formal a que se destina a sala de aula.
O brincar, e aprender dentro das escolas,
não são considerados uma atividade que
se complementa, são tempos e espaços,
separados dentro da rotina, e para a criança
tudo é visto como um brincar, no brincar ela

aprende e no aprender ela pode brincar, não
separa os conhecimentos e os momentos da
vida das crianças.
As concepções pedagógicas precisam
buscar a emancipação do educando, sua
formação crítica e autônoma, estando
em absoluto desacordo com a visão
compartimentalizadora.
As crianças aprendem dentro e fora das
salas de aula, em situações formais e informais,
ao comer, ao brincar, vemos uma encenação
teatral, ao ouvirmos música, apresentando a
todo instante, a mais diversas oportunidades
de aprendizado, e a escola contextualizada e
comprometida com a formação do educando
não pode ignorar tal realidade.

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
As crianças quando criam seus próprios
brinquedos, nem sempre sabem de quem
aprendeu a fazer tais objetos, em lugares
onde as crianças não possuem condições
para
comprar
brinquedos,
precisam
observar as crianças maiores, seus afazeres,
geralmente atarefados com suas formas de
criar brinquedos, transformando o que tem
em mãos em uma grande brincadeira.
Há diversos brinquedos que existem a
milhares de anos, que ainda são feitos em
lugares onde não há brinquedos fabricados
em massa, algumas brincadeiras como andar
em pernas de pau, estilingue, são formas de
estabelecer um elo entre diversas culturas,
vivendo na memória de várias gerações.
Jogos e brincadeiras como pião, amarelinha,
bilboquê, bolinha de gude, entre
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tantas outras, que fizeram parte da vida de
muitos de nós, são patrimônios culturais da
humanidade e não podem se perder.
A infância é cercada de diversas sutilezas
e devaneios, com momentos de extrema
subjetividade e encantamentos, compreender
e organizar esses componentes requer ir
além das composições objetivas construídas
no saber cognitivo. A imaginação faz-nos
tornarmos possuidores de nós mesmos,
as crianças adoram educadores criativos e
repletos de imaginação.
É necessário diminuirmos as distâncias
entre os discursos sobre a brincadeira infantil
e o que as crianças estão nos mostrando
com suas brincadeiras, reconhecendo
uma identidade que lhe são próprias,
significando que devemos aceitar que as
crianças são produtoras e divulgadoras
de sua cultura, e que o brincar é seu canal
de comunicação com o seu presente mais
também com seu passado.
Os educadores precisam estar abertos
a olhar o que nossas crianças trazem para
dentro das salas de aula, devemos desfrutar
de tais conhecimentos, para trabalharmos
dentro das escolas sem que elas necessitem
de serem crianças.

A DIMENSÃO LÚDICA NA
CRIANÇA
A criança experimenta o mundo de
corpo inteiro expressando-se por múltiplas
linguagens. É através de seu corpo, o
desenho, a pintura, a modelagem, a colagem
e a construção, são uma extensão de seus

gestos no confronto com a cultura. É na ação
que se processa a imaginação. É na relação
do corpo a corpo com o mundo, que surge a
dinâmica do jogo sensório, motor, simbólico
e imagético, constituindo-se em instrumento
de significação e compreensão do mundo, de
apropriação e criação da cultura.
Algumas brincadeiras ficam marcadas nas
lembranças das crianças, muitas meninas
brincam de boneca, escolinha, dona de casa,
pois seus exemplos à principio são esses,
algumas brincam de serem veterinárias,
médicas, dentistas, pois já foram em
consultórios e viram e se identificaram com
essas profissões, já os meninos gostam
de brincar de carrinhos, mecânicos, se
fantasiam de personagens de heróis, policiais,
bombeiros, por terem visto em algum lugar.
Quando crescem muitos deles optam pela
profissão que mais brincaram na infância, o
que mostra que quanto mais a criança tiver
oportunidade em conhecer determinadas
profissões, maior será seu leque de opção,
pois a criança já vai assimilando alguns
conhecimentos e quando cresce meio que se
torna inato dela, por isso pais que costumam
ler, criam ótimos leitores, e geralmente o
filho segue muito a profissão dos pais.
Muitos educadores acham que deixando
o material em alcance dos seus alunos, como
jogos e brinquedos eles irão brincar do
mesmo jeito que se deveria, e não é bem o
caso, é necessário uma interação com alguém
que saiba para ensinar os menores e assim o
jogo se perpetuará.
As escolas de educação infantil são
demasiadamente importantes, onde a criança
pode interagir com crianças da mesma
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idade e com adultos, para desenvolver-se
cognitiva, afetiva e socialmente O jogo é
uma das melhores maneiras para se construir
essas relações.
O espaço do jogar é, desde o início, um
lugar que se constrói uma experiência que
se adquire enquanto é compartilhada,
enriquecendo através da incorporação de
modelos culturais, compartilhado entre as
crianças que já sabem um pouco, as que não
conhecem e seus educadores.
A relação com os familiares também é de
grande importância para o desenvolvimento
das crianças, pois introduzem objetos que
constituem “brinquedos de transição”, alguns
objetos com cheiros, como um cobertor,
uma fralda de pano, bichinhos, etc. Isso
possibilita a criança a tomar consciência de
que o mundo é feito de vários objetos além
do meu ser, contribuindo para o processo
de separar-se da sua mãe, que antes eram
um. O brinquedo de transição é meio que
mágico, pois a criança pode levar sua mãe
consigo, onde for, mesmo que ela não esteja
fisicamente presente. Pois esse objeto pode
substituir a sua mãe no caso, pois a criança
precisa satisfazer suas necessidades e
desejos, assim como os brinquedos especiais
são substituições eficazes nas situações
em que não há satisfação imediata do que
a criança precisa ou quer, ter um objeto
predileto, é muito valioso ludicamente.
O adulto, a mãe no caso se torna o
primeiro brinquedo, pois oferece à criança
as primeiras experiências de controle do
seu próprio comportamento, mantendo e
repetindo diversas ações que geram respostas
comportamentais dos adultos, fazendo

trocas interativas, criando sensibilidade
para interpretar o comportamento infantil
e agindo de maneira flexível e eficaz,
promovendo
um
desenvolvimento
significativo nas crianças, através de mímicas,
sorrisos, vocalizações, etc.
Quando a criança é estimulada, com
pessoas que se comunicam com ela, vai
fazendo com que se torne sempre mais
capaz em assumir um papel ativo na troca
e tenta reproduzir ações apropriadas,
para manter a sequência de atividades
recíprocas. Ao estimularmos com gestos,
palavras, canções, sorrisos, toques, e outros
rituais que acompanham o banho, a hora
de dormir, a refeição, a troca de roupa, faz
com que esses momentos previsíveis e
reconfortantes, e a criança sente que pode
assumir um papel ativo e de controle do
comportamento do adulto que esta tomando
conta dela, essas situações são jogos de
comunicação, que vai ampliando o repertório
do diálogo para a criança.
Todas as atividades feitas com crianças
pequenas são lúdicas, o próprio corpo é um
objeto que desperta imensa curiosidade.
O desenvolvimento da compreensão
sobre o mundo e sobre si mesma, não passa
de um jogo simbólico, que desempenha a
função de evocar e antecipar a realidade,
tornando possível imaginar sequências de
ações e avaliar os seus efeitos, antes de que
aconteça realmente, a criança pode pensar
no objeto, este estando ou não presente,
podendo substitui-lo por outro objeto.
O componente simbólico dos jogos
torna difícil isolar seu caráter imitativo do
especificamente lúdico, situações lúdicas,
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coisas e ações são dirigidas pelos significados
que a criança deseja atribuir a eles. A
imaginação se desenvolve na mesma medida
em que é ampliado os jogos elaborados pelas
significações, alguns barulhos podem conter
significados diversos.
É importante que os educadores levem
atividades com o objetivo de proporcionar
uma variada gama de experiências sensoriais
que permitam ampliar o conhecimento que
a criança tem do ambiente em que vive e da
sua capacidade de agir sobre os objetos que
a cercam.
As crianças precisam manusear diferentes
materiais explorando suas qualidades: o
macio, o áspero, o grande, o pequeno, quente
e frio, liso, etc. Explorar varias possibilidades
de riscar, marcar, modelar, pintar em
diferentes superfícies: na parede, na mesa,
no chão, embaixo da mesa, em diversos
materiais, papéis lisos, ásperos, finos e
grossos, papelão, tecido, na areia, no gesso,
em argila, o educador pode ofertar todos
esses materiais para as crianças produzirem
seus desenhos e esculturas.
O jogo, a representação simbólica possui
diversas qualidades emocionais e afetivas
que mostram como as crianças, não estão
somente empenhadas no conhecimento e
na descoberta do mundo dos objetos, mas
procura controlar e elaborar, através dos
meios de que dispõe, o seu mundo interior,
constituído de sentimentos, afetivos e
emoções que ainda não reconhece e nem
identificam, sendo o jogo do faz-de-conta é
uma forma de exercitar e testar o próprio eu,
experimentando, diversas possibilidades de
ser ou não ser.

A FORMAÇÃO LÚDICA DO
EDUCADOR
O brincar tem cada vez mais significado
dentro da formação do educador, pois
ajuda no desenvolvimento das crianças,
possibilitando diversas áreas de educação,
cultura e lazer, e cada vez mais podemos
perceber os risco que estamos correndo ao
deixar isso de lado.
Na educação, há um jogo fantástico, pois
há diversas possibilidades de favorecer
as relações sociais, de suscitar medo e
alegria, provocando nas crianças a encontrar
soluções para um desafio, atribuindo a
um brinquedo ou brincadeira uma função
didática é importante termos o cuidado de
preservar sua essência lúdica.
As crianças aprendem o mundo menos
pelos seus brinquedos e jogos e mais pelas
relações humanas que a cercam, sendo uma
proposta instigante de um educador podendo
ser mais interessante para as crianças do
que uma brincadeira, aprender é muito rico
e prazeroso quanto o brincar, pois há uma
paixão ao conhecer.
O brincar é importante por aquilo que
possibilita. A supervalorização dos objetos,
em uma inversão de valores, acaba trazendo
muita ansiedade às crianças, mas, não
se faz uma escola apenas com quadronegro, giz, cadernos e lápis; não se constrói
espaços lúdicos apenas com sala de jogos
e brinquedos, se ele não é devidamente
utilizado por todos os envolvidos dentro de
uma proposta educativa.
O lúdico aparece muito no resgate das
brincadeiras tradicionais, quando o educador
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leva para dentro da escola, as brincadeiras
que antigamente eram feitas nas ruas, faz
com que a criança aprenda uma cultura, que
atualmente foi “roubada”, pois não há mais
ruas tranquilas o suficiente para que brinquem
livremente, por ter aumentado tanto os riscos,
em sequestros, atropelamentos entre outras
tantas coisas que podem ocorrem quando as
crianças ficam nas ruas sem supervisão, esta
cada vez mais complicado mostrar como as
crianças brincavam antigamente.
“Outra descoberta é conhecer a si
próprio e aos outros, não só como sujeito
cognitivo, mas também afetivo. Emocionarse com as próprias lembranças e com as dos
outros, avermelhar e chorar...”. (Madalena
Freire,1999).
Mesmo que a pratica não acompanhe
a evolução do discurso, mesmo quando
o brincar acontece, dentro do tempo de
espera, nos momentos de descanso, no
tempo que sobra ou no meio das “atividades
produtivas”, a mudança no discurso mostra
o desejo de uma outra prática, que precisa
ser colocada em lugar e tempo concretos,
reais, valorizando o brincar, não apenas
permitindo-o, mas para que isso tudo
aconteça, precisamos perceber o brincar
como um ato de descoberta, de investigação,
de criação.
A importância do brincar mesmo estando
no plano das ideias ainda continua um pouco
afastado do cotidiano escolar, precisamos
compreender a razão destas práticas
e defender o experimentar, descobrir,
conhecer as possibilidades para si próprio,
na perspectiva de que essa experiência seja
transformadora, contribuindo assim para

a construção de uma outra concepção do
lúdico e para uma intervenção de melhor
qualidade junto aos seus educandos,
independentemente da idade que eles
tenham.
A ampliação e a diversidade de experiências
oferecidas às crianças lhe fornecem mais
elementos para o seu processo de construção
de conhecimento e para o desenvolvimento
da sua imaginação, da sua capacidade de
criação. Quando adultos a nossa inspiração,
a nossa capacidade de criar é considerada
como um dom, não levando em conta a
experiência cultural que favorece essa
imaginação, a criação e a ludicidade possuem
várias semelhanças e são essenciais no
processo de formação do ser humano.
Quando adultos ao tentarmos brincar,
imitando comportamentos que depreciam,
ironizando,
debochando,
explicitando
um olhar sobre o brincar, infantilizando,
reduzindo, diminuindo não apenas o brincar,
mas as crianças que brincam. As concepções
de criança, brincar e infância não aparecem
de forma dissociada, pois entrelaçam no
discurso, explicitam-se na prática e nos
desafiam na coerência, buscando aprender
com nossos erros.
A formação de educadores não é feita
diretamente para que seja levado diretamente
para sua sala de aula, as informações
circulam, e isto acontece em qualquer área,
é no brincar que podemos observar na
criança a sua vontade de intervir, contribuir
e lançar propostas desafiadoras ao educador,
dificultando o brincar, trazendo problemas
para que as crianças transpassem. O lúdico
é um momento de estar com as crianças,
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com a observação dos adultos. Precisamos
pensar as brincadeiras para as crianças,
considerando a oportunidade também para
os educadores. Se o jogo dentro da escola,
antes de tudo é uma forma de jogar, e
brincar o educador, além de educador, pode
ser visto como um participante, um jogador,
alguém que esteja pronto para brincar junto
com seus alunos.
É importante que a formação aumente
o repertório de brinquedos e brincadeiras,
sendo uma demanda legítima, evidenciando
a ludicidade na vida do adulto/professor. O
dialogo que se estabelece entre o educador
e seus alunos, pode mudar a qualidade das
intervenções junto aos seus educandos,
sendo uma excelente reflexão acerca do
lúdico no nosso mundo.
“Aprender é apropriar-se da linguagem;
é historiar-se, recordar o passado para
despertar-se ao futuro; é deixar-se
surpreender pelo já conhecido. Aprender
é reconhecer-se, admitir-se. Crer e criar.
Arriscar-se a fazer dos sonhos textos
visíveis e possíveis. Só será possível que
os professores possam gerar espaços de
brincar-aprender para seus alunos quando
eles simultaneamente o construíram para si
mesmos...”. (Alicia Fernandez, 2001).
O educador quando descobre que brincar
e jogar valendo a penas, com brincadeiras
e jogos que não são necessariamente para
crianças, nos aproxima de sentimentos
infantis. Jogar pode nos transportar, para
além da brincadeira, mesmo que aconteça de
forma explícita, não sendo apenas brincar,
só jogar, ao rir, aceitar limites, organizar
uma tarefa, concentrando, disputando,

estando atento, sentindo um frio na barriga,
raciocinando, pensando, competindo com
os outros e consigo próprio, sendo curioso,
tendo prazer, cooperando, descobrindo
nas relações com os demais, sendo mais
ágil, mudando estratégias, surpreendendo
com a atitude dos colegas e vários outros
sentimentos, a riqueza de contribuições que
os jogos e as brincadeiras podem trazer para
o desenvolvimento das crianças.
Diversas atividades despertam nos adultos
sentimentos parecidos com aqueles das
crianças envolvidas em suas brincadeiras.
Como educadores devemos buscar
situações que favoreçam a integração entre
as crianças, sabendo da sua riqueza para
o desenvolvimento humano. A produção
de materiais, mesmo que o processo
tenha um enorme significado artístico, faz
com que o sentimento de coletividade,
de grupo, descobrindo que compartilhar,
discussões e elaboração de projetos, faz
com que as conquistas sejam recebidas de
qualquer maneira, mesmo que não tendo
uma forma utilitária.
Pensar, ler e discutir sobre o lúdico,
é muito importante, mas, experimentar
a
autonomia
ou
a
ludicidade
é
diferente
e
igualmente
importante.
Viver a interação ser/fazer é essencial para
todos, o professor precisa ter a oportunidade
da experiência lúdica, para poder oferecer
isso aos seus educandos.
Ao buscar brincadeiras antigas, construir
brinquedos, recriando jogos, são formas
facilitadoras do processo de busca dessa
ludicidade, mas ela não está necessariamente
no brincar.
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As mudanças mais significativas e
interessantes que observamos nas práticas
lúdicas decorrem de uma formação
que favorece a emersão da ludicidade/
humanidade do educador possibilitando que
esse incorpore e a transmita para além de
brinquedos e brincadeiras com seus alunos.

O TRABALHO COM O LÚDICO
As atividades lúdicas são as que nos
proporcionam a saúde e o desenvolvimento
normal.
A palavra jogo é usada para definir uma
atividade lúdica de divertimento em que
existe uma formalidade expressa e um
conjunto de regras.
O brincar pode ser identificado por diversas
atividades lúdicas no geral, e as crianças não
precisam necessariamente competir, nem
estabelecer regras.
Ao trabalharmos com jogos, estes possuem
certas regras que mantém uma lógica interna
e que precisam ser respeitadas, assim como
as leis sociais.
O brincar e o jogar estão envolvidos em
atividades divertidas, proporcionando prazer
e por isso são atividades lúdicas.
Quando pensamos no planejamento
escolar,
nos
preocupamos
com
os conteúdos e com o cidadão que
queremos formar. A metodologia do
ensino ficam distantes dos fundamentos
psicológicos
que
explicam
o
comportamento humano, as fases de
desenvolvimento com suas características e
todos os aspectos motivacionais.

É necessário que o educador estude
sobre psicologia infantil nos seus aspectos
afetivos, cognitivos, nas interações sociais e
no desenvolvimento da personalidade.
Há elementos intrínsecos na infância
em sua psicogênese afetiva e cognitiva.
O meio social apresenta condições de
desenvolvimento e a interação faz com que
apareçam algumas características comuns
dos seres humanos.
O brincar é uma característica própria
das crianças, todos os animais brincam
quando pequenos.
Nossas
escolas
precisam
oferecer
espaços pedagógicos para o brincar,
para o lúdico, para que não privemos
as crianças de suas manifestações naturais
para o seu desenvolvimento.
Os professores precisam ter uma boa
formação, pois a atual deixa a desejar no que
se refere aos conteúdos sobre psicologia.
O universo lúdico é marcante na infância,
mas não deixa de acontecer quando
as crianças crescem e ainda pode ser
trabalhado durante à adolescência, fase que
se destaca a busca por autonomia e a
formação por identidade.
As escolas precisam se preparar para
proporcionar
atividades
pedagógicas,
que conciliam a didática dos conteúdos
com os processos de desenvolvimento
mental tanto das crianças quanto dos
adolescentes. Não perdendo de vista
o universo lúdico pois há uma diversa gama
de atividades criativas e artísticas.
Cada cultura, partindo do seu contexto
histórico estimula ou restringe algumas
manifestações lúdicas.
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Há métodos de ensino que sua base
trabalha com jogos e é chamado de lúdicopedagógico, e consiste em juntar o conteúdo
escolar com jogos na escola, utilizando os
jogos com a finalidade de desenvolver certas
habilidades cognitivas e de interação social
não apenas pensando no divertimento que
isso pode proporcionar.
A prática pedagógica deve estar aliada ao
espírito científico, pois quando algum aluno
apresente problemas, é necessário que o
educador questione a realidade, reflita e
crie alternativas que funcionem, formulando
hipóteses, desenvolver métodos, produzindo
conhecimento e garantindo que todo seu
estudo e conhecimento seja aplicados no seu
fazer pedagógico e que consiga multiplicar
com seus colegas de trabalho.
O professor deve ser um eterno
pesquisador, estando sempre aberto as
novidades e não apenas reproduzindo
seu conhecimento. Precisa construir uma
plataforma e a realidade circundante
deve ser sua grande fonte de pesquisa,
mostrando aos seus alunos, que todos
podem pesquisar e com isso enriquecer
cada vez mais sua relação interpessoal,
pesquisando juntos algum assunto de
interesse da classe como um todo ou sobre a
uma determinada disciplina.
Uma boa fonte para as pesquisas
de um professor são seus alunos, mas
precisa conhecer e produzir pesquisas
que relacionem sua didática e à fase de
desenvolvimento de seus alunos.
Durante a infância, as crianças brincam
das mais diferentes formas e com os mais
variados significados. As crianças que

por algum motivo passam por traumas
ou por algum sofrimento mental, por
esse período estão com suas energias
canalizadas pela doença e manifestam os
conflitos que vivem em seus comportamentos,
em seus desenhos e brincadeiras.
Dentro da educação o êxito depende
muito do vínculo afetivo com o educador,
quando aparecer algo negativo transmitido
pelas crianças precisa ser dissolvido na
mesma hora, mesmo que precise usar meios
mais analíticos para reconquistar a criança.
Quando brinca, a criança projeta, assim
como no sonho, seu inconsciente, a criar
algumas cenas com brinquedos, ao manipular
os personagens, expressando neles as
representações que faz de sua relação com
familiares. Qualquer objeto pode se tornar
algum membro de seu convívio, interagindo,
criando cenas criadas por si, tendo ou não
participação de alguém, que pode a partir
dessa dinâmica interpretar o que pode estar
passando com seu aluno, um professor
atento às mudanças e as formas com que os
alunos brinquem, podendo auxiliar muito no
desenvolvimento dos mesmos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito se fala em ludopedagogia, ludicidade e espaços
pensados para se melhorar a forma de trabalho e com isso a
melhoria na aprendizagem das crianças.
Dentro das escolas nos deparamos com a falta de
espaços adequados para brincar, a vida esta cada vez mais
restrita, as crianças não brincam tanto na rua, geralmente
ficam em casa em frente à televisão e ao computador.
Fazendo com que a escola seja o local para intensificar o
convívio com outras crianças, um espaço para correr, brincar
e se relacionar com diversas pessoas.
Atualmente as brinquedotecas que antes eram espaços
privilegiados para o brincar, mas do que diversão era um
ambiente rico em aprendizagem, mas devendo ser usada
com um bom planejamento, agora viraram salas de aulas,
com a desculpa de atender a demanda das matrículas.
O grande desafio sempre é conciliar a aprendizagem
e o livre brincar, é preciso que se qualifiquem atividades
que serão propostas às crianças, criando assim condições
adequadas para estimular a criatividade.
Em diversas escolas os diretores e professores optam por
cantos temáticos, uns com brinquedos de alguma profissão,
um canto para artes, outro com carrinhos, panelinhas, etc.
São inúmeros os temas que podem se construir, sendo um
mundo rico e prazeroso para os pequenos, dependendo
muito do espaço e da criatividade de seus educadores.
Se pensarmos direito uma brinquedoteca não exige uma
infraestrutura muito sofisticada e pode ser montada em
cantinhos, dentro da sala de aula, com algumas adaptações,
mas que garanta o conforto e a segurança dos alunos.
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A LUDOPEDAGOGIA NO CONTEXTO
DE APRENDIZAGEM DOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Este artigo trata de uma revisão bibliográfica cujo tema principal é a
Ludopedagogia. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é conhecer os conceitos e
definições que envolvem este tema e apresentar os principais aspectos do contexto lúdico
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A Ludopedagogia pode ser entendida como um
segmento da pedagogia dedicado a estudar a influência do elemento lúdico no contexto
educacional, como as brincadeiras auxiliam e contribuem nos processos de ensino e
aprendizagem e como devem ser abordadas no contexto lúdico de aprendizagem significativa.
Os jogos e brincadeiras trazem importantes contribuições no processo de aprendizagem
lúdica, durante o jogo, a criança toma decisões, cria estratégias para a resolução de problemas
e conflitos, aprende a vencer e descobrir alternativas com diferentes possibilidades, além
disso, proporcionam a imaginação às crianças contribuindo para que ela crie situações e
aprenda a lidar com dificuldades e medos, reproduzindo situações que refletem o meio em
que vivem.
Palavras-chave: Ludopedagogia; Aprendizagem; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO
Este estudo trata de uma revisão
bibliográfica com o foco voltado a
Ludopedagogia. Dentro desse tema, o
objetivo deste trabalho é conhecer os
conceitos e definições que abrangem
este tema e abordar alguns aspectos da
importância do Lúdico nos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental. A Ludopedagogia
não está relacionada apenas a inserção das
brincadeiras na escola e nas aprendizagens,
o lúdico atende aos propósitos e objetivos
definidos em legislação e devem permear
todas as ações pedagógicas, em consonância
com as diretrizes educacionais que estão
estabelecidas em lei.
Os
jogos
e
brincadeiras
trazem
importantes contribuições no processo
de aprendizagem lúdica, durante o jogo,
a criança toma decisões, cria estratégias
para a resolução de problemas e conflitos,
aprende a vencer, contribuindo para o seu
desenvolvimento integral.
A alfabetização não pode ser abordada
como um ato de decodificar símbolos e
palavras, vai muito além disso e requer que
algumas habilidades e estruturas estejam
ativas para que a criança compreenda os
conceitos e as representações que compõem
a linguagem escrita e oral. Nos momentos
de brincadeira, a criança desenvolve
tais habilidades de maneira lúdica e com
criatividade, tornando o ato de aprender
mais significativo e prazeroso.
O lúdico já foi visto de várias formas, desde
um meio para conseguir a aprendizagem, por
meio da sua animação, relaxando os alunos,

ou como uma forma de transmitir o referencial
do procedimento no melhoramento do
comportamento, e não como um meio para
resolver um problema, portanto é necessário
um estudo minucioso na sua ação e melhores
formas de interpretação, para assim,
descobrir as diversas formas de utilidade em
sua aplicação.

A LUDOPEDAGOGIA
A Ludopedagogia pode ser entendida
como um segmento da pedagogia dedicado
a estudar a influência do elemento
lúdico no contexto educacional, como as
brincadeiras auxiliam e contribuem nos
processos de ensino e aprendizagem e como
devem ser abordadas no contexto lúdico
de aprendizagem significativa. Podemos
afirmar que não está relacionada apenas a
inserção das brincadeiras na escola e nas
aprendizagens e sim de uma maneira muito
mais ampla, o lúdico atende aos propósitos
e objetivos definidos em legislação e devem
permear todas as ações pedagógicas, em
consonância com as diretrizes educacionais
que estão estabelecidas em lei.
Segundo Porto (2004) a educação lúdica é
uma necessidade que se adquire com o passar
dos tempos e tornou-se imprescindível na
vida do ser humano, o brinquedo, o jogo e
a brincadeira são a essência da infância,
e não devem mais ser vistos apenas
como diversão, mas, também na atuação
pedagógica como um caminho que conduz
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a produção de conhecimento, auxiliando no
desenvolvimento cognitivo e na vida social
como um todo.
O lúdico tem sua origem na palavra latina
ludus, que quer dizer “jogo”. Mas, esta palavra
não se refere apenas ao jogar, ao brincar, ao
movimento espontâneo. O lúdico passou
a ser reconhecido como traço essencial do
comportamento humano, deixando de ser
simples sinônimo de jogo. As implicações
da ludicidade extrapolaram os limites do
brincar espontâneo, transformando-se em
uma necessidade básica da personalidade,
do corpo e da mente. O lúdico integra
as atividades essenciais da dinâmica do
ser humano, caracterizando-se por sua
espontaneidade funcional e pela satisfação
que outorga ao sujeito que dele participa.
(MORAES, 2014, p.62)
Ao investigar o modo de raciocínio
das crianças, Jean Piaget (1971) trouxe
grandes contribuições aos campos da
psicologia e educação. Em uma época,
predominantemente, do ensino tradicional
(nos anos de 1950-1960), Piaget contribuiu
para a renovação das teorias pedagógicas,
sobre os processos de construção da
inteligência e aprendizagem. Ele estudou
os mecanismos mentais utilizados pelas
pessoas para compreender o mundo nas
diferentes etapas da vida, e concluiu que
as crianças são pensadoras ativas tentando
compreender o mundo.
Segundo o autor, a inteligência é construída
na medida em que a criança explora o mundo,
por meio de seus gestos e movimentos, de
sua interação com os adultos, manipulando
objetos e sustentado por toda a curiosidade

que nos faz essencialmente humanos. Desta
maneira, a estimulação da inteligência da
criança por meio de atividades e recursos
favoráveis é fundamental para que ela se
desenvolva ao máximo.
O desenvolvimento da inteligência se dá
por meio dos processos de desequilíbrio,
assimilação, acomodação e adaptação,
permeando os quatro estágios de
desenvolvimento proposto por Piaget: estágio
sensório motor (0 a 24 meses), estágio préoperacional (2 a 6 anos), estágio operacional
concreto (7 a 12 anos) e o estágio operacional
formal (12 anos em diante). Essas etapas se
sucedem de modo ordenado, sequencial e as
estruturas mentais modificam-se a partir das
aquisições anteriores.
Com as mudanças de seus significados,
o lúdico acabou se tornando algo amplo
onde há espaço para a arte, a música,
a brincadeira, o brinquedo, o jogo,
desenvolvendo na criança as habilidades
necessárias em seu crescimento físico
e psíquico. Passando assim a ser uma
brincadeira “séria”, onde se pode sentir prazer
ao brincar, aprendendo vários conteúdos.
(PORTO, 2004, p.160).
O conhecimento envolve um processo de
construção que se dá por meio da interação
do sujeito com o objeto em um processo
ativo. Assim, ele considera que para
proporcionar um ambiente rico e estimulante,
a escola deve priorizar a participação ativa
da criança no processo de aprendizagem,
promovendo atividades nas quais ela possa
experimentar, testar, ver, pegar, fazer,
refletir, descobrir, questionar e errar, estas
ações favorecem a aprendizagem.
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Brincando entende-se que a criança
está conhecendo a si mesma, podendo
desenvolver papéis sociais. Pois quando
envolve-se com parceiros e sente o prazer
na brincadeira, oferece deste modo um tipo
de conhecimento da realidade, permitindo
assim sua apropriação e representação,
contribuindo para a construção do
conhecimento e da personalidade. No ato
do brincar, observa-se a satisfação que
elas experimentam ao participarem das
atividades. Sinais de alegria, risos, certa
excitação são componentes deste prazer,
embora a contribuição do brincar vá bem
mais além de impulsos parciais. A criança
consegue conjugar seu mundo de fantasia
com a realidade, transitando livremente, de
uma situação à outra. (IANTSCH, 2012, p.7)
Segundo Porto (2004) a ludicidade pode
manifestar-se em toda e qualquer ação do
ser humano em que ele sinta-se inteiro,
presente, em contato consigo mesmo, e que
esse contato seja capaz de expressar sua
verdadeira essência, ou seja, sua verdadeira
forma de ser, sentir, pensar e agir.
O lúdico já foi visto de várias formas, desde
um meio para conseguir a aprendizagem,
com a sua animação, o inverso, relaxando
os alunos, ou como uma forma de
transmitir o referencial do procedimento no
melhoramento do comportamento, e não
como um meio para resolver um problema,
é necessário um estudo minucioso na sua
ação e melhores formas de interpretação,
para assim, descobrir as diversas formas de
utilidade em sua aplicação.
Deste modo, garantindo um processo de
aprendizagem colaborativo e participativo,

é papel da educação desenvolver aptidões,
e possibilitar o acesso do indivíduo aos
elementos construídos culturalmente pelo
homem. Cabendo a escola favorecer o
processo da aprendizagem, viabilizando a
interação entre o sujeitos, no qual o professor
um mediador da relação da criança com o
mundo.

O ASPECTO LÚDICO NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental
é extremamente importante que o lúdico
seja vivenciado a todo o momento, tanto
nos momentos em sala de aula como nos
momentos de recreação, a criança necessita
de incentivos adequados aos diversos
contextos e diferentes atividades no qual o
brincar permeia as ações.
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 estudos de Piaget que se sustentam
sobre a investigação do processo de
construção
de
conhecimentos
nos
indivíduos, foram transpostos para o campo
pedagógico como no caso de Emília Ferreiro,
que estudou a psicogênese da alfabetização,
trazendo
contribuições
extremamente
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relevantes à questão da alfabetização e à
compreensão do processo de aprendizagem
do sistema de língua escrita (KRAMER,
1999). A proposta construtivista, baseada
na teoria piagetiana, é caracterizada por
essa autora de Tendência Cognitiva, cuja
proposta para a educação da criança préescolar enfatiza a construção do pensamento
infantil no desenvolvimento da inteligência
e da autonomia. (SOMMERHALDER, 2011,
p.51)
Ainda com base nas ideias de
Sommerhalder (2011) 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.
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 a medida que
pensa o mundo social e o da natureza, e a
dimensão do conhecimento de medidas,
proporções, quantidades.
A alfabetização não pode ser abordada
como um ato de decodificar símbolos e
palavras, vai muito além disso e requer que
algumas habilidades e estruturas estejam

ativas para que a criança compreenda os
conceitos e as representações que compõem
a linguagem escrita e oral. Nos momentos
de brincadeira, a criança desenvolve
tais habilidades de maneira lúdica e com
criatividade, tornando o ato de aprender
mais significativo e prazeroso.
Os trabalhos com jogos, no que se
refere aos aspectos cognitivos, visam
contribuir para que as crianças possam
adquirir conhecimentos e desenvolver suas
habilidades e competências e oferecer um
rico arsenal de possibilidades, contribuindo
para a construção de relações sociais, cuja
direção é aprender a considerar limites e
agir de forma respeitosa com as pessoas.
(MACEDO, 2005, p. 24)
Segundo Piaget (1971) o jogo e as
brincadeiras mobilizam esquemas mentais:
estimula o pensamento, a ordenação
de tempo e espaço, integrações, várias
dimensões afetivas, sociais, motoras e
cognitivas, favorecendo a aquisição de
condutas e desenvolvimentos de habilidades
como coordenação, destreza, rapidez, força
e concentração.
A aprendizagem lúdica na educação é um
recurso fundamental e que complementa
a ação pedagógica das aprendizagens,
envolvendo a criança e proporcionando
prazer e interesse à ela, além destes
aspectos, o lúdico na educação contribuindo
no estabelecimento de relações de
aprendizagem e no desenvolvimento integral
da criança em seus diferentes aspectos.
Não há momento especifico de ludicidade,
ela predomina em quase todos os momentos
do dia-a-dia, buscando criar uma convivência
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alegre e prazerosa, respeitando as
características das crianças e adolescentes
que, através do lúdico, expressam mais
diretamente sua maneira de ser. A ludicidade
se faz presente no cotidiano humano, em
todos os momentos, seja em suas casas,
em passeios, na escola em momentos de
recreação, dentre outros. Possibilitando
uma qualidade de vida harmoniosa e
individualizando cada um de acordo as
suas especificidades, quando se fala de
suas características, podendo apresentar
mais claramente por meio do lúdico a sua
personalidade. (PORTO, 2004, p.74).
De acordo com Brougère (2002),
aprende-se a brincar, e um dos momentos
essenciais para a aprendizagem são as
interações entre a mãe e o bebê. Ainda com
base no autor, é brincando que a criança
apropria-se da cultura lúdica, que segundo
ele é um conjunto de regras e significações
que permitem tornar a brincadeira possível.
A cultura lúdica não é transferida para a
criança, uma vez que ela é coprodutora,
sendo assim, uma produção da sociedade
adulta, inclui a reação das meninas e meninos
à produção cultural que, é de certa maneira,
a eles imposta.
De
acordo
com
as
Orientações
Curriculares (2007) brincar é uma atividade
aprendida na cultura que possibilita que as
crianças se constituam como sujeitos em
um ambiente em contínua mudança, no qual
ocorre constante recriação de significados,
condição para a construção por elas de uma
cultura de pares, conjunto relativamente
estável de rotinas, artefatos, valores e
interesses que as crianças produzem e

partilham na interação com companheiros
de idade.
O jogo é a construção do conhecimento,
principalmente, nos períodos sensório-motor
e pré-operatório. Agindo sobre os objetos,
as crianças, desde pequenas, estruturam seu
espaço e o seu tempo, desenvolvem a noção
de causalidade, chegando à representação e,
finalidade, à lógica.” As crianças ficam mais
motivadas a usar a inteligência, pois querem
jogar bem; sendo assim, esforçam-se para
superar obstáculos, tanto cognitivos quanto
emocionais. (KISHIMOTO, 2002, p. 96)
Com base em Kishimoto (2002) o
diferencial do jogo para o brinquedo é,
que quando joga a criança precisa seguir
determinadas regras e interagir com quem
está jogando, o jogo possui um contexto
e está inserido em um meio social, já o
brinquedo, contribui para que a criança
desenvolva o imaginário, sem regras prédeterminadas, a criança cria suas próprias
brincadeiras e dá sentidos e significados
diferentes ao brinquedo. Durante o jogo a
criança se expressa de maneira própria, e
pode relatar as suas ansiedades, atitudes
diante de novas situações que possam surgir
durante as brincadeiras.
Segundo Leite (2006) ao falarmos nas
regras, nos jogos de enredo, não estamos
minimizando sua importância, quando as
crianças brincam de escola, elas obedecem
às regras institucionais que funcionam nessa
esfera, quando brincam de organizar uma
festa, elas atendem às regras que são ditas
na sociedade e assim por diante.
Embora
também
reconhecendo
a
importância do apoio do adulto nas

496

brincadeiras infantis, individuais ou em
pequenos grupos, não minimizamos a
relevância do brincar livre, espontâneo no
desenvolvimento social, afetivo e cognitivo
da criança. Assim, entendemos que tanto as
brincadeiras livres ou espontâneas quanto
aquelas apoiadas pelos adultos podem ter um
efeito positivo no desenvolvimento infantil
e devem estar presentes na educação de
crianças pequenas. (BRANDÃO, 2011, p. 54)
Neste contexto, a linguagem verbal se
torna extremamente importante pois as
crianças representando tais papéis imitam o
modo de falar e o vocabulário utilizado na
sociedade, elas brincam de falar como se
fossem outras pessoas, revelando a atenção
que elas prestam à língua.
Segundo
Brandão
(2011)
cenas
semelhantes podem ser assistidas em
diferentes lugares, como nas casas
das
crianças.
Reconhecemos
muitas
vezes como os professores das crianças
lidam com ela na escola quando
assistimos a cena em que brincam de
escolinha imitando os professores. Avaliamos
também como os pais interagem com elas
quando brincam de casinha e mostram os
modos como estes se comportam.
Além de se divertirem ouvindo histórias,
as
crianças
também
se
envolvem,
espontaneamente ou após estímulo dos
familiares e professores, em brincadeira
em que fazem de conta que “leem em voz
alta”. Ao fazer de conta que leem, as crianças
encenam situações sociais em que a escrita
faz-se presente e tendem a imitar os modos
como os adultos praticam as atividades de
ler diferentes gêneros discursivos. Nesses

momentos, elas reproduzem não apenas o
conteúdo da história, mas também trechos
do texto. Ao modificarem alguns trechos
que não sabem de memória, é comum
observamos o esforço em continuar o texto
construindo sequencias linguísticas com
estilo de linguagem semelhante ao adotado
pelos autores. (BRANDÃO, 2011, p.60-61)
Brincando
de
ler
as
crianças
desenvolvem habilidades e aprendem a
refletir sobre a língua, familiarizandose com os textos literários, ampliando o
repertório textual e apropriando-se da
linguagem escrita e oral. As brincadeiras
com palavras incluem brincadeiras de roda,
adivinhas e jogos de regras.
Segundo Brandão (2011) brincando
com as palavras, as crianças podem
desenvolver a consciência fonológica, que
envolve capacidades variadas de refletir
conscientemente sobre unidades sonoras. Tal
desenvolvimento é especialmente relevante
porque, além de resgatar experiências
culturais, contribuem para o próprio processo
de alfabetização.
As situações de jogos com as palavras
podem também constituir atividades
permanentes na rotina da classe de
Educação Infantil e por meio delas as
crianças poderão refletir, de forma lúdica,
sobre as dimensões sonora e escrita das
palavras da língua (por exemplo, observar
que palavras que começam ou terminam
com o mesmo som tendem a ser escritas
da mesma forma; que uma palavra é maior
que outra porque possui uma quantidade
maior de segmentos sonoros/escritos, etc).
(BRANDÃO, 2011, p. 68)
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A inserção de jogos e brincadeiras que proporcionam o
contato com a linguagem oral e escrita na educação infantil
não visa a alfabetização precoce mas sim poder oportunizar
às crianças que aprendam sobre as palavras no momento em
que brincam.
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.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que quando a criança brinca de ler, desenvolve
habilidades e aprende a refletir sobre a língua, familiarizandose com os textos literários, ampliando o repertório textual
e apropriando-se da linguagem escrita e oral. Nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, a ludicidade deve permear
todas as ações educativas e de aprendizagem, nos diferentes
contextos, proporcionando a criança a oportunidade de um
desenvolvimento integral em todos os seus aspectos.
Os jogo e as brincadeiras são incentivadores das funções
motoras e auxiliam na aprendizagem, pois as crianças
demonstram um maior interesse pelas atividades que
proporcionam alegria e divertimento, aprender brincando
na educação infantil e nas primeiras etapas do ensino
fundamental é extremamente importante para o sucesso
na aprendizagem escolar, além de contribuir para o
desenvolvimento da criança em seus aspectos psicomotores.
A Ludopedagogia não está relacionada apenas a inserção
das brincadeiras na escola e nas aprendizagens e sim de uma
maneira muito mais ampla, o lúdico atende aos propósitos
e objetivos definidos em legislação e devem permear todas
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as ações pedagógicas, em consonância
com as diretrizes educacionais que estão
estabelecidas em lei.
Após
muitos
estudos
em
torno
deste assunto, atualmente, a educação
compreende que o brincar e o jogar
favorecem o desenvolvimento de habilidades
físicas, cognitivas, sociais e afetivas. Dentre
elas: a criatividade, o raciocínio lógico, a
representação simbólica, o planejamento, a
capacidade de respeitar regras, de considerar
diversos pontos de vista e do estímulo a
autonomia da criança, percebendo as ações
que fazem parte de sua vida em sociedade.
Os aspectos legais que envolvem o Ciclo
de Alfabetização que corresponde aos anos
iniciais do Ensino Fundamental no qual o
lúdico é extremamente importante, assim
como na Educação Infantil. A passagem de

um estágio para o outro deve contemplar as
especificidades da faixa etária e da clientela
atendida.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Ensino Fundamental de nove anos (2010)
articulam-se com as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica
(2013) e reúnem princípios, fundamentos
e procedimentos definidos pelo Conselho
Nacional de Educação, para orientar as
políticas públicas educacionais.
Neste sentido, o jogo na educação se torna
um recurso pedagógico a medida que envolve
a criança e torna a atividade mais prazerosa
e interessante, estimulando o pensamento e
contribuindo nas relações de aprendizagem e
no desenvolvimento dos aspectos cognitivo,
afetivo e motor.
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A MÚSICA E A LINGUAGEM MUSICAL
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A linguagem musical está presente em todos os momentos da vida do ser humano
e atua como um elo entre as gerações de uma mesma família e entre membros da comunidade.
Tendo como base a questão de como a música pode facilitar os processos biológicos,
psíquicos e cognitivos do ser humano, e tendo como objetivo investigar os benefícios da
música para o desenvolvimento infantil e da linguagem musical para a formação de hábitos
e atitudes na Educação Infantil, questiona-se se é dada à música, por parte das escolas, uma
utilização autenticamente pedagógica e terapêutica e não apenas tratada como um meio
de diversão e entretenimento. Nesse sentido, o objetivo central é mostrar esses benefícios
que a música pode trazer para as crianças da Educação Infantil. Para tanto, a metodologia
utilizada foi a revisão bibliográfica, procurando levantar as diversas teorias relativas ao tema.
Nas escolas que ensinam música, já foram observados nos educandos muitos benefícios,
como: melhora na atenção, na concentração, na comunicação, na coordenação motora,
na autoestima, aprimoramento das percepções e da sensibilidade, desenvolvimento do
raciocínio e da linguagem, socialização, entre outros. Assim, percebe-se a necessidade
de se ampliar a contribuição e a importância da linguagem musical no desenvolvimento
infantil para o âmbito educacional, estendendo-a para a sociedade. A iniciação musical na
Educação Infantil é muito importante e traz incontáveis benefícios para o desenvolvimento
do educando, como estimular as áreas do cérebro, favorecendo ainda desenvolvimento de
outras linguagens, além, é claro, de ser uma aula muito divertida e alegre!
Palavras-chave: Música; Linguagem; Educação Infantil; Benefícios.
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INTRODUÇÃO
A linguagem musical sempre esteve
presente na vida dos seres humanos e faz
parte da educação, pois a musicalização
desenvolve na criança, além da sua
sensibilidade à música, equilíbrio emocional,
autoestima, autoconhecimento e tantas
outras habilidades que colaboram em sua
formação integral.
Assim sendo, a música se constitui em
uma das disciplinas do currículo da Educação
Infantil, estando expressa no Referencial
Curricular para a Educação Infantil, o RCNEI
(BRASIL, 1999), o que indica que consiste em
um instrumento de fundamental importância
no currículo de crianças dessa faixa etária,
favorecendo
no
desenvolvimento
e
aprendizagem das mesmas.
Dessa forma, já foi constatada há muito
tempo a eficácia da utilização da música
no processo de desenvolvimento infantil.
Além de ser uma excelente terapia que irá
ajudar na formação emocional e cultural do
indivíduo, também pode ser usada como
uma importante fonte de estímulo às outras
disciplinas escolares.
Conforme Beyer (1998), a educação teria
resultados mais positivos se buscássemos
entender o mundo musical das crianças,
como elas o compreendem, dessa forma,
faríamos parte desse mundo infantil.
O interesse por esse tema surgiu a partir
do conhecimento da Lei n. 9.394 de 1996,
além da experiência pessoal observando os
benefícios da música nos educandos. No ano
de 2008, o artigo 26, que aborda o currículo
escolar na educação básica, entra em vigor,

incluindo-se o seguinte parágrafo: “§ 6º a
música deverá ser conteúdo obrigatório, mas
não exclusivo do componente curricular de
que trata o 2º deste artigo” (LDB n. 9394/96)
(BRASIL, 1996).
No entanto, de acordo com Vasconcelos
(2018), não houve adesão instantânea
das escolas a essa lei, pois a legislação
determina que o educando precisa ter
acesso às linguagens artísticas - Música,
Artes Plásticas, Dança e Teatro – ao longo do
processo de escolarização, no momento em
que a escola avaliar como apropriado. Assim,
esse processo ainda está sendo realizado
lentamente.
Contudo, nas escolas que ensinam
músicas, já foram observados nos educandos
que participam das aulas de músicas,
muitos benefícios, como: melhora na
atenção, na concentração, na comunicação,
na coordenação motora, aumento da
autoestima, aprimoramento das percepções
e da sensibilidade, desenvolvimento do
raciocínio e da linguagem, socialização, entre
outros (VASCONCELOS, 2018).
Assim sendo, percebe-se a necessidade
de se ampliar a contribuição e a importância
da linguagem musical no desenvolvimento
infantil para o âmbito educacional,
estendendo-a para a sociedade.
Sabe-se que muitas instituições de
ensino possuem professores de música e/
ou musicoterapeutas em seus quadros de
funcionários. Porém, muitas instituições
ainda desconhecem os benefícios que a
música pode proporcionar além de entreter
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e “acalmar” seus alunos (SILVA, 2018).
Não é necessário um estudo minucioso para
se conseguir ouvir música, para se cantar uma
música ou simplesmente brincar com ela. Ela
é acessível a qualquer indivíduo, não sendo de
propriedade exclusiva do professor de música
ou do musicoterapeuta. É necessário, apenas,
ter bem definido o que se quer fazer com o
uso da música e/ou dos sons, de forma clara,
objetiva, coerente e ética.
Conforme Lima (2018), na escola, a
música é um notável intermediário no
desenvolvimento do aluno nas suas
habilidades físicas, mentais, verbais, sociais
e emocionais. Utilizando-a como ferramenta
de auxílio é possível criar e recriar
vivências, brincar, aprender e assimilar
conhecimentos e conteúdos.
Tendo como base a questão de como a
música pode facilitar os processos biológicos,
psíquicos e cognitivos do ser humano, e
tendo como objetivo investigar os benefícios
da música para o desenvolvimento infantil
pleno e da linguagem musical para a formação
de hábitos e atitudes na Educação Infantil,
questiona-se se é dada à música, por parte
das escolas, uma utilização autenticamente
pedagógica e terapêutica e não apenas
tratada como um meio de diversão e
entretenimento (BRÉSCIA, 2003).
Assim, o presente estudo procura abordar
a questão da importância do ensino da música
na Educação Infantil, priorizando-a como um
eixo de conhecimento capaz de favorecer
em diversos aspectos no desenvolvimento
infantil, auxiliando de forma significativa nas
capacidades de expressão e comunicação,
bem como no desenvolvimento de

sensações, sentimentos e pensamentos,
tornando as crianças mais autônomas,
bem como lhes proporcionando inúmeras
aprendizagens.
Como metodologia é utilizada a revisão
bibliográfica, procurando levantar o máximo
de informações a respeito dos benefícios da
música para as crianças.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA
PARA O SER HUMANO
A música é uma riquíssima ferramenta
de trabalho. Ela sempre nos provoca algum
tipo de sentimento, de sensações ou a falta
completa deles (sensações e sentimentos). Ela
pode ser ouvida ou nem mesmo percebida,
pode ser melódica ou só um efeito sonoro,
um som qualquer. No entanto, para que ela
possa desempenhar alguma influência sobre
a vida do ser humano, é necessário notá-la,
vivenciá-la, ou seja, conhecê-la melhor.
Para se compreender a importância do
ensino da música na Educação Infantil é
necessário, antes de qualquer coisa, conhecer
o conceito da música.
Segundo Soares (2018, p. 67):
O termo “Música” provém da palavra
francesa musique, do latim musica, do
grego musiké téchne (a arte das musas)e se constitui, basicamente, de uma
sucessão de sons, entremeados por curtos
períodos de silêncio, organizada ao longo
de um determinado tempo. Assim, é uma
combinação de elementos sonoros que
são percebidos pela audição. Isso inclui
variações nas características do som, tais
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como duração, altura, intensidade e timbre,
que podem ocorrer em diferentes ritmos,
melodias ou harmonias.
A música para a autora é vista como
uma arte, constituída de uma sucessão de
sons e sendo organizado por um período
determinado de tempo, o que remete a
ideia de que pode ser denominada como
uma combinação de sons, os quais podem
ser percebidos por meio da discriminação
auditiva.
Contudo, Ferreira et al (2018) afirma que
conceituar o que seja música não consiste em
algo fácil, e muitos estudiosos e pesquisadores
têm buscado tal significação, chegando a
inúmeras conclusões, as quais nem sempre
são satisfatórias. Uma dessas significações
seria de que a música consiste em uma
manifestação artística capaz de atingir o ser
humano profundamente. Isso em uma esfera
em que a razão e o raciocínio lógico talvez
não penetrem ou ainda é conceituada como
simplesmente uma sucessão de sons.
Para Moraes (1991 apud PEREIRA, 2011,
p. 23), a música é:
[...] uma maneira peculiar de sentir e pensar,
que propõe novas maneiras de se fazê-lo. É
por isso que se pode perceber a música não
apenas naquilo que o hábito convencionou
chamar de música, mas – e, sobretudo
– onde existe a invenção de linguagens:
formas de ver, representar, transfigurar e de
transformar o mundo.
A música nesse contexto ganha um
significado bastante enriquecedor, pois
é abordada como uma ferramenta capaz
de levar o indivíduo a sentir e a pensar,
levando-o a desenvolver novas formas de

perceber e de transformar o mundo, ou seja,
tornando-o mais sensível e crítico.
Conforme Ferreira et al (2018), a música
pode ainda ser designada como a linguagem
do coração humano, e, considerando a ideia
referente ao ritmo, o qual se constitui em um
princípio fundamental da música, a mesma de
certa forma passa a ser um elemento básico
no que diz respeito às manifestações da vida.
Segundo a autora, o conceito de música
pode sofrer variações de cultura para cultura,
o que ocorre em função do fato de que apesar
de a linguagem verbal se constituir em um
meio de comunicação e de relacionamento
entre os povos, cada povo possui a sua
singularidade, adquirindo uma forma de
expressão por meio das palavras, o que indica
a existência de uma diversidade muito grande
de idiomas espalhados pelo mundo.
Com base nisso, pode-se afirmar que a
música é uma linguagem, já que se constitui
em um sistema de signos, capaz de organizar
de maneira intencional os signos e o silêncio
no qual ela se encontra. Assim sendo, a
música não deve ser entendida apenas
como uma técnica de composição de sons,
mas também como uma forma de propiciar
maior reflexão nos indivíduos a respeito
do mundo em que se encontram inseridos
(FERREIRA et al, 2018).
Segundo a definição de Clifton, traduzida
por Freitas (1997, apud BORGES, 2018, p.
01), a música é:
[...] um arranjamento ordenado de sons
e silêncios cujo sentido é presentativo
ao invés de denotativo. [...] música
é a realização da possibilidade de
qualquer som
apresentar a
algum
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ser humano um sentido que ele experimenta
em seu corpo.
Nessa
linha
de
entendimento,
a música é abordada como uma
possibilidade dada ao indivíduo de realizar
experimentações em seu corpo, ou seja,
desenvolve suas potencialidades de sentir,
ouvir e discriminar diferentes sons, bem
como de perceber silêncios.

A FUNÇÃO DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO
Antes do debate sobre a função da
música, deve-se compreender o papel da
educação. É muito comum, no interior das
escolas, comentarem que é papel dessa
instituição preparar os jovens para o futuro,
a ter responsabilidades. Mas sabe-se que na
realidade a escola parece muito mais uma
prisão e que seu término se configura um
grito de liberdade pelos alunos.
Para Silva (2018), a música tem poder
de melhorar essa visão. Deve, portanto, ser
compromisso de todo educador proporcionar
momentos de alegria, podendo ter, na
música, uma potente aliada.
Além da possibilidade de entretenimento,
tem-se na música um importante recurso
para trabalhar outras disciplinas. O professor
pode, por exemplo, escolher uma música
que fale do assunto que pretende explicar,
tornando a aula mais dinâmica e contribuindo
para que o aluno guarde as informações com
mais facilidade (SILVA, 2018).
Por meio dessas atividades, o professor
poderá perceber vários aspectos relacionados

à criança: capacidade de memória auditiva,
observação, discriminação e reconhecimento
dos sons, podendo dessa forma vir a
trabalhar melhor o que precisa (BARRETO &
CHIARELLI, 2005).
Dessa forma, para cada fase/necessidade
poderão ser utilizados tipos de músicas
específicos, conforme assevera Bréscia
(2003):
Sensório-Motor (até os dois anos): são
atividades que associam o som e o gesto.
A criança pode gesticular gerar sons e se
expressar com o corpo. Isso colabora para
desenvolver a motricidade.
Simbólico (a partir dos dois anos): nesta
fase, procura-se retratar o significado da
música, o sentimento, a expressão. O som
tem papel de ilustração, de sonoplastia e
colabora para desenvolver a linguagem.
Analítico ou de Regras (a partir dos
quatro anos): consiste em atividades,
como brincadeiras e jogos, que abrangem
a estrutura da música, que requerem
socialização
e
organização.
Nessas
atividades, a criança precisa ouvir a si mesma
e aos demais, esperando sua vez de cantar
ou tocar. Auxiliam a desenvolver o sentido
de organização e disciplina.
É preciso desmitificar a ideia de que
trabalhar com música visa, exclusivamente,
a formação de músicos. Na realidade a
função da música, conforme o que vem
sendo delineado, é se tornar um suporte
para aprendizados futuros: aumentar a
concentração, facilitar a expressão de
emoções, memória, coordenação motora,
socialização e colaborar para a cultura de
uma forma geral.
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Além dos tipos, a música também possui
objetivos distintos e profiláticos, como
afirma Pereira (2011):
Físico: oferece atividades que promovem
o alívio de tensões provenientes da
instabilidade emocional e cansaço;
Psíquico: promove processos de expressão,
comunicação e descarga emocional por meio
do estímulo musical e sonoro;
Mental: proporciona situações que
contribuem para incentivar e desenvolver o
sentido da ordem, harmonia, organização e
compreensão.
A fim de concluir este tema, Bréscia (2003,
p. 81) diz que “[...] o aprendizado de música,
além de colaborar para o desenvolvimento
afetivo da criança, aumenta a atividade
cerebral, melhora o desempenho escolar
dos educandos e colabora com a integração
social do sujeito”.
Com todos esses fatores a favor do
ensino de música é inacreditável saber
que os recursos ainda são tão escassos
para se trabalhar com música nas escolas
(públicas), cabendo ao professor o esforço
de buscar formação adequada que
viabilize uma prática eficiente.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O ensino da música na instituição escola
só traz benefícios para as crianças, sendo
que desde a Educação Infantil já é possível
iniciar os saberes musicais, valendo-se
de atividades tanto de canto, dança,
discriminação auditiva, dentre outros

momentos lúdicos dotados de aprendizagem.
Consoante Gatti (2018), a música se
tornou obrigatória nas instituições escolares
da Educação Básica, o que ocorreu a partir
da Lei nº 11.769, a qual foi sancionada em 18
de agosto de 2008, determinando que todas
as escolas, sejam elas pública ou privada
deveriam incluir o ensino de música em suas
grades curriculares.
Segundo a autora, tal ensino deve ser
desenvolvido com o intuito de desenvolver
a coordenação motora, o senso rítmico e
melódico das crianças, tendo como principal
objetivo, o desenvolvimento da criatividade,
da sensibilidade e da integração dos alunos,
visto que não consiste em formar músicos.
A esse respeito, Girardi (2018) salienta
que a iniciação musical ao abranger crianças
da Educação Infantil e das séries iniciais do
Ensino Fundamental favorece no sentido
de propiciar maiores estímulos às áreas do
cérebro, as quais são responsáveis pelo
desenvolvimento de outras importantes
linguagens. Sem contar que se constitui em
um recurso bem mais barato.
As crianças ao participarem das atividades
musicais são estimuladas a interagir umas com
as outras, o que ocorre com o desenvolvimento
de diferentes linguagens, como a expressiva,
a comunicativa e a corporal.
A
música
pode
ser
utilizada
tanto para aprender como para se
divertir,
desencadeando
melhorias
quanto à sensibilidade das crianças,
como também à sua capacidade de
concentração e sua memória, o que indica
que traz benefícios às crianças que se
encontram no processo de alfabetização,
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bem como ao seu raciocínio matemático
(SOARES, 2018).
A autora, baseada nas ideias da
pedagoga Maria Lúcia Cruz Suzigan, a qual
é especialista no ensino de música para
crianças, ainda esclarece que a música
possui ainda a capacidade de estimular áreas
do cérebro as quais não foram desenvolvidas
por outras linguagens, como por exemplo, a
escrita e a oral, pois tais áreas passam por
um processo de interligação, sendo
influenciadas umas pelas outras.
Essa importância é priorizada ainda mais
pela pedagoga quando explica que quanto
mais cedo à criança participar desses
momentos, melhor, o que remete a ideia da
importância do ensino musical na Educação
Infantil. Lembrando que a música já faz parte
do universo infantil, o que ocorre em função
das canções de ninar e das brincadeiras, e
ainda resta oportunidade para ser ainda mais
reforçada na escola (GIRARDI, 2018).
Nessa perspectiva, o trabalho do
educador da Educação Infantil é enfatizado,
pois cabe a esse profissional a habilidade de
ensinar a música para as crianças. Contudo,
vale priorizar que isso não significa que o
educador deverá entender a fundo a respeito
da música, não é isso. O ideal é que trabalhe
conteúdos que tenham como ponto de
partida o prazer e a diversão.
Conforme Soares (2018, p. 04), a música
exerce os seguintes benefícios para o ser
humano:
Independentemente
do
seu
papel
dentro da sociedade, a música exerce forte
atração sobre os seres humanos, fazendo
com que, mesmo inconscientemente, nos

relacionemos com ela. Muitas vezes quando
a ouvimos começamos a nos familiarizar,
movimentando o corpo ou cantarolando.
O que se percebe é que a música muitas
vezes desperta, de maneira inconsciente no
indivíduo uma atração, visto que qualquer
pessoa ao interagir com a música se relaciona
com ela, o que é demonstrado por meio do
comportamento que exerce ao ouvi-la, ou
seja, pode tanto cantar, como dançar ou
apenas ouvir.
Para Chiarelli e Barreto (2018), a música
se constitui como elemento capaz de
colaborar com o desenvolvimento da
inteligência e a formação da personalidade.
Isso porque ela contribui no processo
de aprendizagem, pois favorece no
desenvolvimento dos aspectos cognitivo/
linguístico, bem como do psicomotor e do
sócio afetivo das crianças.
Essas considerações levam a entender
que a música não deve ser utilizada na
Educação Infantil apenas como uma forma
de passatempo e/ou ainda entretenimento,
mas como uma forma de aprendizagem,
auxiliando
nos
mais
diferentes
aspectos, bem como favorecendo no
desenvolvimento das crianças.
A função da música na educação consiste
não apenas em experiência estética, mas
acima de tudo como um instrumento capaz
de facilitar o processo de aprendizagem das
crianças, tornando a escola um espaço mais
alegre e receptivo, bem como contribuindo
no processo de ampliação do conhecimento
musical por parte do aluno, uma vez que a
música é abordada como um bem cultural
e não deve ser restrita apenas a poucos
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(CHIARELLI & BARRETO, 2018).
Mediante tais afirmações, é necessário
que a escola conheça sua responsabilidade
no desenvolvimento de um trabalho sério
e competente com o ensino da música,
oportunizando às crianças a convivência
com os diferentes gêneros, bem como
apresentando às mesmas novos estilos
musicais, os quais sejam capazes de
proporcionar a elas uma análise mais reflexiva
a respeito do assunto, o que permite também
que as crianças se tornem mais críticas.
De acordo com Gatti (2018), muitos
educadores não trabalham a música como
deveriam, pois não reconhecem que a
mesma serve como um instrumento capaz
de viabilizar o desenvolvimento de inúmeras
competências e habilidades nas crianças,
o que resulta em atitudes que delegam à
vivência musical como um espaço destinado
à pura e simples recreação, o que favorece
na redução de sua importância, já que ela é
aplicada apenas em momentos de lazer.
Contudo, muitos educadores acreditam
que a música se constitui apenas em
momentos de recreação e lazer, deixando
de utilizá-la como um instrumento dotado
de aprendizagens, as quais favorecem o
desenvolvimento integral das crianças.
Gatti (2018, p. 18) ainda ressalta que:
As vantagens dessa prática devem se
prevalecer sobre os conteúdos. O descobrir
processos; o pesquisar sons, as combinações
rítmicas, as melódicas e até harmônicas
são para a criança um grande prazer e
trazem enorme satisfação. Esse momento
é primordial, uma vez que a criança estará
muito receptiva e à vontade para se envolver

num “fazer musical”, desbloqueada de
preconceito como o de que não sabe cantar
ou não ter ritmo, inibições que, muitas vezes,
são criadas pela própria Escola.
Com isso, nota-se que o prazer e a
diversão podem ser realizados de maneira
inter-relacionada com a aprendizagem, isto
é, ao trabalhar com a música o educador
além de proporcionar momentos de
entretenimento, pode também utilizar tais
momentos como uma forma de contribuição
para a ampliação dos conhecimentos das
crianças, levando-as a desenvolverem maior
percepção quanto ao mundo a sua volta.
Contudo, a organização de tais momentos
deve ser cautelosa, não provocando
qualquer tipo de inibição nas crianças, e
sim, favorecendo o desenvolvimento de sua
expressão e comunicação.
Wanderley (2018, p. 20) complementa
suas ideias, afirmando que:
O motivo que justifica o ensino de
música nas escolas é proporcionar a todas
as crianças a oportunidade de lidar com a
música e seus elementos, natos de todo
ser humano: audição, expressão rítmica
e melódica, sensorialidade, emotividade,
inteligência ordenadora e criatividade,
visto que por meio da linguagem musical
é possível abrir canais sensoriais, facilitando
a expressão de emoções e consolidando a
constituição da personalidade.
Desse modo, o ensino da música na
escola não deve ser tratado como disciplina,
mas como um ensino capaz de desenvolver
nas crianças aspectos importantes de seu
desenvolvimento, os quais funcionam
enquanto facilitadores no processo de
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formação de sua personalidade, o que
implica uma prática voltada a música e seus
elementos.
Com relação à formação humana, Souza e
Joly (2018, p. 10) acreditam que:
O ensino de música na Educação Infantil,
pode contribuir não apenas para a formação
musical dos educandos, mas sobretudo como
um recurso eficaz de transformação social,
onde o ambiente de ensino e aprendizagem
pode promover o respeito, a amizade, a
cooperação e a reflexão tão importantes e
necessárias para a formação humana.
Diante disso, o que se percebe é que o
ensino da música, sobretudo no ambiente
de Educação Infantil, pode favorecer
não apenas na questão da aprendizagem
musical, mas também estar voltada à
formação das crianças, as quais por meio de
momentos de socialização e interação
aprendem valores e princípios morais
importantes para uma convivência mais
harmoniosa umas com as outras.

A LINGUAGEM MUSICAL
Quando comparada com a poesia e
com a literatura, a música está acima da
barreira da língua, visto que, um poema
em francês ou um livro em alemão não
nos dizem nada se não compreendermos
esses idiomas, mas podemos apreciar sem
dificuldade a música francesa, espanhola,
italiana, americana, etc.
Uma bela canção é capaz de nos sugere
imagens, emoções e pensamentos, mesmo
sem compreender sua letra.

Diversos autores afirmam que a música
é uma linguagem, assim, é preciso seguir
o mesmo processo de desenvolvimento
empregado com a linguagem oral, ou seja,
expor a criança à linguagem musical e dialogar
por intermédio da música (ALMEIDA, 2018).
Em razão de sua importância para o
desenvolvimento infantil, a música vem se
consolidando no cotidiano da Educação
Infantil no Brasil.
Pode-se observar muitas exigências
de uma concepção de ensino que faz
uso da música, tendo a canção como
recurso
básico
para
aquisição
de
conhecimentos gerais para uma boa
constituição de hábitos, atitudes e disciplina.
Conforme Bennett (1996, p. 11), na
“entre as décadas de 1950 e 1960, o
movimento Escola Nova passou a influenciar
a educação brasileira, direcionando o ensino
de arte para a expressão e a valorização
do
processo”
promovendo
atividade
e situações para o “aprender fazendo”,
levando a um movimento de transformações
nos acertos e equívocos já existentes.
Ainda na visão do autor, embora seja
possível afirmar que tenha sido instalado,
no campo da música, uma atitude para
favorecer a criatividade, em alguns casos,
houve mal entendido, porque, sabemos que
é necessário respeitar o processo criativo,
mas, isso foi interpretado como deixar fazer
qualquer coisa (“o vale-tudismo”), sem a
efetiva orientação, sistematização e, como
consequência, sem ampliações do repertório
e das possibilidades de expressão. No entanto,
integrar várias maneiras de prática musical
começou a assustar os professores, que
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preferiam continuar a reproduzir os mesmos
modelos, estratégias, procedimentos, que,
geralmente, excluíam a criação.
Para exemplificar, Bennett menciona um
relato de uma professora ao dizer “precisamos
ensaiar a música do Dia Das Mães” mais
preocupada em cumprir o seu calendário
de eventos do que realmente trabalhar a
música com as crianças e usufruir de todos
os benefícios que ela pode oferecer-lhes.
Assim sendo, é triste perceber que explorar
possibilidades de expressão oral, corporal ou
instrumental e investigar, inventar, escutar e
pensar a linguagem musical vai ficando em
segundo plano ou até mesmo em nenhum
plano.
O Referencial Curricular para a Educação
Infantil – RCNEI (BRASIL, 1999) afirma
que a música precisa ser entendida e
trabalhada em duas frentes: como modo
de conhecimento e como linguagem.
Como modo de conhecimento precisa
promover o contato com os sons do
universo e com as produções musicais,
tanto em ambiente no qual o sujeito está
inserido, quanto em locais desconhecidos.
Como linguagem, precisa ter como propósito
desenvolver as competências de expressões
musicais e da sensibilidade de ouvir, bem
como promover a reflexão acerca das
produções musicais e da capacidade de
produzir músicas no sujeito.
Conforme Lima (2018, p. 12), o ideal
é trabalhar a música para deixar fluir a
imaginação, a intuição e a sensibilidade
dos educandos, visto que, somente
dessa forma se estará oferecendo a
possibilidade de diversidade de linguagens.

Dessa maneira, a linguagem musical pode
ser considerada como um conhecimento
que se constrói com as experiências e tem
características peculiares como a produção,
a apreciação e a reflexão.
Kreusch (2018) afirma que entender
a música como linguagem faz com que
vejamos a criança não como um indivíduo
estático, mas como um ser que interage com
o meio em tempo integral, estruturando
suas ideias e pensamentos. Os primeiros
anos de escolarização são apropriados
para fazer com que a criança inicie a
compreensão do que é linguagem musical,
e aprenda a escutar os sons e a reconhecer
diferenças entre eles.
Independentemente do ambiente do qual
a criança faça parte, é preciso incentivá-la a
prestar atenção aos sons que estão ocorrendo
ao seu redor e que tente identificá-los,
relacionando-os e denominando-os.
Conforme Kreusch (2018), a partir do
instante em que a criança passa a ter contato
com a música, seus conhecimentos serão
ampliados, bem como sua sensibilidade;
além de descobrir o mundo ao seu redor
de modo prazeroso. Seus relacionamentos
sociais também serão marcados por esse
contato e sua cidadania será trabalhada por
intermédio dos conceitos que constam nas
letras das músicas.
A música também pode abranger outras
áreas de conhecimento, como a matemática,
em que, ao marcar um ritmo é preciso saber
quantidade para tocar. Além disso, existem
diversas letras de músicas que facilitam
o aprendizado de números, quantidade,
classificação e seriação.
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O
professor
também
pode
solicitar que os alunos identifiquem
alguns sons previamente selecionados,
ou produzir sons sem que eles vejam
os objetos usados e solicitar que eles
os identifiquem, ou descubram de que
material é feito o objeto ou como o som foi
produzido. Também são muito importantes
as atividades nas quais se procura localizar
se o som foi produzido de perto ou distante.
Para tanto, o docente pode solicitar que
os educandos fiquem de olhos fechados
e apontem de onde veio o som, ou
ainda, caminhar entre os educandos
fazendo
uso
de
um
instrumento
ou um objeto (KREUSCH, 2018).

Por meio dessas atividades, o docente será
capaz de perceber quais os pontos fortes
e fracos dos educandos, sobretudo, com
relação à capacidade de memória auditiva,
observação, discriminação e reconhecimento
dos sons, podendo assim trabalhar de modo
mais adequado as dificuldades.
A
duração
de
cada
atividade
precisa variar conforme a idade do
educando e de sua atenção e interesse.
Além do mais, vale ressaltar que é
necessário respeitar a maneira de se
expressar de cada um, mesmo que
possa parecer repetitivo ou sem sentido.
É importante que a criança se sinta livre para
se expressar e criar.

A LINGUAGEM MUSICAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A linguagem musical vem sendo
apontada por um número cada vez maior de
especialistas em todo o mundo, como uma
das áreas do conhecimento mais relevantes
para o desenvolvimento da criança, desde o
útero materno.
De acordo com Winnicott (2002), a partir
do momento do nascimento do bebê, a
mãe já está totalmente preparada, e já
conhece, por instinto, todas as necessidades
de seu bebê. O autor também afirma que
os primeiros contatos físicos e emotivos,
bem como os estímulos auditivos,
são
muito
importantes
para
o
desenvolvimento
da
criança.
Assim,
torna-se inevitável constatar que existe uma
comunicação intuitiva muito forte entre o

bebê e a sua progenitora, que se inicia mesmo
antes do nascimento. Dessa forma, há uma
necessidade de fomentar essa relação para
que a mesma se desenvolva de uma forma
bem estruturada (MELO et al, 2018).
A partir da 32ª semana de gestação,
o aparelho auditivo dos bebês já está
completamente constituído, quando o feto
já escuta razoavelmente bem e responde a
estímulos sonoros, ainda no útero. Consoante
Dutra (2018), desde a sua permanência no
útero, o bebê já reconhece as vozes da mãe
e do pai e, na sequência, as palavras que
lhe são direcionadas. Assim, a família tem
um papel fundamental na estimulação dos
sentidos da criança. Quanto mais estimulada
uma criança for, mais condições e vontade
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de falar terá. No primeiro mês, o bebê já
desenvolve capacidades surpreendentes,
como reconhecer a voz da mãe a partir do
terceiro dia de vida.
Algumas
pesquisas
apontam
que,
quando o bebê escuta a mesma música que
escutou durante a gestação ou a voz da sua
progenitora, os seus batimentos cardíacos
se alteram, assim como os seus movimentos
corporais. Conforme Dutra (2018), a partir
do terceiro mês de vida, o bebê já começa a
reagir ao mundo que os rodeia. Por exemplo,
quando há um ruído ele vira a cabeça, como
se estivesse à procura do som.
Em torno do sexto mês de vida, o bebê já
é capaz de manusear brinquedos, reconhecer
as pessoas ao seu redor, até mesmo
“estranhando” pessoas novas e se sentindo
desamparado quando os indivíduos com
que convive mais se encontram ausentes. O
seu corpo passa a criar segurança e o bebê
começa a ir em busca dos seus objetivos,
engatinhando ou arrastando-se. A partir do
momento em que ele já se encontra seguro
de si, começa a querer “fazer tudo sozinho”
e mexe em tudo o que está ao seu redor.
As músicas e a fala direcionadas ao bebê
podem afetar a comunicação e a interação
com seus pais e familiares. O bebê pode
não entender o significado das palavras que
são ditas, mas sabe, por instinto, quando há
um exagero no tom, uso do registro vocal
agudo, andamentos lentos ou expressividade
acentuada (FERREIRA et al, 2018).
A música nesse período do desenvolvimento
do bebê é importante, porque além de servir
de estímulo ao sono serve ainda para o seu
entretenimento. Daí que seja tão fundamental

aumentar a formação musical, tanto teórica
como prática dos formadores e educadores
de infância, pois hoje em dia, a mesma é
muito pouco completa e nem sempre é
conciliada com os dados da investigação
científica, nem articulada com a intervenção
educativa nos diferentes contextos. Dessa
forma, os educadores deverão conhecer os
aspetos fundamentais do desenvolvimento
musical de bebés e crianças e, assim, adequar
estratégias educativas que caminham a
favor das capacidades e necessidades de
aprendizagem nessa área (DUTRA, 2018).
Todos esses esforços permitirão que a
criança cresça com os estímulos devidos e
com interações musicais que fomentem a
relação de proximidade entre pais e filhos, ao
mesmo tempo em que inserem a criança na
sociedade em que vive.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música é uma linguagem. E o desenvolvimento dessa
linguagem não é diferente das outras; requer diálogo como
essa linguagem e por meio dela. O educador deve conhecer
o universo musical a que a criança pertence.
Um
trabalho
pedagógico-musical
precisa
ser
desenvolvido em contextos educativos que compreendam
a música como processo contínuo de construção, que
abrange perceber, sentir, experimentar, imitar, criar
e refletir. A educação musical não deve objetivar a
formação de um possível músico amanhã, mas sim à
formação integral das crianças de hoje. A cada etapa do
desenvolvimento humano há uma necessidade diferente. Os
alunos dos anos iniciais recebem orientação do professor na
escola para desenvolver suas habilidades e competências.
Consequentemente
estarão
se
desenvolvendo
como seres humanos.
Nesse sentido, o trabalho do educador precisa ser criativo,
despertando a motivação da criança, imaginando novas
possibilidades de aprendizado e facilitando as atividades dos
educandos, quando solicitado.
Com base nessa pesquisa foi possível concluir que
a linguagem musical é uma importante ferramenta
para o desenvolvimento e interação social de crianças
da Educação Infantil.
As brincadeiras de roda, canções, jogos musicais, percussão
corporal e/ou percussão instrumental, entre outras atividades
musicais, possibilitam à criança transformar-se em um
instrumento vivo, com a sua voz e seu corpo, propiciando
a oportunidade de integrar-se ao grupo e desenvolver
diferentes funções psicológicas.
Nessa visão, a música tem muito a contribuir com sua
expressividade por meio das manifestações/produções
sonoras, movimentos corporais e ritmos que utilizam os
sentidos humanos, fazendo com que a criança adquira a
leitura do ser individual e social, e assim possa transformar
suas relações interpessoais.

513

Maria Beatriz Almeida
Sposito
Curso de Pós-Graduação
em Educação Musical pela
Faculdade Campos Elíseos
(2017); Especializada em Arte
Educação pela Escola Superior
de Administração – HSM
(2016); Licenciada em Educação
Artística pelo UNAR – Centro
Universitário de Araras (2007);
Professora de Artes no Estado;
Professora de Educação Infantil
da Prefeitura de São Paulo.

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

No contexto da Educação Infantil, se for
trabalhada de maneira lúdica e dinâmica, com
educadores comprometidos, a música traz
experiências gratificantes para os educandos
e constitui um elemento inestimável
para a sua formação e desenvolvimento,
permitindo-lhes a sua apropriação sem
reservas, porque a música não deve ser um
privilégio de alguns, mas de todos.
Os conteúdos apresentados nos anos
iniciais carregam implicitamente uma
necessidade do uso de recursos musicais.
A linguagem oral a ser desenvolvida, a
interpretação, as histórias cantadas, e todo
conhecer do corpo se torna mais viabilizado
com o uso de recursos musicais.
Diante do exposto, fica claro que a música e
todos os seus constituintes realmente podem
dar subsídios bastante fundamentados para
sua aplicação a qualquer indivíduo, incluindose aqui, os Indivíduos com Necessidades
Especiais. Todavia, é necessário respeitar
o outro em sua individualidade, visto que
cada pessoa possui seu próprio ritmo, sua
própria identidade sonora, sua criatividade
e que é partindo deles que serão feitas as
abordagens necessárias para que se abram,
para esse indivíduo, novos caminhos de
comunicação e aprendizagem.
A música pode ser de grande importância
para o desenvolvimento físico, intelectual
e social do ser humano, proporcionandolhe uma melhor qualidade de vida. É uma
poderosa aliada educacional e um estímulo
para o aprendizado.
De forma geral, a educação exerce uma
função de integração, preparando a criança
para sua inserção na sociedade e sua futura

atividade profissional. A música constitui-se
numa ferramenta de interação, socialização
e particularmente educação, entre os
educandos e educadores, devendo ser,
portanto, trabalhada de forma efetiva.
No entanto, não basta somente reintroduzir
a música no currículo escolar das escolas. A
análise histórica remete a um silenciamento
das escolas, consequente de um processo
em que pesaram fatores de ordem política,
cultural e pedagógica. Sua introdução no
universo escolar depende, antes de qualquer
coisa, de uma reflexão mais aprofundada da
atual realidade educacional brasileira para
que nela a música possa ser considerada
como um componente curricular importante
para a formação do indivíduo como um todo.
Depende, também, de uma vontade
política e de investimentos, sobretudo na
formação do educador. Assim, as indicações
nos PCNs não são suficientes para quebrar
esse silêncio que repercute no interior
das escolas. Resultado de uma política
educacional equivocada, tal silêncio, que
emudeceu milhares de crianças e jovens,
deve se tornar um ponto de partida para uma
nova direção para a música na escola. Direção
essa embasada pelo seu entendimento
como uma linguagem com possibilidades de
transformar, mudar e determinar uma nova
concepção de ser humano, de sociedade e
de mundo.
Nesse
sentido,
acredita-se
estar
colaborando para a discussão e o diálogo
necessários à reintrodução da música no
universo escolar, com a certeza de que, para
isso, há um longo caminho a ser percorrido.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo trata da importância de se trabalhar com música na educação
infantil, utilizando - a como uma relevante ferramenta que auxilia no processo de ensinoaprendizagem do educando. Atividades com música fomentam o desenvolvimento dos
discentes em diversas áreas do conhecimento, além de tornar a aula agradável, criativa e
dinâmica. O objetivo deste trabalho é apresentar subsídios que mostrem a necessidade de
se planejar praticas escolares com música, para isso foi utilizada a pesquisa bibliográfica
sendo possível concluir que a música é de suma importância, pois além de ser lúdico, esta
traz inúmeros benefícios para os alunos, desencadeando assim um aprendizado satisfatório.
Palavras-chave: Criança; Educação Infantil; Ensino; Música.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo mostrar os
pontos positivos do uso da música na sala
de aula. Sabemos que a educação não é algo
estático, mas sim em permanente progresso,
assim é importante preparar atividades que
desenvolva e transforme o ato de aprender
em algo prazeroso e eficaz. Desta forma, a
música vem de encontro com esta ideia,
uma vez que ela desenvolve a criatividade,
eleva a inteligência, promove a coordenação
motora, bem como a disciplina.
Culturalmente há muitos professores que
lutam contra a introdução do uso de música
na sala de aula, excluindo os benefícios
por ela apresentada; contudo a lei nº
11.769 de 18 de agosto de 2008 prevê a
obrigatoriedade do ensino da música nas
escolas de educação básica.
A data limite para a implantação desta
lei em toda rede de ensino era 2011. As
instituições de ensino teriam autonomia
para decidir a melhor maneira de implantar
tal conteúdo e muitos a inserem na
disciplina de artes, a qual é exercida,
muitas vezes, pelo professor polivalente da
sala, geralmente formado em pedagogia;
contudo tal ação não tem coerência com a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, a
qual especifica que somente professores
habilitados podem lecionar no ensino
fundamental, ou seja, para as aulas com
música, graduados em música. Além disso, a
lei não deixa claro o conteúdo, desta forma
é importante que o educador e a escola
reflitam sobre tal situação e analisar o que é
melhor para o aluno.

A música é algo indispensável no
desenvolvimento da criança, pois além de
atingir o movimento corporal, ela afeta os
sentimentos e cognitivo. São inúmeras as
possibilidades do uso da música na sala de
aula, as quais podem construir e valorizar o
conhecimento de maneira lúdica. Barreto e
Chiarelli (2005,p.11) expressam que
a musicalização pode contribuir com a
aprendizagem, evoluindo o desenvolvimento
social, afetivo, cognitivo, linguístico e
psicomotor da criança. A música não só
fornece uma experiência estética, mas
também facilita o processo de aprendizagem,
como instrumento para tornar a escola um
lugar mais alegre e receptivo, até mesmo
porque a música é um bem cultural e faz com
que o aluno se torne mais crítico
Trabalhar com a música em sala é despertar
o discente para o mundo, mostrando que ele
é um ser ativo e aprendente, é mostrar para
o aluno que ele faz parte de uma sociedade
que a música está presente em diversos
estágios do desenvolvimento, além de ser
uma forma de expressão que independente
da classe social, credo ou raça e tem uma
grande influencia no desenvolvimento da
linguagem, além de auxiliar na alfabetização.
O presente artigo apresenta pesquisa
bibliográfica, a qual tem como objetivos
principais 1. o uso da música na educação
infantil e 2. apresentar os benefícios que a
música traz para o ensino. Tal trabalho foi
dividido em três capítulos, o primeiro relembra
a questão histórica da música, o segundo
explora a música na educação infantil, bem
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como seus benefícios e o terceiro apresenta
a música como meio de aprendizagem,
destacando assim a necessidade e relevância
do uso da música na sala de aula.
É importante destacar que o professor
deve se posicionar como mediado da
aprendizagem, orientando o aluno a
pensar certo, promovendo uma vivencia
e aprendizado de qualidade, estimulando
assim o conhecimento e ao saber.
E
m
suma, é observando a aprendizagem do
aluno que o professor irá buscar outros
meios para atingi-los, melhorando assim o
ensino. Segundo Freire (1997,p.25) “não há
docência sem discência, pois quem forma
se forma e re-forma ao formar, e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado.”
Por fim é preciso destacar que o docente
deve explorar a música com o intuito de
estimular e ampliar a aprendizagem, assim
este texto mostrará a magnitude e mérito do
uso da música na educação infantil.

BREVE HISTÓRICO
A palavra música vem do grego “Mousike”
e significa “a arte das musas” em referencia
a mitologia grega. O dicionário Michaellis
define
arte de expressar ideias por meio
de sonos, de forma melodiosa e
conforme certas regras”, composição
harmoniosa e envolvente de sons; obra
musical; interpretação de obra musical,
acompanhamento musical; partitura musical,
conjunto ou grupo de músicos; qualidade
musical; musicalidade.

Muitos pesquisadores e estudiosos do
assunto tentam definir o que seria música,
mas não há um registro concreto. O que se
sabe é que ela sempre esteve presente no
cotidiano das pessoas e acredita-se que ela
exista desde a época da pré-história, onde a
utilizavam em rituais religiosos, celebrando a
caça, os frutos, a pesca,etc.
(...) A música é uma das mais antigas e
valiosas formas de expressão da humanidade
e está sempre presente na vida das pessoas.
Antes de Cristo, na Índia, China, Egito e
Grécia já existia uma rica tradição musical. Na
Antiguidade, filósofos gregos consideravam
a música como uma dádiva divina para o
homem (...) GONSALVES, 2012, p.3 apud
SARAIVA, 2013, p. 11
Como forma de comunicação dos
deuses, os Gregos faziam rituais e utilizavam
a música nas danças; já os romanos
usavam-a durante a guerra como forma de
comemoração das batalhas.
Nas terras tupiniquins, os índios
praticavam os seus rituais com instrumentos
que eles próprios confeccionavam e os
jesuítas, para atrair o público misturavam
elementos da Europa e África nos seus cultos
religiosos. Fusari e Ferraz (2001, p.133)
afirmam que
A música do indígena tinha a cor do
cotidiano. A todo ritual haveria de existir
uma musicalidade muito específica. Os
fatos exigiam uma celebração e assim a
música entrava como componente natural
deste mesmo ritual. Mas se o rito indígena
levaria uma carga musical, os colonizadores
também celebraram a ocupação do solo
brasileiro com seu ritual de fé cristã, através
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do ofício da santa missa. Esta também não
estaria desprovida de um forte componente
musical: os hinos.
Embora existisse a escravidão no
Brasil e a música fosse presente nos seus
rituais, este cenário muda com a abolição
da escravatura e a chegada dos imigrantes
Europeus, pois estes trouxeram novos
ritmos ao nosso país; contudo a música
popular só ganha espaço na sociedade com
o surgimento do carnaval carioca. Já na
educação, não se usava a música como forma
de aprendizagem, contudo com a expansão
da educação infantil, estas ações tiveram
que ser repensadas.
Assim, houve a necessidade de se
criar cursos com o objetivo de capacitar
profissionais da educação, com isto, em
1973 surge a primeira licenciatura em artes,
a qual tinha como objetivo ensinar por meio
de teatro, dança e música. Atualmente a
lei nº 11.769 de 18 de agosto de 2008
estabeleceu o ensino da música como
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo.
Altera a lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
para dispor sobre a obrigatoriedade do
ensino da música na educação básica.
Art. 1o O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido
do seguinte;
(...)6º A música deverá ser conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo, do
componente curricular de que trata o 2º
deste artigo.” .(BRASIL, 2008)
A lei favorece o uso da música na sala de
aula, e vale ressaltar que a escola é de acesso
a todos, desta forma abordar a prática musical

favorece a transformação do individuo,
potencializando o seu aprendizado, criando
oportunidades para este ser protagonista da
sua própria aprendizagem ; cabe ao docente
planejar e inserir tal ferramenta metodológica
nas vivencias da sala de aula.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A música está e sempre esteve presente
na vida das pessoas, além de sermos
cercados por diversos tipos de som.
O bebê tem contato com a música desde
a barriga da mãe e depois este contato
aumenta com as cantigas de ninar que
cantam para eles.
As cantigas de ninar, as canções de roda,
as parlendas e todo tipo de jogo musical
tem grande importância pois é por meio
das interações que se estabelecem. (...) Os
movimentos de troca e comunicação sonoromusicais favorecem o desenvolvimento
afetivo e cognitivo bem como a criação de
vínculos fortes tanto com os adultos quanto
com a música. (BRITO, 1998, p.35)
Desde cedo as crianças reproduzem
sons com a boca, imitando animais,
aprendendo a falar e todas estas ações
contribuem significativamente para a
construção e evolução do cognitivo da
criança, onde ela, muitas vezes, conseguirá
expressar ideias e ou sentimento.
a criança é um ser “brincante” e, brincando,
faz música, pois assim se relaciona com o
mundo que descobre a cada dia. A criança
“descobre” materiais sonoros, “descobre”
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instrumentos musicais, inventa e imita
melodias. (Brito,2003, p.35)
Sabe-se que é na educação infantil
que a criança inicia o contato com a
sociedade, fase esta que eles multiplicam as
informações. Desta forma é necessário criar
um ensino eficaz e dinâmico, assim o uso do
lúdico vem de encontro com esta ideia. A
música é uma ferramenta alegre e criativa,
o qual favorece o ambiente escolar, ela
estimula áreas ainda não desenvolvidas por
prática oral e escrita.
Para a criança o lúdico é um momento rico,
o qual ele poderá aprender brincando, além
de contribuir na elevação da autoestima,
desenvolvimento oral, cognitivo, afetivo,
coordenação motora, integração das
crianças, imaginação e memorização, isto
é , o lúdico tem papel fundamental, já que
este traz prazer ao cotidiano, facilidade
no aprendizado, estímulo no imaginário,
desenvolvimento do cognitivo e sensório
– motor, além de ajudar a melhorar a
coordenação motoro fina e grossa.
Segundo
as
teoria
abordadas,
não há pontos negativos em usar a
música na sala de aula, vale ressaltar
que muitas crianças não responderão
de
imediato
as
expectativas
da
aprendizagem, contudo deve-se continuar
investindo, pois os resultados são validos.
Nesta perspectiva é necessário valorizar a
escola e o ambiente que será usado, pois
a concentração na atividade é importante,
além da participação de todos, inclusive da
família, a qual tem papel fundamental no
desenvolvimento da criança. É importante
que o adulto proporcione situações que

valorize o aprendizado, incentivando e
instigando a aprender.
A partir dos quatro e até os seis anos, uma
vez que tenham tido muitas oportunidades,
na instituição de educação infantil, de
vivenciar experiências envolvendo o
movimento, pode-se esperar que as
crianças o reconheçam e o utilizem como
linguagem expressiva e participem de jogos
e brincadeiras envolvendo habilidades
motoras diversas. (RCNEI,1998, p.149)
O objetivo da educação infantil não é
formar músicos, mas criar um ambiente
propício para o desenvolvimento do aluno,
bem como a socialização. A prática da música
na educação infantil já está interligada com
a brincadeira, muitas vezes tal atividade é
realizada com mímica, faz de conta, jogos,
brincadeiras, trava-língua, entre outros.
Tais atividades passam de geração em
geração, cultivando a cultura popular, as
quais contribuem para o desenvolvimento
da criança. Gohn (2003, p.41) afirma que
“Os processos de musicalização nas crianças
têm o objetivo de, através de jogos e
brincadeiras, desenvolver a sensibilidade e
criar as primeiras noções de ritmo.”
Muitos professores não concordam, não
dão a devida importância ou acreditam que
a música possa trazer algum beneficio para a
sala e a trata como um momento de lazer . O
RCNEI ( 1998, p. 23 )expõe que
Na instituição de educação infantil, podese oferecer as crianças condição para as
aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras
e aquelas advindas de situações pedagógicas
intencionais ou aprendizagens orientadas
pelos adultos. É importante ressaltar, porém,

521

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

que essas aprendizagens, de natureza
diversa, ocorrem de maneira integrada no
processo de desenvolvimento infantil.
É necessário que o docente planeje e
proporcione situações de aprendizagem,
sempre inovando e melhorando as ações, a
fim de contribuir significantemente no ensino
das crianças, pois no momento que ela tem
este contato com este material, a visão de
mundo dele se expande.
Muitas escolas ainda tem dificuldade
para trabalhar com a música e ou
enfrentam problema de infra-estrutura para
desenvolver atividades.O RCNEI propõe que
tais atividades não sejam mecânicas, e que
privilegie todos os alunos, desta forma é
importante contextualizadas
A organização dos conteúdos para o
trabalho na área de Música nas instituições
de educação infantil deverá, acima de
tudo, respeitar o nível de percepção e
desenvolvimento (musical e global) das
crianças em cada fase, bem como as
diferenças socioculturais entre os grupos
de crianças das muitas regiões do país. Os
conteúdos deverão priorizar a possibilidade
de desenvolver a comunicação e expressão
por meio dessa linguagem. (RCNEI,1998,p.29)
Destaca-se o uso da música no
aprendizado das diversas áreas, pois esta
apresenta grande eficácia no processo de
formação do individuo, trazendo inúmeros
benefícios e o seu pleno desenvolvimento
intelectual
cognitivo.
“O
estímulo
sonoro aumenta as conexões entre
os neurônios e, de acordo com
cientistas de todo o mundo, quanto
maior a conexão entre os neurônios,

mais brilhante será o ser humano”.
(BRITTO apud CONSONI, 2009, p.3).
Diante disto, espera-se que a música
seja abordada de forma contextualizada,
para assim atingir os objetivos do uso
de tal instrumento na sala de aula,pois
esta pode tanto despertar a sensibilidade
musical, quanto desenvolver outras áreas de
aprendizagem do aluno.

A MÚSICA COMO INSTRUMENTO
DE APRENDIZAGEM
A música pode ser utilizada no aprendizado
do discente, uma vez que esta faz ele ter
contato com o mundo letrado, ajudando,
também a ampliar o vocabulário, além
de ser uma ferramenta importante para
estimular, contribuindo para o avanço dos
sentidos e do cognitivo.
Tal instrumento contribui para o
desenvolvimento da motricidade e o cognitivo
da criança, mas esta não substitui ou exclui
todo o restante da educação, pois esta vem
para somar. Além disto, torna o ambiente
mais agradável, ela ajuda a explorar diversos
assuntos e cria momentos de interação entre
pares, ampliando o conhecimento de mundo.
A música como sempre esteve presente na
vida dos seres humanos, ela também sempre
está presente na escola para dar vida ao
ambiente escolar e favorece a socialização
dos alunos, além de despertar neles o sendo
de criação e recreação. Faria (2001, p.24)
Todas as atividades que envolvem a
música podem estimular a criança, já que
ela sempre fez parte do cotidiano, desd’e os
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“balbucios” que ele fazia quando criança até
as cantigas que os pais cantavam. Além disso,
instiga a criança a aprender e desenvolver
questões pessoais como higiene, disciplina,
respeito, visto que a criança se desenvolve
a partir de uma situação vivenciada.
Contudo, o professor não deve planejar
atividades mecânicas ou apenas com foco
recreativo. Deve-se explorar a música a fim
de acrescentar ensino e aprendizado para o
discente. Rosa (1990, p.19) afirma que
A presença da música nas datas
comemorativas deve ser muito bem analisada
e adequadamente aproveitada, evitando
que seja vista apenas como recreação,
passatempo ou demonstração superficial
de um trabalho realizado em classe. As
festas comemorativas devem resultar de um
trabalho mais profundo, isto é, devem ser
a infância de outros objetivos trabalhando
com as crianças. Não convém ensinar uma
canção sem considerá-la como uma atividade
ampla rica, abrangente e expressiva. As
músicas comemorativas constituem um
recurso didático interessante e dinâmico,
pois através delas muitos assuntos podem
ser trabalhados, com integração de varias
disciplinas.
Pode-se trabalhar a linguagem escrita e oral
com a música, uma vez que é por intermédio
dela que o aluno irá desenvolver situações
propicias de aprendizagem. É importante
que o professor utilize de tal atividade para
promover áreas de aprendizagem como a
criatividade e a coordenação motora.
Os momentos de troca e a comunicação
sonoramusicais
favorecem
o
desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem

como a criação de vínculos fortes tanto
com os adultos quanto com a música. (Brito
2003,p.35)
Há pesquisas que afirmam que a música
é uma fonte relevante e essencial na
aprendizagem, em virtude de aumenta o
poder de concentração, de socialização
e aprendizagem da criança. Devemos
sensibilizar a criança a perceber os sons
ao redor, despertando assim o gosto pela
música.
É importante que o professor propicie
momentos de aprendizagem que envolva a
música, mas que esta seja focada na evolução
do discente e não apenas como recreação.
Mediante as atividades com música o
docente pode planejar situações que englobe
diferentes problemáticas, visto que muitos
educadores limitam a trabalhar apenas com
as letras da música, excluindo a possibilidade
de explorar a melodia ou sonoridade.
O aprendizado de música, além de
favorecer o desenvolvimento afetivo da
criança, amplia a atividade cerebral, melhora
o desempenho escolar dos alunos e contribui
para integrar socialmente o individuo.
(Bréscia ,2003, p.81)
Para desenvolver tal atividade é necessário
que o professor acredite nela e seja mediador
do processo auxiliando, possibilitando e
incentivando o aluno a ser protagonista da
sua própria aprendizagem.
Paranhos (1996, p.93)
Evidentemente, não é qualquer música
que se permite decodificar por qualquer
público. Sempre devemos levar na devemos
conta a suposta adequação/ inadequação
entre o conteúdo (...) A medida que se avança
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no grau de escolaridade, por exemplo, pode-se recorrer a
canções com maior satisfação e complexidade interpretativa.
O referencial curricular nacional para educação infantil
ressalta que
a linguagem musical é excelente meio para o
desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima
e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração
social. (BRASIL, 1998, p.49)
Promover
situações
de
contextualizações
e
interdisciplinaridade, aprimorar as competências e habilidade,
desenvolver a inteligência e a memória são algumas das
habilidades que se pode trabalhar. Vale ressaltar que o
objetivo de se usar a música é facilitar o processo de ensino
e aprendizagem, adquirindo informações e conhecimentos a
fim de formar cidadãos ativos na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema proposto neste artigo foi escolhido a fim de retratar
a importância e necessidade de se trabalhar com música na sala
de aula, bem como mostrar e motivar os discentes a utilizar tal
instrumento. A inserção da música nas atividades da educação
infantil se faz necessário, porém isto deve acontecer não por
ser lei, mas sim pelo rico benefício que esta apresenta, além
de promover um ambiente prazeroso para os alunos.
A música é um recurso didático que facilita e amplia as
habilidades da criança, desenvolve a coordenação motora,
desperta a criatividade e integra as crianças. Além disso, o
uso de música traz benefícios com relação ao raciocínio da
matemática e na alfabetização, pois a ela sensibiliza o aluno e
eles se concentram na aula, além de estimular a memória.
A música desenvolve das pessoas habilidades e aptidões
necessárias para o desenvolvimento pedagógico, as quais
serão usadas em todas as disciplinas do currículo, pois com
a experiência com este instrumento o aluno se torna um
bom ouvinte e observador, o que auxilia na interpretação
de texto, uma vez que a música apresenta diversos
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temas, os quais podem ser trabalhados com
as diferentes disciplinas, além de instigar o
discente nas tarefas.
Sabe-se que a música faz parte da bagagem
do aluno, já que esta sempre esteve presente
na vida do ser humano. Contudo muitos
professores ignoram este rico instrumento,
acreditando que não há contribuições
no ensino e aprendizado do discente, no
entanto as pesquisas nos mostram que tal
objeto pode ser usado de forma positiva,
com intuito de desenvolver as diversas áreas
do conhecimento, uma vez que é possível
abordar uma grande quantidade de assuntos
com música, pois o repertório é vasto.
Desta forma, cabe ao professor planejar
situações de aprendizagem que possibilite tal
interação e para isso é importante investigar o
que o aluno já sabe com o propósito de ampliar
o conhecimento dele. Ademais, o discente
não pode apenas trabalhar a letra da música,
de preferência em situações rotineiras da sala

ou em datas comemorativas , estas trazem
ações mecânicas para a aula, o educador deve
explorar o som, ritmo e também proporcionar
situações em que o aluno possa criar gestos,
instrumentos, ritmo, etc.
Assim, é necessário que o educador entenda
esta ferramenta como um excelente recurso
didático, haja vista que o uso trará enormes
benefícios para o discente, desta forma é
necessário proporcionar atividades que amplie
o conhecimento do alunado, fazendo com
que ele interiorize o conhecimento e também
sanar e ajudar os discentes com dificuldade de
aprendizagem, e para isso é importante que o
professor crie situações de aprendizagem em
que o discente desenvolva habilidades e se
torne protagonista da sua própria história.
Conclui-se que a música é uma arte
de extrema importância, ferramenta de
aprendizagem e demasiadamente rica no
processo de ensino e aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Esse trabalho tem como foco mostrar aos educadores o quanto a música é
importante para o desenvolvimento das crianças pequenas, pois a experiência com música é
um processo contínuo de construção envolvendo, percebendo, sentindo, imitando, criando
e refletindo sobre assuntos pertinentes ao seu cotidiano. A educação infantil deve priorizar
o desenvolvimento da criatividade infantil, buscando mostrar o quanto podemos aprender
com a música, devemos incentivar nossos alunos a buscarem meios de se comunicar, e de
socializar. O principal objetivo é mostrar aos professores que ao aproximarem as crianças da
música, pois é muito importante para a formação integral das crianças pequenas.
Palavras-chave: Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação Infantil; Música;
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Esse artigo tem como ponto de partida
a Música dentro das escolas de Educação
Infantil, foi embasado no trabalho que é
realizado com crianças pequenas.
A maioria do que é trabalhado com as
crianças são dentro de projetos elaborados
depois de um diagnóstico das salas de
aula, diagnosticando as deficiências e as
necessidades de determinados assuntos,
para depois iniciar o trabalho com música.
As crianças interagem com a música,
com as brincadeiras e com os jogos: cantam
enquanto brincam, acompanham com sons
os movimentos de seus carrinhos, dançam
e dramatizam situações sonoras diversas,
conferindo personalidades e significados
simbólicos aos objetos sonoros e a sua
produção musical. Os aspectos instintivos
e afetivos da música se destacam para
crianças de até três anos e, por isso devem
ser trabalhados nas creches.
A música precisa ser utilizada dentro das
escolas infantis, primeiramente porque as
crianças ainda não dominam a linguagem
verbal por completo, mas tentam imitar os
sons, ampliando assim a sua linguagem oral,
visual, pois a maioria das músicas possui
algum gesto para mostrar do que é falado,
ampliando muito com a linguagem de sinais,
melhorando os movimentos corporais
das crianças, de forma socializadora, pois
geralmente é feito em conjunto com a sala
ou com mais crianças ainda, dentro de pátios
por exemplo.
Muitas vezes acontece por parte de
educadores a banalização da música dentro

do contexto educacional, por utilizarem
apenas como fonte de recreação das crianças,
perdendo seu enorme valor, ignorando a sua
riqueza cultural e social.
A música acaba estimulando diferentes
áreas do cérebro, que não é desenvolvida
por outras linguagens. Ao trabalharmos com
música, estamos melhorando a sensibilidade
das crianças, a capacidade de concentração
e a memória e outros benefícios.
A música pode se transformar em uma
ferramenta importante, pois pode ser
utilizada para acalmar as crianças numa
atividade que requer atenção, como numa
pintura com tinta, numa brincadeira de batata
quente, na dança das cadeiras, entre outras
brincadeiras que podemos colocar música
ambiente ou como foco da brincadeira.
O objetivo geral é tentar sensibilizar
o educador que trabalha com crianças
pequenas, para que elas tomem gosto pela
música, no qual o educador possa criar
condições para as crianças refletirem e
entenderem a música como uma fonte de
prazer, de conhecimento e de expressão.
Tendo como objetivo estimular a criatividade,
o movimento, a percepção, a coordenação e
o convívio social das crianças.
Mostrar o quanto a música pode oferecer
dentro das salas de aulas das crianças
pequenas, de forma prazerosa, cultural e
acolhedora. Ao levar diferentes tipos de
músicas para as crianças faz com que elas
tenham um bom repertório para poder
escolher um estilo musical que lhe agrade
posteriormente.
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O educador que trabalha com música
deve explorar diversos materiais e fazer a
escuta com as crianças de obras musicais,
proporcionando o contato e a experiência
com a linguagem musical em si.
É importante que a música se torne uma
ferramenta de trabalho com as crianças
pequenas dentro das Escolas de Educação
Infantil, não apenas em horas de recreação,
mas nas diversas atividades realizadas dentro
da sala de aula.
Os educadores precisam buscar músicas
que as crianças tenham interesse em aprender.
Em geral as escolas de Educação Infantil só
trabalham com músicas voltadas às músicas
voltadas à alimentação, comportamento em
fila, pequenos objetos e animais do cotidiano,
não são levadas às crianças músicas
orquestradas, músicas antigas, geralmente
trabalhada uma ou outra música da moda,
para ser mostrada em alguma apresentação
para a família.
Nas nossas escolas não há muitos
educadores com a formação adequada, ou
alguém que tenha formação para atender
a todos os educadores auxiliando-o, os
demais funcionários para que nossos
educandos possam ter uma melhor forma de
aprendizado, uma chance de não se tornar
um fracasso na vida escolar e na vida em
sociedade.
Nem todos os professores se interessam,
ou possuem aptidão para procurar saber
sobre psicomotricidade, mas poderia ter
incentivo governamental para poder estudar
o assunto, mudando um pouco o seu ver o
indivíduo e seu desenvolvimento e mudar o
seu trabalho como um todo.

Podemos e devemos levar esse assunto
às diversas esferas da sociedade para poder
atender todo mundo, pois dentro das escolas
existem crianças que precisam de diversos
atendimentos especializados.
A autonomia do ser humano por muito
tempo ficou condicionada a essa instabilidade,
a essa alternativa que lhe possibilitasse
integrar profissionais capacitados em busca
do equilíbrio do corpo e da mente, quando
sozinhos não alcançam sintonia.
A nossa visão de um aluno ideal, discípulo
saudável, perfeito, limpo e preparado para
assimilar suas ideias, hoje descartado, observa
que o sonho se torna um pesadelo se não
trabalhado em tempo hábil, o investimento
no recurso humano, tecnologia e qualidade
de vida se mantém como prioridades na
busca de resultados que aparecem do
esforço da família que busca ajuda assim
que observa qualquer alteração no quadro
comportamental da criança; do educador
que acompanha os problemas das crianças
dentro do ambiente escolar e do médico que
descarta o problema clínico se necessário.
Várias famílias só veem a escola como
um lugar seguro para deixarem seus filhos
por algumas horas do dia, para que possam
trabalhar, não pensando no seu bem-estar,
se aprende direito o que deve aprender, se
acompanha bem as aulas.
Todo educador pode desempenhar um
importante papel na percepção que algum
aluno precisa de mais atenção, de que
esses têm potencialidades e limitações
diferentes. O psicopedagogo deve sugerir
propostas de atividades em que os alunos
sejam estimulados sobre suas habilidades
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e identificadas suas limitações, incluindo
todos os alunos.
Identificar, trazendo propostas de trabalho
para o aluno que necessita de apoio sempre
ajuda, para que ele se sinta especial e capaz
de concluir sua educação. Diminuindo um
pouco o fracasso escolar.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Dentro da Educação Infantil a música pode
auxiliar as crianças a explorarem diferentes
materiais, para poder fazer sons, aprendem
a escutar diferentes obras musicais,
propiciando o contato e a experiência com
as diferentes linguagens.
Quando brincamos com música dentro
da escola, as crianças aprendem imitando,
inventando e reproduzindo alguns sons,
usando ou não algum objeto para tentar
fazer igual aos adultos.
O trabalho com música favorece que as
crianças consigam diferenciar algumas fontes
sonoras, ao fazerem silêncio para escutarem
alguns sons característicos do ambiente já
estão aprendendo.
O educador pode desenvolver nas crianças
uma integração, motivando as outras crianças
por meio da escuta de músicas, fazendo
com que elas se movimentem em roda por
exemplo.
A música auxilia muito na exploração
corporal, diversas músicas pedem algum
movimento específico das crianças, como
segurar uma parte do corpo, ou balance
determinada parte do corpo, bata os pés, bata

as mãos, ou apenas mostre um determinado
dedinho, ajuda e muito no desenvolvimento
e na aprendizagem das crianças em relação
ao seu corpo, ao espaço que elas ocupam,
respeitando o espaço dos seus colegas e
aprendendo a se equilibrar em algumas
situações.
Um aspecto interessante que geralmente
é trabalhado com a música é a memorização
das crianças, por isso é importante que
o educador comece seu trabalho com
músicas simples, que tragam um significado
importante para as crianças, para que com
isso essa memorização se torne prazerosa
para as mesmas, quando é necessário que
as crianças cantem, o educador precisa tocar
a música diversas vezes, mas deve colocar a
música em diferentes tempos, não apenas
para o ensaio, para outras atividades, como
na hora de brincar, deixe a música tocando
um tom mais baixo, apenas para ser escutada,
não reproduzida, isso faz com que a criança
vá absorvendo no seu subconsciente, não
sendo maçante.
No princípio faz-se necessário que
se trabalhe canções curtas e de fácil
memorização, é interessante ouvir as
crianças, para ver se as mesmas conhecem
alguma música, nem todas as crianças entram
na escola antes de falar, mas quando alguma
já fala, é interessante tentar adivinhar a
música que ela conhece e mostrar para ela o
quanto é importante o que ela já sabe.
O trabalho com música dentro da sala de
aula faz com que a criança desenvolva sua
percepção auditiva, diferenciando sons e
ruídos e desenvolve sua concentração, pois
precisa prestar atenção para depois imitar,
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nem que seja apenas os gestos à princípio,
para depois cantar a música e fazer os gestos
durante a música.
Por meio da música podemos trabalhar
diferentes disciplinas além da linguagem
verbal e corporal, podemos trabalhar os
números, pois existem músicas que mostram
números e quantidades, tamanho, cores,
água, terra, animais diversos, entre outros
temas que podemos abordar dentro do
universo infantil, rico em fantasia e facilmente
absorvido pelas crianças.
As datas comemorativas muitas vezes
ocupam grande parte do trabalho com
música dentro de sala de aula, o que atrapalha
muitas vezes para um trabalho diferenciado,
dificultando o trabalho com diferentes estilos
de música.
Podemos elaborar com as crianças vários
instrumentos, como chocalho ou um tambor,
tudo podemos usar para criarmos sons, é
interessante a escola ter um espaço sonoro,
mas é demasiadamente difícil sustentar
esse espaço adequado, pois por se tratar de
coisas recicladas, são facilmente danificadas
e dão certo trabalho para serem repostas,
mas tampas de lixo ou de panela, já podem
se tornar um bom instrumento de percussão
para as crianças pequenas.
Cada cultura tem uma linguagem muito
própria e carregada de características típicas
que podem ser notadas quando ouvimos
música; dessa forma, trazer essa diversidade
musical para a escuta das crianças para
que possam conhecer outras formas de
linguagem, e assim, favorecer uma ampliação
da sua percepção, do seu conhecimento e a
descoberta de elementos, incluindo fontes

sonoras não convencionais, que servirão de
materiais para futuras criações.
As crianças pequenas são seres
humanos portadores de todas as melhores
potencialidades da nossa espécie, são
extremamente
inteligentes,
curiosas,
animadas, brincalhonas e estão em busca
de relacionamentos gratificantes, buscando
descobertas, entendimentos, afetos, amor,
carinho, e bom humor, além de segurança.
O planejamento de propostas curriculares
dentro dos projetos pedagógicos para
a educação infantil, no qual é muito
importante assegurar que não haja uma
antecipação de rotinas e procedimentos,
sendo de responsabilidade dos educadores
propiciarem uma transição adequada do
contexto familiar ao escolar.

CONDUTAS INFANTIS
As crianças pequenas tendem a explorar,
observando desde os primeiros meses de
vida, construindo na forma como manipula
objetos, tentando fazer com eles diversos
ruídos, ao passar dos meses, isso por
volta dos oito meses os movimentos e os
comportamentos passam a ser cada vez mais
elaborados, indo até os quatro e cinco anos
de idade, predominando a repetição de sons.
A forma como as crianças se expressão
representa para elas um jogo simbólico,
por volta dos cinco anos, a representação
sonora está ligada às suas vivências afetivas,
mas por volta dos dez anos, o realismo
acústico será processado.
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Por volta dos seis, sete anos, as crianças
estão preocupadas com a construção
da música em si, reparando muito na
organização da música, dando-lhe forma,
passando a respeitar as regras do jogo
musical, as brincadeiras cantadas são
provavelmente as primeiras manifestações
de jogos musicais com regras.
É necessário ter em mente que toda
criança é única quando consideramos a
construção de qualquer conhecimento, isso
pode criar diferenças dentro de uma mesma
sala, inclusive em se tratando de música.
Dentro da barriga da mãe, antes do
nascimento, os bebês já convivem com
diferentes sons existentes dentro do corpo
da mãe, isso significa que ele é capaz de
identificar e diferenciar o som da mãe com

demais sons que veem de fora.
Todos os seres humanos interagem
permanentemente com o ambiente sonoro.
As crianças no geral são tagarelas,
tentam desvendar todos os sentidos e
significados das múltiplas linguagens de
comunicação, tentam entender sobre a vida,
são inquietas, pois tudo que é descoberto e
compreendido, num mundo que é sempre
novo a cada novo dia.
Trabalhar com crianças é encantador, pois
são fascinantes, solidárias e cooperativas
desde que o contexto a seu redor, os
educadores são pessoas que as crianças
acreditam, pois sabem responder, provocar e
apoiar seus encantamentos, essa fascinação,
que levam ao conhecimento, à generosidade
e à participação.

A MÚSICA COMO UM JOGO
A música para as crianças é considerada
como uma brincadeira, um momento de
prazer, um jogo, uma forma de imitar, fazer
de conta que é um cantor, entre outras
diferentes formas de sentir a música.
A
música
pode
ser
um
jogo
sensório motor, quando ela pede para
repetir algum gesto ou movimento
determinado, pode ser um jogo simbólico,
estando vinculada ao valor expressivo e à
significação mesma do discurso musical,
ou um jogo com regras, pois possui
uma organização e uma estruturação
da linguagem musical.
Diferentes formas de jogo podemos
mostrar no interior de uma mesma obra

musical, depende da estruturação da
composição podendo ser relacionada a um
jogo com regras.
As cantigas de ninar, as canções de
roda, as parlendas e todo tipo de jogo
musical tem um significado muito grande
para as crianças.
A criança é um ser brincante, e
brincando aprende e faz sons, podendo
aprender com ele.
É necessário observar o modo como
as crianças e os bebês se relacionam
com a música em cada fase do seu
desenvolvimento, antes de inserir a
música dentro da sala de aula, como
uma atividade imposta.
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UMA LEITURA DA EXPRESSÃO
MUSICAL INFANTIL
A expressão musical das crianças parece
seguir uma trajetória que vai do impreciso
ao preciso, não tendo juízo de valores nas
expressões utilizadas, apenas denotando a
exploração e produção sonora das crianças.
O fazer música para as crianças de quatro
anos, pode significar o contato com elementos
pertinentes à música, sem se preocuparem
em precisar alturas e durações, pois a
música ainda é figurativa, desconhecendo os
conceitos de melodia, ritmo e harmonia em
forma tradicional.
A música passa a propiciar a sistematização
e a organização do conhecimento quando se
aproxima da etapa do jogo com regras.
É
possível
perceber
pontos
de
convergência entre a expressão musical e
a expressão gráfica das crianças: da etapa
de exploração vocal à reprodução, criação
e reconhecimento das primeiras letras,
estabelecendo analogicamente com a
exploração musical que leva à construção.
Músicas que podem variar a velocidade,
intensidade, podem ser de grande interesse
para verificar a exploração musical das
crianças de dois a três anos, explorar e realizar
sons de diversas alturas, diferentes durações,
sem a orientação de um pulso regular que é
de grande ajuda nessa avaliação.
Quando as crianças descobrem as letras
de seu nome, ou apenas uma letra, passam
à consciência de que existe um código
simbólico para representar algo.
Aos cinco ou seis anos, muitas crianças
não confundem a ordem da forma de escrita

do seu nome, e desta forma, acaba se
familiarizando com a escala musical: dó, ré,
mi, fá, sol, lá, si. Essas regras da linguagem
musical passam a interessar mais. Da mesma
forma como a sua interação com o meio
sociocultural torna-se mais evidente.
Conhecer a trajetória como as crianças
se desenvolvem em relação à música não
excluem naturalmente, o papel da intervenção
do professor, que precisa agir sempre como
estimulador, provedor de informações e
vivências um tanto enriquecedoras.

MÚSICA
O som pode ser definido como: “tudo que
soa”, tudo que pode ser ouvido, percebido. Os
barulhos que nos cercam são expressões de
vida, da energia, de tudo que se movimenta
e nos mostram situações.
O silêncio já é visto como uma ausência
de sons, mas corresponde aos sons que não
podemos ouvir, os que nossos ouvidos não
percebem, sendo assim som e silêncio são
partes de uma coisa só, sendo opostos que
se complementam.
Ao estarmos expostos a uma imensa
variedade de sons, dentro dos grandes
centros urbanos, precisamos prestar atenção
para a importância da ecologia acústica,
tentando equilibrar e evitar a nossa exposição
excessiva aos diferentes estímulos sonoros,
para não comprometer a nossa qualidade de
vida futuramente, devemos prestar muita
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atenção, pois quando somos expostos à
determinados barulhos por uma grande parte
do tempo, isso futuramente pode acarretar
em uma perda auditiva.
A música é uma linguagem com sistema
de signos, e nela se faz presente um jogo
de relações simbólicas em microestruturas
sonoras, além da macroestrutura Universal.
A ideia essencial é que a linguagem
musical é uma criação de formas sonoras
com base em som e silêncio, mas podendo
ser construídas em diferentes maneiras,
alternando ambos.
As expressões sonoras refletem sempre
um processo sócio histórico. Por isso é tão
importante conhecer e preservar as tradições
musicais, tanto nossas como de outros povos.
A música é uma das formas de representação
simbólica do mundo que, em sua diversidade
e riqueza, nos permite conhecer a nós
mesmos e aos outros, próximos e distantes.
O uso de determinado material sonoro diz
muito sobre o processo histórico, os sistemas
de notação, a criação de instrumentos
musicais e sua utilização, o trabalho com a
intensidade, com timbre, etc., chamaram a
atenção para o caráter dinâmico e relativo
das produções musicais.
Na educação infantil, a transformação
conceitual tem acontecido de forma muito
lenta na área da Música do que em outras
áreas do conhecimento.
A linguagem musical tem sido apontada
como uma das áreas de conhecimentos mais
importantes a serem trabalhadas na Educação
Infantil, ao lado da linguagem oral e escritas, do
movimento, das artes visuais, da matemática
e das ciências humanas e naturais.

A forma como a escola vem trabalhando
com a construção do conhecimento na
área da Alfabetização, ou mesmo nas Artes
Visuais, não tem sido acompanhada por um
avanço equivalente na Expressão Musical.
Ainda é comum a concepção de que a
aprendizagem em música tem por objetivo
a formação de hábitos e atitudes, disciplina,
condicionamento da rotina.
Com a Escola Nova, podemos observar
certa espontaneidade, que não propiciou
expressão por meio de orientação ou
sistematização, mas o que importa
atualmente é a valorização de práticas
que reproduzem o que já está pronto, em
processos que excluem a criação.
A música é linguagem cujo conhecimento
se constrói com base em vivências e
reflexões orientadas, devemos poder tocar
um instrumento, por meio de práticas
orientadas, em que se valorize o processo, e
não apenas o produto final.

ESCUTA SONORA E MUSICAL
Escutar é muito mais do que ouvir.
Enquanto ouvir é um ato meramente
fisiológico,
escutar
implica
em
tomar consciência do fato sonoro.
Ação e recepção se integram a partir da
atividade de escuta e análise.
A escuta está diretamente ligada à
percepção,
portanto,
é
interessante
lembrar que essa percepção pode
ocorrer das
formas
mais variadas,
ou
seja,
o
processo
não
ocorre
sempre do mesmo modo.
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Todos esses fatores devem ser levados
em consideração na elaboração, execução,
e avaliação da escuta musical assim como
das mais variadas atividades que envolvam a
percepção em seu processo.
Outro ponto a ser lembrado é que
o desenvolvimento da percepção é
um processo que ocorre de maneira
progressiva e estará presente em todo o
percurso educacional: o sujeito interpreta
os dados que chegam até ele por meio
dos sentidos, e é por meio desta complexa
conduta que o indivíduo estabelece uma
relação que suplantará o simples contato
sensorial com o mundo.
As atividades de escuta musical precisam
ser cuidadosamente planejadas, para
que não se constitua em um ato de deixar a
música tomar o ambiente.

O desenho pode servir a propósitos
objetivos ou subjetivos, durante a
escuta. Podemos pedir que desenhem
os instrumentos ouvidos, ou propor que
desenhem as impressões que a música lhes
causou. O material selecionado precisa
contemplar todos os gêneros e estilos
musicais, evitando com isso limitar as crianças
o repertório infantil.
A atenção é outra função psicológica
que embasa o uso de instrumentos, pois a
capacidade de focalizar a atenção é essencial
para o sucesso de qualquer operação prática.
A apreciação musical é de fundamental
importância na Educação Musical e que
existem diversas formas de promover esse
desenvolvimento, contudo não podemos nos
esquecer da questão específica da escuta.

FAZER MÚSICA
O
fazer
música
pode
ser
considerado como o contato entre um
enunciado musical e seu receptor, sendo
este alguém que cante, componha,
dance ou simplesmente ouça.
A
produção
musical
ocorre
por
meio de dois eixos: o de criação e o
de
reprodução,
garantindo
as
possibilidades de ação.
A interpretação é a imitação ou a
reprodução de uma obra, indo além da ação
expressiva do intérprete.
A improvisação é o ato de criar
instantaneamente, segundo alguns critérios,
ou referenciais prévios.

A composição é a criação caracterizada
pela condição de permanência, é um registro,
uma gravação por meios mecânicos.
Dentro do cotidiano da educação infantil
a linguagem musical trabalha muito com
o vocal; a interpretação e criação de
canções; brinquedos cantados e ritmos;
jogos que reúnem som, movimento e dança;
jogos de improvisação; sonorização de
histórias; elaboração de arranjos, sendo
vocais ou instrumentais; construção de
instrumentos e objetos sonoros; registro e
notação; escuta sonora e musical, atenção
e apreciação musical; reflexões sobre a
produção e a escrita.
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ALGUMAS FONTES DO FAZER
MUSICAL
Fontes sonoras são todos os materiais
produtores ou programadores de sons:
produzidos pelo corpo humano, pela voz,
objetos e alguns objetos musicais.
Podemos classificar os instrumentos
em: cordas; sopro; percussão. Outra
forma pode ser por princípios acústicos:
Idiofones; Membranofones; Aerofones;
Cordofones; Eletrofones.
É importante reunir diversas fontes
sonoras, para ser trabalhado com as
crianças, podendo confeccionar alguns
objetos sonoros dentro de sala, introduzindo
brinquedos sonoros populares, instrumentos
étnicos, objetos sonoros do cotidiano, etc.
Os idiofones são bem indicados para
serem trabalhados nas atividades musicais
com as crianças pequenas, sacudir é um
dos movimentos motores que as crianças
conseguem dominar desde cedo.
É muito interessante introduzir diferentes
materiais, para que as crianças explorem as
diferenças dos efeitos de diversos deles.
O Xilofone é indicado para as crianças
com mais de quatro anos, pois já são capazes
de reproduzir notas. Os tambores é um dos
instrumentos que atraem muito essa faixa
etária de criança.
Os aerofones podem ser confeccionados
pelas crianças assim como cordofones bem
simples, preparando as crianças para o contato
posterior com algum instrumento de corda.
É possível ao educador montar com
as crianças um grande acervo, sem se
preocupar com a aquisição de “bandinhas”

ou instrumentos de brinquedo, que podem
ter uma sonorização de qualidade inferior
aos montados pelas próprias crianças.
A partir de sucatas diversas e materiais
do cotidiano, é possível a construção
de diversos instrumentos. Esse é um
trabalho que envolve a pesquisa histórica
e dos sons possíveis, bem como a
preparação do material, sua pintura. Dessa
forma, a criança pode se sentir parte do
processo de criação, e reproduzir a trajetória
humana em busca da construção de
instrumentos musicais.
Desde o nascimento, a voz é um
instrumento importante de sonorização,
logo aprenderá que chorando chama atenção
e quando sente dor, fome ou incomodo a
criança chora para ser atendida.
Aos seis meses de idade, entretanto,
começa a comunicação do bebê com os
adultos, e a concretização da emissão de
vogais, por volta dos nove meses, assim
como a de emissão de consoantes, isso perto
de um ano de idade.
O professor é uma importante referência
no trabalho com a voz: é necessário formar
bons hábitos, como não gritar, não forçar a
voz, inteirar-se da tessitura mais adequada
para que as crianças cantem, respirando
corretamente, mantendo-se relaxado e uma
boa postura ao falar com as crianças, para
que elas imitem.
É possível sonorizar contos e diversas
formas gráficas, podendo brincar com a voz,
imitando vozes de animais, ruídos, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As
atividades
musicais
precisam
integrar
reprodução, criação e reflexão sobre o fazer e sobre
como apreciar a música.
Antigamente
as
músicas
eram
enfatizadas
e
apenas reproduzidas, era apenas para ouvir, decorar
e cantar, eram geralmente músicas de comando
e eram utilizadas como forma de criar ou reforçar
certos
comportamentos,
e
datas
comemorativas.
O repertório musical era limitado à produção infantil,
a despeito de sua qualidade, e aos “sucessos” da
época. O fazer musical era desconsiderado o contexto
global dos conteúdos desenvolvidos nas outras
páreas do conhecimento. A integração entre música e
movimento era restrita à realização de gestos marcados
pelo professor, com coreografias marcadas.
Atualmente
as
datas
comemorativas
estão
sendo trabalhadas de uma forma, diferentemente
de antigamente, pois antes a educação infantil era voltada
apenas para essas datas.
O professor precisa ter uma boa percepção das questões
relacionadas ao som e à música inserida em contextos de
realizações musicais.
Desde o nascimento somos expostos às músicas, canções
e diversos sons, por isso criamos o hábito de ouvir música
em diferentes momentos da vida.
A música pode marcar uma etapa, um dia específico,
algo importante que aconteceu, datas especiais, ou apenas
fica na memória por ter que aprender a cantar para uma
determinada apresentação etc.
As crianças adoram cantar diferentes músicas e as aprende
em diferentes lugares: na escola, em casa, na Igreja e até
aquelas que escutam nas ruas, cabe aos adultos a selecionar
as músicas que as crianças podem ouvir, excluindo as que
não são para a faixa etária das mesmas, cabe à escola tentar
mostrar músicas boas para as crianças poderem criar um
bom repertório musical.
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O
contato
com
brinquedos
sonoros,
instrumentos
regionais,
artesanais,
industrializados,
de
outras
culturas,
pedagógicos,
etc.
E o estímulo à pesquisa de timbres,
modos de ação e produção dos sons, a
construção de instrumentos musicais e a
elaboração de arranjo junto com as crianças

é um trabalho muito interessante a ser feito
com as crianças dentro da educação infantil.
A música consegue integrar entre
diferentes áreas visando favorecer a
construção do conhecimento de modo
geral, sem deixar de lado as questões
específicas da linguagem musical.
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INTRODUÇÃO

A PSICOMOTRICIDADE
COMO RECURSO NA PRÁTICA
PSICOPEDAGÓGICA
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o uso da
psicomotricidade como ferramenta para a prática psicopedagógica. É comum serem
encaminhadas para atendimento psicopedagógico, crianças que trazem como queixa
algum distúrbio de aprendizagem. Por meio da bibliografia acerca do assunto, constatouse que muitas dessas crianças apresentam problemas na estruturação e reconhecimento
de seu corpo, na utilização desse corpo enquanto ferramenta de interação com o
outro, nos movimentos, nos gestos. Com base no conhecimento dos pressupostos da
psicomotricidade e do intercâmbio com profissionais dessa área, o psicopedagogo pode fazer
um diagnóstico diferencial mais preciso e, com os recursos oferecidos por essa disciplina,
elaborar planos de atuação adequados a essa demanda específica e frequente. Assim, a
articulação entre os diversos conhecimentos das disciplinas e os saberes dos profissionais
é uma necessidade para que se tenha uma visão ampla e clara do quadro do paciente.
Portanto, a psicomotricidade pode e deve ser usada como instrumento de intervenção
Psicopedagógica, auxiliando o psicopedagogo tanto na forma de prevenção das dificuldades
de aprendizagem, como na forma de tratamento das mesmas.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Afeto; Família; Professor; Aprendizagem.
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Nos últimos anos, a queixa dos educadores
a respeito dos educandos que apresentam
Dificuldades de Aprendizagem aumentou de
maneira expressiva.
Contudo, observa-se que, dentre as várias
causas para essas dificuldades, encontra-se
motivos afetivos ou motores, o que deixa os
educadores desnorteados e sem saberem
ligar de forma apropriada com tal situação.
Nesse sentido, acredita-se que a
Psicomotricidade pode auxiliar na prática
psicopedagógica, atendendo o aluno de uma
forma integral.
À luz da Psicanálise, a Psicopedagogia e
a Psicomotricidade entendem o corpo do
sujeito entrelaçado em sua história. O corpo
em movimento é o objeto de estudos da
Psicomotricidade. O movimento do corpo
é entendido pela Psicopedagogia como
linguagem que expressa o sujeito e denuncia
as marcas impressas nele pelos processos de
aprendizagem (VILAR, 2018).
Conforme Barreto (2007), equilíbrio,
tonicidade, orientação espacial e temporal,
esquema corporal, imagem corporal,
lateralidade e coordenação motora são
estruturas psicomotoras necessárias para
que nosso organismo explore o ambiente,
perceba-se nesse ambiente, perceba o outro
e, assim, se desenvolva.
Desse modo, é comum na prática
psicopedagógica a necessidade de trabalhar
esses aspectos, que podem estar deficitários
nas crianças que são encaminhadas
porque “não aprendem”, “não param”,
“são descoordenadas”, são “hiperativas”,

“as desinteressadas” ou as que “vivem no
mundo da lua”. Esta é a “queixa-sintoma”
com a qual os psicopedagogos se deparam
em seu dia-a-dia.
Na visão de Barreto (2007), indispensável
veículo de elaboração psíquica, o corpo é
o ser humano e o ser humano é seu corpo.
O corpo vivido e aprendido define o sujeito
como ser pensante que busca o conhecimento
segundo sua história.
Nesse
sentido,
a
integração
de
propostas corporais às atividades de
aprendizagem constitui eixo de mudança e
de renovação fundamental nos processos de
ensino-aprendizagem.
Assim, o presente trabalho trará em seu
bojo pontos de intersecção marcados pela
Psicomotricidade e pela Psicopedagogia na
intervenção dos problemas de aprendizagem.
Portanto, o objetivo maior é refletir sobre o
uso da psicomotricidade como ferramenta
para a prática psicopedagógica.
Acredita-se que, para os profissionais da
educação, a integração harmônica e dinâmica
dessas duas áreas esboça relações dialéticas
que transcendem a objetividade e permitem
assim compreender o aprendente em todas
as suas dimensões no processo de aprender.
A Psicomotricidade acrescenta muito
com a ideia do fazer e do conhecer com o
corpo. Mostrar ou não mostrar a ação. E a
Psicopedagogia nos guia para o mostrar ou
não mostrar o conhecimento.
Pode-se destacar algumas terapias
(psico)motoras, que visam uma melhora da
criança na escola e até mesmo em casa, a
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partir de ‘receitas’ que tem como intuito
moldar seu comportamento por meio de
exercícios, muitas vezes condicionadores
(FÁVERO & CALSA, 2018).
Fala-se de um sujeito do desejo e, portanto,
não se considera apenas um organismo com
necessidades, mas também um corpo que
fala, que deseja, subordinado à palavra.
Assim, não se trata da aplicação de exercícios
que promovam que suas habilidades se
desenvolvam, mas de marcas deixadas que
estruturam esse sujeito, fornecendo-lhe uma
base de sustentação para sua vida.
Segundo Visca (2015), a Psicopedagogia
faz uso dos conhecimentos da área da
psicomotricidade não para treinar o indivíduo,

mas como possibilidade de se ter um corpo
enquanto ferramenta de conhecimento, de
articulação do pensamento.
Torna-se clara a necessidade do
psicopedagogo se incorporar às demais
áreas de conhecimento, como a psicologia,
a psicomotricidade, a fonoaudiologia, a
pedagogia, a neurologia, a psiquiatria,
além de outras, para ter uma visão
ampla e clara do quadro apresentado
pelo paciente (SCOZ, 2011).
Como metodologia foi utilizada a
Revisão Bibliográfica, com material já
publicado sobre o assunto, como livros,
revistas, artigos em Internet.

A PSICOMOTRICIDADE E O
MOVIMENTO DO CORPO
Conforme Molinari e Sens (2018),
no princípio, a psicomotricidade era
compreendida como o ramo da ciência
que tratava do corpo em seus aspectos
neurofisiológicos, anatômicos e locomotores,
coordenando-se e sincronizando-se no
espaço e no tempo, para emitir e receber
significados. Na atualidade, ela consiste no
relacionar-se por meio da ação, como um
recurso de tomada de consciência que une
corpo, mente, espírito, natureza e sociedade.
Segundo Vilar (2018), somente no século
XIX o corpo começou a ser estudado,
primeiramente, por neurologistas, em virtude
da necessidade de compreensão das estruturas
cerebrais e, em seguida, por psiquiatras, para
esclarecimento de fatores patológicos.

Alguns estudiosos no campo neurológico,
psiquiátrico
e
neuropsiquiátrico
conferiram ao corpo significações psicológicas
superiores. Contudo, é no campo patológico
que surge o termo “Psicomotricidade”,
conforme será visto a seguir.
A psicomotricidade está associada à
afetividade e à personalidade, visto que o ser
humano faz uso de seu corpo para manifestar
o que sente, e alguém com problemas
motores começa a manifestar problemas de
expressão. Assim sendo, a psicomotricidade
alcançou uma considerável notoriedade
(MOLINARI & SENS, 2018).
O dicionário Aurélio (FERREIRA, 1996,
p. 1154) define motricidade como “[do
francês motricité] a propriedade que tem
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células nervosas de determinar a contração
muscular. E a palavra psico [do grego psyché],
alma, espírito, intelecto.” Desse modo, a
psicomotricidade pode ser entendida como
a capacidade de o indivíduo se movimentar
intencionalmente, englobando o sujeito
social, cognitivo e motor por intermédio
de exercícios que trabalham funções
psicológicas, da memória, da atenção, do
raciocínio e da discriminação ao mesmo
tempo. Com a união do corpo e da mente,
é possível afirmar que a psicomotricidade
tem como objeto de estudo o homem
e suas relações com o corpo sejam elas
integradoras, emocionais, simbólicas ou
cognitivas propondo desenvolver faculdades
expressivas do sujeito com o mundo externo
(FONSECA, 2004).
Alguns autores, como Pierre Vayer (1986),
dizem que a educação psicomotora é uma
ação pedagógica e psicológica que faz uso da
educação física com o objetivo de melhorar
o comportamento da criança.
Ela não deve ser vista apenas como uma
técnica cinestésica ou de educação física, pois
o corpo vai além de um conjunto de músculos.
Com fundamentos na relação mútua entre o
desenvolvimento cognitivo com o motor, a
psicomotricidade é a compreensão do corpo
na sua totalidade, o ser no mundo em todas
as suas dimensões.
A motricidade do ser humano, além de
ser voluntária, tem também a intervenção
da inteligência. Quando o indivíduo
age, forma planos em sua mente para
solucionar um certo problema para se
adequar a uma situação, embora não haja
no exercício motor um elemento formador

e transformador da inteligência humana.
Fonseca (2004, p. 27) afirma que:
[...] a motricidade transformou a anatomia,
a fisiologia e a psicologia do ser humano,
modificou as suas funções e a inteligência que
a utiliza. A psicomotricidade exige a tomada
de consciência, a vontade motivacional e o
sistema de representações; com ela o ser
humano inventou e fabricou, com o seu
corpo biológico, corpos artificiais [...]. A
psicomotricidade não pode ser analisada
fora do comportamento e da aprendizagem,
e esta, longe de ser uma reação inteligível
entre estímulos e respostas, é antes uma
sequência de ações, ou seja, uma sequência
espaço-temporal intencional, para usar uma
expressão piagetiana.
Para Bermudez (2018), isso quer dizer que
a pessoa aprende pela ação, pelo movimento,
pelo uso do corpo e, portanto, é fundamental
que haja a compreensão e a avaliação do uso
que a criança faz de seu corpo, a relação que
ela constrói com ele, e suas especificidades,
para
que
haja
uma
contribuição
por parte do educador com o seu
desenvolvimento e, na medida do possível,
a compreensão da essência de um problema
ou um transtorno psicomotor.
A
psicomotricidade
tem
como
característica o desenvolvimento de todas as
aptidões da criança, buscando a estabilidade
biológica, psicológica e social, com o
propósito de garantir o desenvolvimento
funcional e tornar possível a expansão e o
equilíbrio de sua afetividade. Busca, também,
explorar diferentes formas de manifestação
corporal, de expressão e de comunicação
(BERMUDEZ, 2018).
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AS RAZÕES DO CORPO
O ser humano não se comunica apenas
por meio da linguagem verbal, mas também
da linguagem corporal, ou seja, a partir
de gestos, expressões faciais, olhares,
movimentos, postura, emoções, modo de
andar, etc. Nos primeiros dias de vida, o bebê
se faz entender por gestos e, até começar a
falar, o movimento é a expressão geral de suas
necessidades. A complexidade e o valor da
intercomunicação humana por meio do gesto
são de máxima importância para a criança,
não apenas em virtude da relação íntima com
suas emoções, como também por se tratar de
um meio de transmitir o equilíbrio do estado
interior do bebê (FONSECA, 1995). Quando
ele sente fome ou dor ele chora, torce seu
corpo, possibilitando que sua mãe perceba
seu desconforto. Por meio do movimento,
do tom, a criança fala por meio de seu corpo.
Tais “mensagens corporais” acompanham o
indivíduo por toda vida.
Conforme Lofiego (1995), se como
professores,
refletirmos
acerca
do
desenvolvimento da criança de forma
integrada, isto é, procurando atender aos
aspectos físicos, afetivos, sociais e cognitivos,
é necessário que desde a mais tenra idade
seja utilizado amplamente o movimento. O
movimento consciente pode ser realizado por
meio da prática de atividades psicomotoras,
como modo de ajudar a criança a se comunicar
com o mundo por intermédio da ação, do
movimento e dos gestos, contribuindo para o
desenvolvimento pleno e as aprendizagens.
Para o autor, o desenvolvimento psicomotor
é caracterizado por uma maturação que faz

parte do movimento, do ritmo, da construção
espacial, do reconhecimento dos objetos,
das posições, da imagem do nosso corpo e
da palavra.
A princípio, a psicomotricidade estava
associada a uma concepção neurofisiológica,
fundamentada na neuropsiquiatria infantil.
Diversas pesquisas de profissionais da
área da psicologia, pedagogia e educação
física foram, gradativamente, alterando
a perspectiva desse trabalho. Os autores
que mais influenciaram os psicomotricistas
nessa transformação foram Wallon, Piaget
e Le Boulch que abordam a formação da
inteligência, tornando evidente que essa é
gerada por meio da experiência motriz da
criança (FÁVERO & CALSA, 2018).
A vida atual oferece às crianças um excesso
de inatividade. Fávero e Calsa (2018),
observando colegas de profissão realizarem
um trabalho com dança em crianças de todas
as faixas etárias há alguns anos, notaram
o quanto esse problema tem se agravado
na atualidade. E alegam que essa ausência
de atividade tem gerado dificuldades cada
vez maiores para realizar movimentos
simples, produzindo tensões musculares
desnecessárias, rigidez e má postura, entre
tantos outros problemas. A respeito disso,
Fonseca (1995, p. 21) ressalta que:
[...] a falta de espaço e a privação
de
movimento
é
uma
verdadeira
talidomida da sociedade contemporânea,
fazendo parte da família e da escola.
A recusa da necessidade de movimento e
da experiência corporal da criança coloca
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em risco as atividades instrumentais que
organizam o cérebro.
Diversos
estudos
vinculam
o
desenvolvimento psicomotor à aprendizagem
escolar. Furtado (2007) instituiu relações
entre o desempenho psicomotor e a
aprendizagem da leitura e escrita, e os
resultados do seu trabalho apontam que
ao promover a ampliação do potencial
psicomotor da criança, aumenta-se também
as condições básicas para as aprendizagens
escolares. Pesquisa desenvolvida por Nina
(2000), acerca da organização perceptomotora e a aprendizagem da leitura e da
escrita em classes de alfabetização, indica a
necessidade de que já a partir da educação
infantil sejam oferecidas atividades motoras
voltadas para o fortalecimento e consolidação
das funções psicomotoras, primordiais para
o sucesso das atividades de leitura e escrita.
Pesquisas anteriores, desenvolvidas por
Cunha (1999), comprovam a relevância do
desenvolvimento psicomotor e cognitivo. A
pesquisa constatou que o desenvolvimento
psicomotor é de grande relevância para
a aprendizagem da leitura e da escrita
e que as crianças com nível superior de
desenvolvimento conceitual e psicomotor
são as que conquistam os melhores
desempenhos escolares.
Oliveira (2002) desenvolveu um trabalho
de reeducação psicomotora com crianças
com idade entre sete e onze anos que
apresentavam dificuldades de aprendizagem.
Os resultados indicaram que a maioria delas
obteve melhora no desempenho escolar.
Entretanto, o que parece simples a priore,
pode ser muito complexo, visto que o

educador tem dificuldades em diagnosticar as
dificuldades de aprendizagem e também em
relacionar a psicomotricidade como auxílio
para as dificuldades apresentadas. Conforme
alega Colello (1993, p.18):
[...] as aulas de educação física parecem
se limitar à atividades de recreação ou de
fortalecimento muscular, onde o movimento
parece ter um fim em si mesmo. Em paralelo,
os educadores, em sala de aula, trabalham a
motricidade infantil, visando somente a uma
mecânica padronizada de comportamento.
Quando considera-se a escrita como um
ato prioritariamente motor (que não impõe
ao aprendiz grandes esforços cognitivos),
a maior preocupação dos alfabetizadores
incide no treinamento das habilidades
responsáveis pelos aspectos figurativos da
escrita (coordenação motora, discriminação
visual e organização espacial) [...].
Segundo Fávero e Calsa (2018), para os
educadores, o baixo rendimento escolar é
a manifestação mais clara das dificuldades
de aprendizagem, e pode se valer como
indicativo de que a criança manifesta pode
vir a manifestar esse tipo de dificuldade.
A intenção aqui não é afirmar que a
psicomotricidade é a resposta para todas
as dificuldades de aprendizagem, e nem
tão pouco afirmar que um desenvolvimento
psicomotor inapropriado pode ser a
causa de todas as dificuldades escolares.
O que se procura é analisar dentre as
inúmeras dificuldades de aprendizagem
existentes, aquelas que se relacionam com
um baixo desenvolvimento psicomotor.
A
disgrafia,
uma
das
dificuldades
frequentemente
apontadas
pelos

547

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

professores, também chamada de “letra feia”,
é proveniente, geralmente, da dificuldade
de lembrar a grafia correta para representar
um determinado som ouvido ou elaborado
mentalmente (o indivíduo é capaz de ler e
falar, mas não de escrever; tem dificuldades
para copiar letras e palavras); portanto, tratase mais de um problema de execução do que
de planificação (TRONCOSO-GUERRERO,
2002). Alguns autores atribuem o motivo
dessas dificuldades a fatores sociais, outros a
fatores emocionais, e outros, ainda, a atrasos
no desenvolvimento psicomotor.
A sociedade requer do indivíduo
o domínio da leitura e da escrita.
O saber escrever tem uma extensão
que vai além da sala de aula e é
indispensável para que o indivíduo
se integre e se adapte ao meio social.
Conforme
Troncoso-Guerrero
(2002),
o fato de o indivíduo não conseguir
escrever gera discriminação na escola e em
todo o seu meio social. A imprecisão do
diagnóstico e a insuficiência do tratamento
oferecido pelas instituições escolares a
essas crianças servem como parâmetro da
necessidade de estudos nessa área.
Embora diversos autores (LE BOULCH,
1992; LAPIERRE, 1982) tenham demonstrado
a relevância da psicomotricidade no
desenvolvimento cognitivo, no aprendizado
da leitura e da escrita e na formação
da
inteligência,
tradicionalmente,
a escola tem dado pouca importância
à
atividade
motora
das
crianças.
O espaço da atividade infantil fica limitado
à visão de que o movimento é algo
fundamentalmente motor, separado de

qualquer outro setor do desenvolvimento,
seja
afetivo,
cognitivo
ou
social
(COLELLO, 1993).

O PAPEL DA PSICOPEDAGOGIA
Segundo Souto (2018), há algumas
décadas, profissionais de várias áreas do
conhecimento começaram a se preocupar
com a questão do fracasso escolar e dos
problemas de aprendizagem; porém, os
índices desse fracasso são altos e levam
a sair em busca de novas alternativas para
contornar essa situação que não é só escolar,
familiar, mas também social.
De acordo com Santos (2008), a
Psicopedagogia nasceu na Europa, no
século XIX, com o objetivo de colaborar na
busca de soluções para a difícil questão das
dificuldades de aprendizagem. Os primeiros
a pensarem no assunto foram os médicos, os
filósofos e os educadores.
Dessa forma, a psicopedagogia surgiu da
necessidade de soluções para a difícil questão
de aprendizagem, mesmo identificando a tão
complexa rede de fatores que interferem nesse
processo. Nesse sentido, pode-se afirmar
que o objeto de estudo da psicopedagogia é
o sujeito em seu processo de aprendizagem,
identificado como processo de construção
do conhecimento (SOUTO, 2018).
Segundo Scoz (2011, p. 28), a
psicopedagogia “estuda o processo de
aprendizagem e suas dificuldades, e numa
ação profissional deve englobar vários
campos do conhecimento, integrando-os e
interagindo-os”.
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Já na opinião de França (1999, p. 12):
A Psicopedagogia estuda o ato de
aprender e ensinar, levando sempre em
conta as realidades interna e externa da
aprendizagem, tomadas em conjunto. E,
mais, procurando estudar a construção do
conhecimento em toda a sua complexidade,
procurando colocar em pé de igualdade os
aspectos cognitivos, afetivos e sociais que
lhe estão implícitos.
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 clinica 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 (WEISS, 2000).
Assim, a intervenção psicopedagógica
denota a necessidade de se questionar
crítica e amplamente a forma como vem
sendo conduzido o processo de ensinoaprendizagem (BOSSA, 2007).
De acordo com Weiss (2000), 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.

“Ao psicopedagogo cabe saber como se
constitui o sujeito, como este se transforma
em suas diversas etapas de vida, quais os
recursos de conhecimento de que ele dispõe
e a forma pela qual produz conhecimento
e aprende” (BOSSA, 2007, p. 15). Segundo
Barbosa (2018), também é necessário,
que o psicopedagogo tenha consciência
do que é ensinar e do que é aprender;
como influenciam nos sistemas e métodos
educativos; nos problemas estruturais que
interferem no surgimento das dificuldades
de aprendizagem e no processo escolar.
Consoante Santos (2008), o psicopedagogo
institucional pode trabalhar prestando
assessoria aos educadores e demais
agentes da educação para que aprimorem
a qualidade de sua atuação, por meio de
questionamentos de temas pedagógicos e
de novas alternativas de trabalho, tornando
possível analisar como se dá o processo de
ensino-aprendizagem, sempre ressaltando
sempre a importância dos fatores cognitivos,
orgânicos, afetivo-sociais e pedagógicos, na
construção do conhecimento pelos indivíduos
aprendentes. Além disso, institucionalmente,
o psicopedagogo ainda tem a função de
promover um clima de cooperação entre
todos os profissionais da unidade escolar,
permitindo a participação dos mesmos
na construção do Projeto Pedagógico, em
discussões acerca de situações e casos
especiais sucedidos com os alunos.
Santos
(2008),
ainda
coloca
que
o
psicopedagogo
institucional
também atende os alunos com problemas
de aprendizagem já instalados (realizando
atividades em grupos), bem como, na
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prevenção dos mesmos, com o objetivo de
realizar um trabalho global junto aos alunos,
desenvolvendo o raciocínio e resgatando a
autoestima, visando despertar o prazer e a
vontade de aprender.
Já o psicopedagogo clínico deve buscar
mediante escuta sensível, determinar
um diagnóstico que precisa ter como
característica um caráter investigatório,
interventivo e contínuo, com o intuito de
mobilizar ações que levantem hipóteses
a respeito das possíveis causas que estão
influenciando no processo de ensinoaprendizagem (WEISS, 2000).
Segundo Weiss (2000), para tanto, o
psicopedagogo clínico utiliza os seguintes
instrumentos: entrevistas com a família,
entrevistas com o indivíduo, contato com

a escola e com outros profissionais que
acrescentem informações ao diagnóstico
e, finalizando, a devolutiva, na qual o
psicopedagogo irá fazer uma síntese do
processo que foi desenvolvido durante
o período terapêutico, apontando a
necessidade de encaminhar ou não o aluno
para um outro especialista.
Pode-se
dizer
que
o
estudo
psicopedagógico alcança de forma plena
seus objetivos quando amplia a compreensão
acerca das características e necessidades
de aprendizagem do aluno e, assim, torna
possível que a escola viabilize recursos para
atender às necessidades de aprendizagem.
Assim sendo, o fazer pedagógico se
transforma, podendo se tornar uma
ferramenta poderosa (BOSSA, 2007).

A PSICOMOTRICIDADE NA
PSICOPEDAGOGIA
De acordo com Alves (2007), a
psicomotricidade procura abranger o ser
humano em sua totalidade e tem como
objetivo trabalhar o sujeito com toda sua
história de vida, seja social, política ou
econômica, uma vez que essa história
se manifesta em seu corpo. Trabalha,
ainda, o afeto e o desafeto do corpo,
desenvolvendo a sua natureza comunicativa,
permitindo-lhe dominá-lo, fazendo com que
pense seus gestos, com o intuito de trabalhar
a estética de aprimorar o seu equilíbrio.
Dessa forma, Psicomotricidade é o corpo
em movimento, levando em consideração o
indivíduo em seu todo (ALVES, 2007).

Vale salientar que a educação psicomotora
consiste
numa
técnica
pedagógica
necessária a toda a criança, com ou sem
deficiência, e se encontra na atualidade
integrada nas correntes contemporâneas da
psicopedagogia (VAYER, 1986).
Diante
disso,
a
educação
ocorre
em
três
áreas
igualmente
importantes para a constituição de um
indivíduo adulto saudável, ajustado e
produtivo: o cognitivo, o psicomotor e
o afetivo, dos quais o psicomotor é o
que possibilita que seja aplicada uma
educação formal de modo mais precoce
(CARON, 2018).
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Nesse sentido, antes de ser um método
definitivo, a educação psicomotora é uma
ferramenta no contexto da educação,
para questionar as dificuldades de
aprendizagem do educando pequeno de um
modo mais amplo.
Assim sendo, a educação psicomotora
é imprescindível para o processo de
aprendizagem, e por isso deve estar presente
a partir da Educação infantil.
É através da psicomotricidade e do sentido
da visão que a criança descobre o universo
dos objetos, e é manipulando-os que ela
redescobre o mundo: no entanto, esta
descoberta por meio dos objetos apenas será
efetivamente produtiva quando a criança for
capaz de segurar e de soltar, quando ela tiver
conquistado a noção de distância entre ela
e o objeto que ela maneja, quando o objeto
não fizer mais parte de sua simples atividade
corporal indiferenciada (OLIVEIRA, 2002,
p.34).
Portanto, Psicomotricidade é a relação
entre pensamento e a ação, e também
abrange as emoções.
Levando em conta que a educação
psicomotora é uma modalidade educativa
comum e necessária a toda criança, percebese a relevância das atividades físicas. Por
meio delas procura-se educar o movimento
e, simultaneamente, desenvolver as funções
da inteligência. É ai que entram os jogos e as
brincadeiras (CARON, 2018).
Conforme Caron (2018), em distintas
práticas pedagógicas, nota-se que a utilização
dos jogos e das brincadeiras na Educação
Infantil quase sempre se baseia nas pesquisas
acerca do seu papel no desenvolvimento

infantil. Esse fato por si já poderia ser
considerado suficiente para justificar a
relevância do lúdico na aprendizagem, como
ferramenta da psicopedagogia.
Os jogos e as brincadeiras desenvolvem a
socialização, o que afeta de modo direto no
aspecto sócio-afetivo, daí sua importância na
sala de aula.
É somente quando brinca, que a criança
pode ser criativa e fazer uso de sua
personalidade integral. E é apenas sendo
criativa que a criança descobre o seu eu.
Na opinião de Santos (2000, p. 136):
O brincar é um ato indispensável à saúde
física, emocional e intelectual do ser humano,
sempre estando presente em qualquer
cultura desde os tempos mais remotos. Por
meio dele a criança desenvolve a linguagem,
o pensamento, a socialização, a iniciativa e a
autoestima.
No processo da aprendizagem, as
atividades lúdicas abrangem o jogo como fator
importante no processo da psicomotricidade
e na intervenção psicopedagógica.
Por intermédio dos jogos e das brincadeiras,
a criança aprende a cultivar os valores,
costumes e crenças da sua cultura e é assim
que ela se prepara para a vida e amadurece
para inserir-se como adulto na sociedade
(CARON, 2018).
Na visão de Caron (2018), o jogo
é uma forma apropriada de a criança
buscar
e
construir
seus
próprios
conhecimentos, de modo recreativo, mas
plenamente objetivo e resultante, sobretudo
em razão das características socializadoras,
em que a criança procura sempre adaptarse às dificuldades oferecidas pelo jogo,
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superando-as,
e
em
consequência,
consolidando a sua autoconfiança.
Como já foi visto anteriormente, a
psicomotricidade é a ciência que educa o
movimento, ao mesmo tempo em que coloca
em jogo as funções da inteligência.
A psicomotricidade está relacionada à
afetividade e à personalidade, visto que o
sujeito faz uso de seu corpo para manifestar
aquilo que sente, e um indivíduo com
problemas motores acaba tendo problemas
de expressão (CARON, 2018).
Para Caron (2018), atualmente, o educador
tem valorizado a inteligência, não levando
em consideração que ela é somente um fator
entre os diversos que garantem o êxito e a
integração da criança ao meio ambiente.
Contudo, o importante para o educador
é saber como se expressa a inteligência na
criança, visto que, para a psicopedagogia,
todo trabalho é direcionado para a adaptação
do sujeito à vida e, como consequência, para
conduzi-lo a uma atuação apropriada na
sociedade. Dentro dessa ótica, a inteligência
não é nada além do que um fator para
determinar os valores de cada pessoa.
O principal propósito da educação é criar
seres humanos capazes de fazer coisas novas
e não meramente repetir o que as outras
gerações fizeram – seres humanos criativos,
inventivos e descobridores. O segundo
grande propósito da educação é formar
pessoas capazes de criticar, de averiguar e
de não aceitar tudo o que lhes é proposto
(ALVES, 2007, p. 90)
Assim sendo, já a partir da Educação Infantil
é preciso priorizar pelo desenvolvimento de
uma personalidade autônoma na criança,

tanto no campo intelectual como no campo
sócio-afetivo. Na relação de aprendizagem,
o intelectual e o afetivo são inseparáveis.

O TRABALHO COM PSICODRAMA
E EXPRESSÕES CORPORAIS
Moreno em seu livro “Psicodrama”
(1997), afirma que todos 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 eu 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, 1997, p. 54).
O Psicodrama explora a dinâmica psíquica
do sujeito, geralmente através de pequenos
grupos e de técnicas dramáticas. O sujeito
não só põe em ação faculdades mentais
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mais também aproxima-se, afasta-se de
outras pessoas, grita, chora, ri. O objetivo
é que reviva nesse espaço reduzido do
“cenário” psicodramático suas formas
característica de vincular-se com os demais,
estruturando as cenas que lembra ou fantasia
(MORENO, 1997, p. 55).
O grande ácido que digere essa comida
é a imaginação. O conhecimento integrase muito facilmente quando associado à
imagem. É como se estivéssemos vendo o
que foi dito. Registramos mais a situações
vividas do que simplesmente lidas
(TIBA, 1997, p. 90).
Tudo que está associado à imagem torna-se
muito mais fácil de ser assimilado e integrado
ao conhecimento. Por meio da imagem,
podemos tornar concreto o que era abstrato.
O psicodrama permite essa possibilidade,
pois nesse espaço pode-se usar a imaginação
para encenar o que se lembra ou o que se
fantasia, possibilitando vir á tona as situações
vividas que antes estavam registradas no
inconsciente e que causa algum tipo de
frustração, tristeza ou dor.
O jogo de papéis, a transferência
simbólica dos objetos e situações, que
correm naturalmente na brincadeira de fazde-conta é que podem ser desenvolvidas e
ampliadas no Psicodrama, exerce relevantes
funções no desenvolvimento infantil
(GONÇALVES, 1998, p. 18).
A autora afirma que a brincadeira de
faz-de-conta, quando desenvolvida no
espaço psicodramático exerce uma função
muito importante no desenvolvimento
infantil. Concordo plenamente com ela,
pois na brincadeira de faz-de-conta tem

a possibilidade de vivenciar vários papéis
como: líder, como pai, como 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 prática o exercício de imaginar, pois
no ato de brincar a criança imagina, cria
imagens para situações que ela vivencia ou
vivenciou (SOUTO, 2018).
Segundo Souto (2018), 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. 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
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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 (SOUTO, 2018).
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
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 por meio 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, 1997).

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 a ela o desenvolvimento
de sua autonomia, e espontaneidade
(SOUTO, 2018).
O caráter científico e objetivo da
psicopedagogia não impede a flexibilidade
de sua ação, a criatividade, a promoção
de motivação e utilização de estímulos
evidenciados em circunstâncias diversas,
como diversos são os problemas que
demandam solução assumindo nuances
diferentes em outras épocas e lugares.
As
circunstâncias
de
realização
da tarefa educativa mudam com tal
rapidez, que conceitos se vão sucedendo
e se tornando arcaicos.
Em consequência, a psicopedagogia
deve ser fértil em criatividade, promovendo
a célebre adequação da teoria à prática,
antes que os matizes dos equacionamentos
percam a atualidade e adquiram matizes
diversos, redundando, assim, em aspectos
contraproducentes aos fins propostos
(VISCA, 2015).
O Psicopedagogo trabalha com jogos,
escrita, expressão corporal, tentando
entender tanto a parte do processo
cognitivo da aprendizagem quanto a
possibilidade de essa criança poder
expressar sua afetividade e poder
mostrar sua vontade de aprender durante
esse trabalho psicopedagógico, seja na
escola ou na clínica.
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Assim sendo, o psicopedagogo deve
fazer uso das expressões corporais em
psicodrama, dança..., como ferramenta de
trabalho utilizada tanto na prevenção dos
distúrbios de aprendizagem, como no
tratamento dos mesmos, para obter
resultados mais positivos.

Todo o conjunto se orienta no sentido da
conquista de uma educação cada dia melhor,
que sirva para formar homens novos, com
uma compreensão mais viva de seu próprio
destino e com capacidade suficiente para
transformação em agentes do progresso para
a sociedade em que vivem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que este trabalho seja uma introdução
simples e útil ao que a estrutura, postura e fisionomia
corporal revelam a respeito das pessoas. Para aqueles
que podem ver e compreender, o corpo fala claramente,
revelando o caráter e a maneira de a pessoa ser no mundo.
Revela traumas passados e a personalidade atual, sentimentos
expressos e sentimentos ocultos. O olho treinado vê isso e
muito mais.
Embora muita informação sobre o que os corpos revelam
esteja disponível, não é amplamente conhecida. E, embora
alguns usem esse conhecimento intensamente, ele não
é amplamente utilizado. Dessa forma, a intenção neste
trabalho foi, também, a de apresentar um esboço básico
desse conhecimento, sem uma exposição prolongada.
Algo que seja útil quer para o leigo, quer para aqueles que
clinicam. Espera-se, sobretudo, enfatizar esse aspecto: o
corpo revela a pessoa; ele é a pessoa. E deseja-se levar esse
conhecimento a um público mais amplo.
As formas de manifestação do movimento não são
separadas do corpo; assim, cabe a nós, educadores e
psicopedagogos, refletir sobre como entendemos corpo.
Como estimular, conhecer e respeitar esses corpos –
como uma unidade física, intelectual e emocional – é o que
devemos saber fazer, uma vez que é o nosso trabalho como
profissionais da educação.
Porém, a educação é falha com o corpo. Em razão de
não serem suficientemente estimulados, muitos jovens e
mesmo adultos não tem noção do quanto é importante a
expressão e a consciência do movimento para o bem-estar.
Nem mesmo aprendem a desenvolver a apreciação estética,
apresentam falta de coordenação motora entre braços
e pernas, não têm uma postura saudável, têm falta de
equilíbrio, algumas vezes, nem sabem diferenciar direita e
esquerda, entre outros problemas.
É necessário entender que as manifestações de movimento
do corpo abrangem todos os tipos de movimentos físicos,
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emocionais e intelectuais. Ao trabalharmos
com nossos educandos e pacientes com
essa visão, será possível oferecer-lhes
maior vocabulário corporal e incentivarmos
sua
criatividade.
Em
consequência,
eles terão uma gama maior de recursos
para
promoverem
a
expressividade
de si mesmos e do que aprendem na
escola e em sua vida cotidiana.
Assim, ao sabemos que o conhecimento
passa pelo corpo, é necessário sempre
evidenciar que a expressão e a consciência do
corpo na educação tem, entre outros, o papel
de acabar com a distância entre aprendizado
intelectual e aprendizado motor.
Resumindo,
se
desenvolvermos
nosso vocabulário corporal, estaremos
simultaneamente, desenvolvendo nosso
vocabulário intelectual.
Por meio da linguagem corporal, há várias
formas de auxiliar a alfabetização, o raciocínio
matemático, o desenho, as linguagens
verbal e escrita e o autoconhecimento (do
corpo, de suas limitações e capacidades).
As manifestações de Dança, psicodramas,
jogos e brincadeiras, etc., são capazes de
oferecer ferramenta para uma dimensão
maior do que seja o movimento e permitir
o entendimento de outras disciplinas, não
como simples dramatização caricata, mas
sim como processo real de conhecimento.
A educação psicomotora enxerga a criança
como um todo e, seu crescimento precisa ser
integral. A criança apenas estará preparada
para a aprendizagem se estiver consciente
do seu corpo, do lugar que esse ocupa no
espaço. É precisamente nesse aspecto que se
fundamenta o trabalho da psicomotricidade.

Dessa forma, a psicomotricidade também
pode e deve ser usada como intervenção
psicopedagógica no tratamento e prevenção
dos distúrbios de aprendizagem.
Nesse sentido, é preciso repensar o
processo educacional. É preciso preparar a
pessoa para a vida e não para o mero acúmulo
de informações.
A derrubada dos muros da escola poderá
integrar a educação ao espaço vivificante
do mundo e ajudará o aluno a construir sua
própria visão do universo.
Este trabalho pretende ajudar a repensar
velhos problemas ou novas dúvidas, que
coloquem num outro prisma preocupações
não
resolvidas
de
todos
aqueles
envolvidos em educação: pais, educadores,
estudantes, comunicadores, psicólogos,
psicopedagogos, fonoaudiólogos, assistentes
sociais
e,
sobretudo,
professores...
Pretende servir a todos aqueles que saibam
que o único compromisso do educador é
com a dinâmica e que uma postura estática
é a garantia do não-crescimento daquele a
quem se propõe educar.
Corpo e suas manifestações expressivas,
por meio do conhecimento de códigos e
teorias, não é moda ou meio para que algo
passe por ele ou mesmo para que ele receba
todo tipo indiscriminado de informação.
Somos educadores, formamos pessoas que
acreditam em nós. Temos responsabilidade
e, por mais que haja dificuldades,
cabe a nós valorizar nosso trabalho
e saber que um novo entendimento de corpo
e de suas manifestações é mister, para que
ajudemos a criar cidadãos que possam estar
inseridos e atuar na sociedade.
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INTRODUÇÃO

A PSICOPEDAGOGIA E OS
DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Esta pesquisa trata do atendimento psicopedagógico e os distúrbios de
aprendizagem, neste sentido temos como objetivos elencar alguns aspectos sobre a
Psicopedagogia e o atendimento psicopedagógico, bem como apresentar uma breve descrição
sobre os principais distúrbios de aprendizagem que podem interferir no processo de ensino
e de aprendizagem. O trabalho no âmbito da psicopedagogia é dividido em duas esferas,
a clínica e a educacional e tem o foco nas diferentes possibilidades das aprendizagens.
O diagnóstico psicopedagógico avalia quais fatores podem ocasionar as dificuldades de
aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem pode ser definida como um termo geral
referindo-se a pessoas que possuem alguma desordem que resulte em dificuldades para a
aquisição de conhecimentos e compreensão dos diferentes saberes. É fundamental que o
psicopedagogo não se limite ao trabalho com a criança, pois ela está inserida em um meio
social que também é responsável por seu sucesso escolar. É de fundamental importância a
participação dos pais, professores e de toda equipe educacional em um trabalho conjunto,
para que as soluções propostas sejam eficazes no sentido de promover a aprendizagem
significativa do aluno em questão.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Aprendizagem; Distúrbios de Aprendizagem.
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A psicopedagogia pode ser definida como
um campo do conhecimento que tem a sua
atuação nos âmbitos educacional e clínico
e tem por objetivo estudar a aprendizagem
humana e como essa aprendizagem evolui
ou é prejudicada devido a diferentes fatores
que podem influenciar a sua aquisição.
O tema central deste estudo versa
sobre a Psicopedagogia e o Atendimento
Psicopedagógico e os Distúrbios de
Aprendizagem e tem como objetivo geral
apresentar os aspectos da psicopedagogia
como um aliado ao processo de ensino e
aprendizagem no contexto educacional e tem
como objetivo específico apresentar uma
breve descrição dos principais distúrbios de
aprendizagem.
O trabalho psicopedagógico possui a
especificação voltada a área clínica e a área
institucional, no sentido de prevenção e
atuação nas causas da não aprendizagem. A
sua relação com a área institucional estuda o
ser humano e o seu desenvolvimento, tendo
como foco o indivíduo, já no caráter clínico o
objeto de estudo é baseado nos diagnósticos
e tratamento das dificuldades apresentadas.
A psicopedagogia surge a partir das diversas
queixas relacionadas à aprendizagem, a
preocupação dos professores com os alunos
que apresentavam alguma dificuldade
de aprendizagem inseriram uma área
intermediária entre a psicologia e a pedagogia,
surgindo assim essa denominação. Neste
sentido a psicopedagogia possui um método
que busca analisar e compreender as
causas do não aprender. O diagnóstico em

psicopedagogia serve para uma avaliação dos
fatores que podem contribuir para ocasionar
as dificuldades de aprendizagem.
O papel do psicopedagogo é oferecer
suporte pedagógico e suporte clínico no
contexto educacional, contando com a
participação de todos os envolvidos no
processo escolar. O psicopedagogo realiza
o trabalho de prevenção dos problemas de
aprendizagem e busca melhorar as condições
da unidade escolar para que sejam efetivadas
as aprendizagens.

A PSICOPEDAGOGIA E OS SEUS
PRINCIPAIS CONCEITOS
A psicopedagogia pode se definida como
um campo do conhecimento que tem a sua
atuação nos âmbitos educacional e clínico
e tem por objetivo estudar a aprendizagem
humana e como essa aprendizagem evolui
ou é prejudicada devido a diferentes fatores
que podem influenciar a sua aquisição.
Para efeito de estudo, a Psicopedagogia
pode ser agrupada nas seguintes categorias:
Psicopedagogia e Pedagogia com o foco no
indivíduo Pedagogicamente; Psicopedagogia
e Psicologia, com o foco no indivíduo
Psicologicamente;
Psicopedagogia
e
problemas de aprendizagem com o foco nas
situações em que não ocorre aprendizagem,
mas que deveriam ocorrer; Psicologia e
fracasso escolar com o foco no indivíduo
que não adquire conhecimento traçando um
paralelo com o contexto social e a escola.
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Releva fatores externos como mediadores
na aprendizagem.
No século XIX, na Europa, começa
surgir a preocupação com os problemas de
aprendizagem e as discussões envolviam
filósofos, educadores e médicos. Foi
constituída neste período uma equipe médica
pedagógica para estudar os problemas
neurológicos que poderiam interferir no
processo de ensino e aprendizagem.
A Psicopedagogia curativa utilizava um
método que buscava favorecer a readaptação
pedagógica dos alunos, auxiliando-o a
adquirir conhecimentos e a desenvolver a sua
personalidade. Era conduzida em grupos ou
individualmente e foi introduzida na França.
De acordo com Chamat (2004), a
psicopedagogia surge a partir das diversas
queixas relacionadas à aprendizagem,
os professores passaram a preocuparse com os alunos que não aprendiam e
apresentavam alguma dificuldade em adquirir
conhecimentos específicos, a psicopedagogia
está situada entre a pedagogia e a psicologia,
abarcando os aspectos de ambos saberes,
nesta concepção possui um método
específico que busca apresentar e esclarecer
os motivos pelos quais o aluno não aprende.
A psicopedagogia não se restringe à
compreensão/explicação
da
atividade
psíquica da criança e das abordagens que
daí decorre, mas abrange todo o processo
de aprendizagem e, consequentemente,
inclui quem está aprendendo, independente
de ser criança, adolescente ou adulto. O
Código de Ética da Psicopedagogia afirma
que “A Psicopedagogia é um campo de
atuação em saúde e educação o qual lida

com o conhecimento, sua ampliação, sua
aquisição, suas distorções, diferenças e
desenvolvimento por meio de múltiplos
processos” (DANTAS, 2011, p.3)
A psicopedagogia começou a ser difundida
no Brasil na década de 70, período em que as
dificuldades de aprendizagem estão sempre
relacionadas a algum distúrbio ou disfunção
do cérebro humano, mascarando desta
maneira, os problemas sociais e pedagógicos
que interferem diretamente no aprendizado.
Os primeiros cursos de pós-graduação
no Brasil surgem na década de 1970.
Inicialmente, com o objetivo de aumentar
a quantidade de psicólogos, pedagogos
e educadores em geral, auxiliando no
entendimento e auxilio das dificuldades e
problemas de aprendizagem, consideradas
como distúrbios. Os estudos na Argentina
estavam bem avançados quando surgiu a
Pós-Graduação em nível de especialização
no Brasil, primeiro em nível institucional,
com uma visão psicopedagógica, cursos
referentes à criança, aos problemas em sala
de aula, dificuldades escolares, etc.
Em 1979, é instituído o primeiro curso
no “Instituto Sedes Sapientae”, enfocando a
reeducação sob a ótica piagetiana e na Teoria
da Gestalt. Este curso tinha um enfoque
terapêutico sobre os aspectos afetivos da
aprendizagem, logo depois, passam a pensar
na instituição escola e no nível de atuação
distinto do psicopedagogo clínico e do
psicopedagogo educacional.
O enfoque preventivo é importante na
função do psicopedagogo, pois identifica
possíveis distúrbios no processo ensinoaprendizagem,
objetivando
favorecer
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processos
de
integração
e
trocas,
considerando as características do indivíduo
ou grupo. Neste sentido, o psicopedagogo
é um profissional apto para diagnosticar as
dificuldades de aprendizagem, através de
intervenções preventivas e curativas, além
de evitar o surgimento de outros. (DANTAS,
2011, p.4)
O trabalho psicopedagógico possui a
especificação voltada a área clínica e a área
institucional, no sentido de prevenção e
atuação nas causas da não aprendizagem. A
sua relação com a área institucional estuda o
ser humano e o seu desenvolvimento, tendo
como foco o indivíduo, já no caráter clínico o
objeto de estudo é baseado nos diagnósticos
e tratamento das dificuldades apresentadas.
A abordagem psiconeurológica está
centrada na ideia de que o comportamento
está desorganizado em função de problemas
neurológicos e a abordagem Behaviorista
acredita que o indivíduo é controlado pelo
meio ambiente externo, do qual recebem os
estímulos, os quais interferem no aprender.
O Psicopedagogo clínico conta com
a parceria de outros profissionais como
pediatra, neuropediatra, fonoaudiólogo,
psicólogo, psicomotricista, dentre outros,
para o caso de haver necessidade de um
encaminhamento específico, o seu papel
também é o de orientar pais e professores
de forma que seu trabalho seja integrado e
não individual.
Uma das palavras que se relaciona com
intervenção é a mediação, vale ressaltar que
as famílias são as primeiras mediadoras na
formação da criança. A escola também tem um
papel importante, pois está justaposta entre

a criança e o mundo social. A intervenção é
um fator sumariamente importante dentro
do processo de desenvolvimento e/ou
aprendizagem do sujeito, principalmente
quando o mesmo apresenta dificuldades
de aprendizagem. A intervenção é um
dos objetivos da psicopedagogia, quando
se percebe a necessidade de se fazer a
mediação entre o sujeito e seus objetos de
conhecimento. (DANTAS, 2011, p.6)
A Psicologia Social estuda a constituição
dos sujeitos e se encarrega de analisar
e descrever o processo construtivo
do conhecimento pelo sujeito em
interação com os outros e com o objeto.
A
Linguística
é
responsável
pela
compreensão da linguagem, língua, social e
cultural e a Neuropsicologia é responsável
pelo tratamento comportamental das
pessoas, das evoluções ocorridas no
plano psíquico e psicomotor.
O
psicopedagogo
educacional
trabalha na instituição escolar e realiza
o levantamento, compreensão e análise
das práticas escolares em suas relações
com a aprendizagem, junto com os demais
profissionais da escola promovendo a
construção de novas práticas produtoras de
melhor aprendizagem.
O papel do psicopedagogo consiste em
dar suporte clínico e pedagógico no contexto
escolar e nos consultórios de atendimento,
juntamente com a equipe escolar com
o intuito de prevenir os problemas de
aprendizagem. O termo prevenção referese a melhoria das condições externas
proporcionadas pela escola que conduzam a
construção da aprendizagem.
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Apsicopedagogia se ocupa da aprendizagem
humana, que adveio de uma demanda-o
problema da aprendizagem, colocado num
território pouco explorado, situado além dos
limites da psicologia e da própria pedagogia
– e evolui devido à existência de recursos,
ainda que embrionários, para atender a
essa demanda, constituindo-se, assim,
numa prática. Como se preocupa com o
problema de aprendizagem, deve ocupar-se
inicialmente do processo de aprendizagem.
Portanto, vemos que a psicopedagogia
estuda as características da aprendizagem
humana: como se aprende, como essa
aprendizagem varia evolutivamente e está
condicionada por vários fatores, como se
produzem as alterações na aprendizagem,
como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las.
(BOSSA, 1994, p. 11)
Segundo Nascimento (2013) o trabalho
conjunto entre escola e o psicopedagogo
promove resultados positivos e contribuem
para a diminuição das dificuldades que
surgem no âmbito educacional, a ação
conjunta é o ponto de partida para a
efetivação das práticas pedagógicas e
na obtenção de resultados eficazes. É
fundamental que o psicopedagogo não se
limite ao trabalho com a criança, pois ela
está inserida em um meio social que também
é responsável por seu sucesso escolar.
Cabe também aos demais envolvidos neste
processo, a ajuda e o apoio nas ações a
serem desenvolvidas no sentido de auxiliar o
aprendiz em suas aprendizagens.
[...] o estudo psicopedagógico atinge seus
objetivos quando, ampliando a compreensão
sobre as características e necessidades

de aprendizagem de determinado aluno,
abre espaço para que a escola viabilize
recursos para atender às necessidades de
aprendizagem. Para isso, deve analisar o
Projeto Político-Pedagógico, sobretudo
quais as suas propostas de ensino e o que é
valorizado como aprendizagem. Desta forma,
o fazer psicopedagógico se transforma
podendo se tornar uma ferramenta poderosa
no auxílio de aprendizagem. (NASCIMENTO,
2013, p. 05)
O psicopedagogo deve conhecer a queixa
que levou aquela criança até ele e utilizarse de todos os métodos de investigação,
partindo da entrevista inicial com os pais e
a criança, anamnese e aplicando os testes
específicos, para então poder chegar a um
diagnóstico
das
reais
dificuldades
apresentadas por aquela criança. O trabalho
conjunto com o professor também é
de fundamental importância para obter
resultados positivos no processo de
intervenção e assim “agir” diretamente nas
dificuldades de aprendizagem apresentadas.
[...] a função do psicopedagogo direcionase à escuta e observação atenta das
dificuldades, além de propor alterações nas
posturas das famílias e, mais diretamente,
dos profissionais que atuam com os alunos. A
relação professor-aluno deve ser construída
cotidianamente, no fazer profissional. No
âmbito estrito da psicopedagogia clínica e
institucional o relacionamento estabelecido
entre estes indivíduos é fundamental para a
construção ou reconstrução da natureza do
aprender, isto é, o vínculo estabelecido deve
ser percebido como adequado, prazeroso e
saudável (CASTRO, 2004, p. 111)
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Segundo Dantas (2011) a psicopedagogia
atua
em
diferentes
processos
de
aprendizagem,
em
indivíduos
com
distúrbios relacionados a leitura e a escrita,
aprendizagem matemática, dentre outras,
neste sentido é importante salientar que
uma intervenção psicopedagógica no
aprendiz que apresenta algum distúrbio
nestas áreas, em especial na fase
de
alfabetização,
vai
contribuir
significativamente para prevenir e atuar no
sentido de sanar tais dificuldades no decorrer
do processo de ensino e aprendizagem.

OS PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DE
APRENDIZAGEM
O diagnóstico em psicopedagogia é
utilizado para avaliar quais fatores podem
ocasionar as dificuldades de aprendizagem.
De acordo com Ribeiro (2011) a dificuldade
de aprendizagem pode ser definida como
um termo geral que se refere a desordens
que o indivíduo manifesta, essas desordens
podem compreender aspectos da falta,
audição, aprendizagem de leitura e escrita,
aprendizagem matemática, dentre outras.
O objetivo do diagnóstico é compreender
globalmente a maneira como a criança
aprende e o que está ocorrendo neste
processo dificultando a aprendizagem,
depois de especificado o problema
parte-se então para o encaminhamento de
ações para solucioná-los.
O
profissional
em
psicopedagogia
indicará a dificuldade de aprendizagem,
que foi diagnosticada na sessão e depois da

devolutiva ao paciente inicia-se o processo de
intervenção para integração escolar e social.
Passamos agora a conceituar alguns
distúrbios de aprendizagem:

DISLEXIA
A dislexia é uma disfunção neurológica
que afeta a leitura e a escrita. A criança
apresenta dificuldades em realizar a
associação dos sons e letras. A dislexia não
é conceituada como uma doença, é um
distúrbio e necessita de acompanhamento
de uma equipe multidisciplinar.
[...] dislexia é um termo que se refere às
crianças que possui dificuldade na leitura
e consequentemente na escrita, apesar do
nível de inteligência ser normal ou acima da
média. (SAMPAIO, 2009, p.1)
A metodologia a ser utilizada para
alfabetizar a criança com dislexia deve ser
diferenciada e a utilização do lúdico, por
meio dos jogos e brincadeiras podem auxiliar
no processo de ensino e aprendizagem.

DISGRAFIA
A criança com disgrafia tem a escrita
como um desafio e apresenta dificuldade
em utilizar tesouras, amarrar os cadarços de
sapatos, pegar ou jogar bola, dentre outras.
A Disgrafia é a dificuldade na
escrita, também chamada de letra feia.
Isso acontece devido a uma incapacidade
de
recordar
a
grafia
da
letra.
Ao tentar recordar este grafismo escreve
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muito lentamente o que acaba unindo
inadequadamente as letras, tornando a letra
ilegível. (SAMPAIO, 2009, p.2).
De acordo com Sampaio (2009)
existem dois tipos de Disgrafia, a Motora
e a Perceptiva, que são caracterizadas:
Disgrafia Motora, a criança consegue
falar e ler bem, apresenta dificuldades

na coordenação motora fina, visualiza a
figura gráfica mas não consegue realizar os
movimentos adequados para escrevê-la.
Disgrafia Perceptiva, a criança não faz
relação entre o símbolo e a grafia que
representam as palavras, frases e sons, sendo
associada a escrita.

DISCALCULIA
A Discalculia por muitas vezes é confundida
com preguiça, porém se trata de uma
dificuldade em matemática, que leva o sujeito
a não finalizar operações de cálculo simples.
De acordo com Sampaio (2009) no
atendimento de um aluno com Discalculia,
a orientação repassada ao educador
ocorrerá de maneira a garantir que as suas
aprendizagens sejam permeadas pelo lúdico,
auxiliando o aluno a classificar objetos, a
desenvolver as habilidades motoras e na
contagem nas atividades em sala de aula,
contribuindo para sanar a dificuldade e
recuperar a auto estima.

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE
ATENÇÃO (TDA) COM OU SEM
HIPERATIVIDADE
O sujeito com TDAH, por muitas
vezes, frequenta a escola em período
parcial, pois o horário regular de ensino
torna-se cansativo e o mesmo não
consegue permanecer em um ambiente
por muito tempo.

Segundo Sampaio (2009) a criança
com TDAH pode ser caracterizada por
frequentes estados de desatenção, de
impulsividade e, geralmente, por um excesso
de atividade motora (hiperatividade) que
podem interferir com a capacidade do
indivíduo para a aprendizagem; pode
ocorrer concomitantemente com outros
Déficits de Atenção.
A criança hiperativa, por vezes é
desorganizada e distraída não sendo capaz
de realizar as atividades até o fim, o que
acaba por prejudicar o seu desenvolvimento
escolar. Como não é capaz de manter a
concentração ela acaba por atrapalhar o
andamento da aula, tirando a concentração
dos colegas de classe. Ainda conforme o
autor o educador deverá estar atento ao
comportamento do sujeito, com problemas
familiares, pois esta pode ser uma maneira
de extravasar a sua inquietação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos autores pesquisados e elementos
apresentados neste estudo temos que a psicopedagogia é um
campo do conhecimento que envolve a educação e a saúde
e o seu objeto de investigação e estudo é a aprendizagem
e os seus níveis de evolução, sejam estes normais ou com
alguma patologia, para que o profissional psicopedagogo
tenha êxito deverá considerar o indivíduo em todos os seus
aspectos, emocionais, psicológicos e sociais.
O trabalho da Psicopedagogia deve ocorrer em
consonância e parceria com a escola, pois desta forma irá
promover resultados mais satisfatórios que contribuirão para
a diminuição dos efeitos das dificuldades apresentadas pelos
alunos no contexto educacional, o envolvimento de todos
é fundamental para o sucesso das ações. Os profissionais
da Psicopedagogia trabalham no sentido de investigar de
que maneira o indivíduo aprende, para tanto, consideram os
fatores externos e internos que podem interferir no processo
de aprendizagem.
O diagnóstico em psicopedagogia é utilizado para
avaliar quais fatores podem ocasionar as dificuldades de
aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem pode ser
definida como um termo geral que se refere ao conjunto de
desordens que o indivíduo manifesta, essas desordens podem
compreender aspectos da falta, audição, aprendizagem de
leitura e escrita, aprendizagem matemática, dentre outras.
O objetivo do diagnóstico é compreender globalmente a
maneira como a criança aprende e o que está ocorrendo neste
processo dificultando a aprendizagem, depois de especificado
o problema parte-se então para o encaminhamento de ações
para solucioná-los.
É fundamental que o psicopedagogo não se limite ao
trabalho com a criança, pois ela está inserida em um meio
social que também é responsável por seu sucesso escolar.
Cabe também aos demais envolvidos neste processo, a
ajuda e o apoio nas ações a serem desenvolvidas no sentido
de auxiliar o aprendiz em suas aprendizagens.
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A TEORIA DA PSICOGENÉTICA DE
PIAGET E A AFETIVIDADE
RESUMO:
Constitui-se como objetivo do presente artigo discutir a afetividade
na perspectiva da Teoria da Psicogenética de Piaget (1979). Como aporte teórico
serão considerados os estudos de Piaget no que tange à natureza e à gênese do conhecimento
nos seus processos e estágios de desenvolvimento da inteligência, com ênfase na afetividade.
Piaget propõe um paralelo entre os estados cognitivos e afetivos, como inerentes na ação,
e ao mesmo tempo, discrepantes quanto à organização: um aspecto é o cognitivo, exercido
pelas estruturas mentais, e outro aspecto é o afetivo, classificado pelo autor como motor
(energética), que impulsiona interesse, entusiasmo e valores.
Constatou-se por meio da discussão proposta que a afetividade está intimamente ligada
aos processos do desenvolvimento da inteligência.
Palavras-chave: Teoria; Inteligência; Estágios; Afetividade.
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INTRODUÇÃO

P

iaget tem como núcleo central de
seu trabalho a observação de como
o conhecimento se desenvolve
nas crianças, pois acreditava
que o conhecimento evolui
progressivamente por meio de estruturas de
raciocínio que substituem umas às outras
por meio de estágios. Em referência a esse
contexto, o Piaget (1979, p.8) define que:
[...] uma estrutura é um sistema de
transformações que comporta leis enquanto
sistema (por oposição às propriedades
dos elementos) e que se conserva ou se
enriquece pelo próprio jogo de suas
transformações,
sem
que
estas
conduzam para fora de suas fronteiras
ou façam apelo a elementos exteriores.
Em resumo, uma estrutura compreende os
caracteres de totalidade, de transformações
e de auto regulação.
Assim, por não serem consideradas
inatas, essas estruturas são construídas por
intermédio das ações do sujeito sobre os
objetos. Deste modo, durante a interação
do sujeito com o objeto a ser conhecido
e compreendido, Piaget identificou os
quatro estágios de evolução mental de
uma criança. Cada estágio é um período
em que o pensamento e comportamento
infantil é caracterizado por uma forma
específica de conhecimento e raciocínio.
Ele pesquisou também o desenvolvimento
afetivo, por acreditar que “a afetividade
desempenharia, então, uma fonte energética,
da qual dependeria o funcionamento da
inteligência, mas não suas estruturas [...]”

(PIAGET, 2014, p. 43).
De acordo com Piaget, não existem
estados afetivos sem elementos cognitivos,
assim como não existem comportamentos
puramente cognitivos. O autor identifica
dois aspectos que comparecem em
todo comportamento humano e que são
indissociáveis na ação, porém diferentes
quanto à natureza: um aspecto cognitivo,
representado pelas estruturas mentais e
outro afetivo. O intelectual Piaget (1968,
p.104), argumenta que:
[...]os aspectos afetivos, sociais e cognitivos
da conduta são, de fato, indissociáveis,
a afetividade constitui a energética das
condutas cujas as estruturas correspondem
às funções cognitivas e, se a energética
não explica a estruturação nem o inverso,
nenhuma poderia funcionar sem a outra.
Diante do exposto, o objetivo deste
trabalho é tecer algumas considerações
referentes
ao
desenvolvimento
das
estruturas da inteligência na concepção de
Piaget e também compor algumas reflexões
sobre a relevância que esse autor conferiu
à afetividade. Assim, o artigo será dividido
em duas partes: primeiramente apresentase um breve resgate da construção da
Inteligência na perspectiva de Piaget, e, na
segunda parte, são apresentadas as relações
entre afetividade e inteligência, finalizando
com algumas considerações sobre as
contribuições desse estudo.
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A CONSTRUÇÃO DA
INTELIGÊNCIA NA PERSPECTIVA
DE PIAGET
O crescimento mental do indivíduo, desde
seu o nascimento até a idade adulta é um
segmento contínuo de estruturas variantes,
que agregadas às características que são
regulares e comuns a todas as idades,
revelam o seu grau de desenvolvimento
intelectual.
Assim, para Piaget (1967),
estruturas variáveis são modos de disposição
das atividades mentais, que abarcam as
perspectivas motora ou intelectual e afetiva,
tanto na área individual como na social.
Nessa perspectiva, as características
invariáveis seriam aquelas que não variam com
o nível mental do indivíduo, nomeadamente,
as funções de interesse e de explicação, entre
outras. Deste modo, a cada esclarecimento
pessoal, para um certo interesse, há um
questionamento para uma área mais ampla,
ocasionando o desenvolvimento mental.
Logo, a partir da associação de sucessivas
estruturas, na expectativa de que cada uma
propicia à construção da seguinte, esse
desenvolvimento foi seccionado por Piaget
em grandes estágios ou períodos.
Nesses estágios não é possível determinar
uma data cronológica constante, pelo
contrário, as idades podem variar de uma
sociedade outra.
Entretanto, a ordem
de sucessão é constante, ela é sempre a
mesma, ou seja, para atingir um estágio é
necessário ter passado por preliminares. É
necessário ter construído as pré-estruturas,
as subestruturas preliminares que permitem
maior progresso. Nesse entendimento,

Piaget e Lnhelder (1978, p. 131), fazem as
seguintes colocações:
a) A ordem de sucessão é constante,
embora as idades médias que as caracterizam
possam variar de um indivíduo para outro,
conforme o grau de inteligência, ou de um
meio social a outro.
b) cada estágio é caracterizado por uma
estrutura de conjunto em função da qual se
explicam as principais reações particulares.
c) as estruturas de um conjunto são
integrativas e não se substituem umas às
outras: cada uma resulta da precedente,
integrando-a na qualidade de estrutura
subordinada e prepara a seguinte, integrandose a ela mais cedo ou mais tarde.
Logo, essas estruturas acontecem de
maneira que cada uma garanta um equilíbrio
mais seguro que a outra, em direção a
uma estrutura mais abrangente. Portanto,
os estágios ou etapas ocorrem como
resultado das contínuas equilibrações de
um processo que se amplifica no decorrer
do desenvolvimento. Dessa forma, o
desenvolvimento mental, pode ser definido
como uma equilibração progressiva, dividida
em quatro estágios, sendo cada qual
responsável por determinadas construções,
como será visto a seguir.
No estágio sensório-motor (zero a dois
anos), existe uma inteligência antes da
linguagem, mas não existe pensamento antes
da linguagem, distinguindo a esse respeito a
inteligência e o pensamento. No conceito de
Piaget (1972, p.15/16):
[...] existe uma inteligência antes da
linguagem, mas não existe pensamento [...] A
inteligência é a solução de um problema novo
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para o indivíduo [...], enquanto pensamento
é a inteligência interiorizada e se apoiando
não mais sobre a ação direta, mas sobre um
simbolismo, sobre a evocação simbólica pela
linguagem, pelas imagens mentais.
A inteligência neste estágio se apresenta
como resolução de um problema novo para o
indivíduo, e o direcionamento para alcançar
determinado fim, no qual não terá acesso
de forma imediata. Com efeito, para Piaget
(1968, p.32):
[...] as estruturas sensório-motoras
constituem a origem das operações ulteriores
do pensamento. Isto significa, portanto, que a
inteligência procede da ação em seu conjunto,
na medida em que transforma os objetos e o
real, e que o conhecimento, cuja formação
pode seguir-se na criança, é essencialmente
assimilação ativa e operatória.
Valendo-se deste contexto, Piaget
(2011) exemplifica que quando uma
criança pega uma vareta para puxar um
objeto que está longe, pode-se considerar
essa ação como um ato de inteligência.
Entretanto, essa inteligência só é possível
com a presença de objetos, não podendo
ser configurada como uma inteligência
propriamente efetivada.
No Estágio Pré-Operatório (dois a sete
anos) existe a capacidade de dominar a
linguagem e a representação. Seguidamente,
no período que compreende dos quatro aos
sete anos, assiste-se a uma coordenação
gradual das relações representativas, ou
seja, a uma conceitualização crescente que
conduzirá a criança às operações ulteriores
do pensamento (PIAGET, 1947, p. 169).
Nesse estágio a habilidade de trocar um

objeto ou fato por uma representação tornase visível na criança, e, esta troca é possível,
de acordo com Piaget, graças à função
simbólica. Essa função simbólica corresponde
à capacidade da criança em estabelecer
símbolos para trocar ou representar os
objetos, bem como trabalhar mentalmente
com eles. Logo, o símbolo implica numa
relação de semelhança entre o significante e
o significado (PIAGET, 1936, p. 185).
Além disso, esse estágio é marcado
também por três visões de mundo: o
animismo (a habilidade de a criança
conceder vida aos seres que não tem vida),
o antropomorfismo, (a habilidade de conferir
formatos humanos a seres não humanos), e o
artificialismo, (no qual a criança acredita que
todas as coisas foram feitas pelo homem ou
por alguma entidade divina). Nessa fase, a
criança prevalece egocêntrica e não possui
a capacidade de se colocar no lugar do
outro, moralmente. Já a ideia de causalidade,
na visão de Piaget (2003, p. 22) “é,
primeiramente, ligada à atividade em
seu egocentrismo: é a ligação que fica
muito tempo fortuita para o sujeito,
entre um resultado empírico e uma ação
qualquer que o atraiu”.
No Estágio Concreto (sete aos 12 anos),
a criança possui um pensamento lógico,
objetivo e reversível. Ela não se limita a uma
representação imediata, mas ainda depende
do mundo concreto para chegar à abstração.
Além do mais, surge a lógica nos processos
mentais e a habilidade de discriminar os
objetos pelas semelhanças e diferenças.
Neste aspecto, Piaget (2011, p.56/57)
explica que:
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Para a criança, trata-se não somente
de aplicar as operações aos objetos, ou
melhor, de executar, em pensamento,
ações possíveis sobre esses objetos, mas
de refletir estas operações independente
dos objetos e de substituí-las por simples
proposições [...] o pensamento concreto é
a representação de uma ação possível,
e o formal é a representação de uma
representação de ações possíveis.
Portanto,
a
criança
torna-se
capaz de trabalhar com princípios
de invariância, reversibilidade e com a
coordenação de relações.
O Estágio Operatório Formal (12 anos
em diante) compreende o período das
operações formais, que corresponde
ao nível do pensamento hipotéticodedutivo. Esse tipo de pensamento é
a habilidade de pensar “sobre simples
suposições, sem relação necessária com a
realidade ou com as crenças do indivíduo,
confiado apenas na necessidade de
raciocinar” (PIAGET, 1947, p. 191).
A partir desta estrutura de pensamento
é possível o diálogo, que permite que a
linguagem se dê no âmbito de uma discussão
para chegar-se a uma conclusão. Assim,
sempre que o indivíduo se depara com uma
situação nova, ele entra em desequilíbrio,
ou seja, uma nova possibilidade orgânica
ou alguma mudança de característica do
meio provoca a harmonia entre organismo
e meio. Portanto, surge a necessidade de
uma organização mental, nesse ponto, dois
mecanismos são acionados: a assimilação
e a acomodação, para que seja possível
atingir um novo estágio de equilíbrio. Com

efeito, “a assimilação e a acomodação são
(...) os dois polos de uma interação entre o
organismo e o meio, a qual é a condição de
todo funcionamento biológico e intelectual”
(PIAGET, 1996, p. 309).
Não se encontra acomodação em estado
puro ou isolado, uma vez que se trata
sempre da acomodação de um esquema
de assimilação. Logo, “a assimilação não se
reduz (...) a uma simples identificação, mas é
construção de estruturas ao mesmo tempo
em que incorporação de coisas a essas
estruturas” (PIAGET,1976, p. 364).
Com base nessa abordagem, a assimilação
pode ser compreendida não somente como
uma maneira de visualizar o mundo, como
também de decifrá-lo, assimilá-lo, elencar
como seus alguns elementos do mundo, assim,
isso envolve especificamente o processo de
assimilar alguns conhecimentos e descartar
outros a cada vinculação existente entre o
sujeito e o objeto. Nesta mesma linha de
raciocínio, Piaget (1976, p.59) afirma que:
Assimilar um objeto a um esquema
torna (...) a conferir a esse objeto uma
ou mais significações e é essa atribuição
de significações que comporta, então,
um sistema mais ou menos complexo de
inferências, mesmo quando ela tem lugar por
constatação. Em resumo, poder-se-ia dizer
então que uma assimilação é uma associação
acompanhada de inferência.
O
desenvolvimento
humano,
no
modelo piagetiano, é explicado segundo o
pressuposto de que existe uma conjuntura
de relações interdependentes entre o
sujeito conhecedor e o objeto a conhecer.
Esses fatores que são complementares
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envolvem mecanismos bastante complexos
que englobam o entrelaçamento de fatores
que são complementares, tais como: o
processo de maturação do organismo, a
experiência com objetos, a vivência social, e,
sobretudo, a equilibração do organismo ao
meio. O conceito de equilibração torna-se
especialmente marcante na teoria de Piaget,
pois ele representa o fundamento que
explica todo o processo do desenvolvimento
humano. Pois segundo Piaget “a equilibração
é necessária para conciliar os aportes da
maturação, da experiência dos objetos e da
experiência social” (PIAGET, 1976, p. 126).
Enfim, trata-se de um fenômeno que
tem, em sua essência, um caráter universal,
já que é de igual ocorrência para todos os
indivíduos, mas que pode sofrer variações
em função de conteúdos culturais do
meio em que o indivíduo está inserido. Em
decorrência disso, o conhecimento é sempre
uma ação de assimilação e acomodação. No
item a seguir serão abordadas as relações
entre afetividade e inteligência.

AS RELAÇÕES ENTRE
AFETIVIDADE E INTELIGÊNCIA
NA TEORIA DE PIAGET
As Relações entre Afetividade e
Inteligência no aporte teórico de Piaget
foram muitas vezes mencionadas por alguns
autores, porém poucas vezes comentadas
em profundidade. Esse aprofundamento
foi realizado por Cláudio J. P. Saltini, em
2014, por meio de uma visita feita a Piaget
em Genebra, em 1979, com o objetivo de

convidá-lo a participar de um Congresso
sobre a Educação Construtivista no Brasil.
Entretanto, segundo Saltini e Cavenagli
(2014, P. 35), Piaget (2014) recusou, alegando
que tinha muito a escrever, mas disse:
Vou lhe dar um presente. Dei um curso,
na Sorbonne, no ano de 1954, e este curso
chamava-se As relações entre a afetividade
e a inteligência no desenvolvimento mental
da criança. Eu nunca escrevi um livro sobre
isso, porém tenho este curso estenografado
e mandei transcrever em Francês. Tenho uma
cópia deste curso e vou dá-lo de presente a
você, porque acho que vai se interessar.
Assim, desse presente resultou a tradução
original do livro “Relações entre a Afetividade
e a Inteligência no Desenvolvimento
Mental
da
Criança”,
organizado
e
traduzido por Saltini e Cavenaghi, no qual
Piaget (2014, p.37) afirma que “a inteligência
e a afetividade são inseparáveis”.
O objetivo dessa exemplificação é
demonstrar que a afetividade possuiu
sim, muita relevância na teoria de Piaget,
e que o problema das relações entre a
afetividade e a inteligência foi estudado
durante todo o desenvolvimento psicológico.
Portanto, segundo Piaget: “Nunca se
encontra estado afetivo sem elementos
cognitivos, nem o contrário” (SALTINI E
CAVENAGLI, 2014, p. 43).
Nesse contexto, o desenvolvimento
psicológico é apresentado por Piaget como
único em suas dimensões ativas e cognitivas,
por acreditar que durante toda a vida de um
indivíduo permanece uma igualdade entre as
construções afetivas e cognitivas. Segundo
Piaget (1976, p.16):
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O afeto é essencial para o funcionamento
da inteligência. [...] vida afetiva e vida
cognitiva são inseparáveis, embora distintas.
E são inseparáveis porque todo intercâmbio
com o meio pressupõe ao mesmo tempo
estruturação e valorização. Assim é que não se
poderia raciocinar, inclusive em matemática,
sem vivenciar certos sentimentos, e que,
por outro lado, não existem afeições
sem um mínimo de compreensão.
Deste modo, não existiria interesse,
necessidade e motivação pela aprendizagem
e interrogações, sem a existência do
afeto, e, consequentemente, não haveria
desenvolvimento mental.
Essas duas
dimensões,
cognição
e
afetividade,
são
conceitos
complementares,
pois
uma contribui para o desenvolvimento
da outra. Na relação entre o afeto e a
inteligência, Piaget (1962/1994, p.22), faz a
seguinte afirmação:
É indiscutível que o afeto tem um papel
essencial no funcionamento da inteligência.
Sem o afeto não haveria nem interesses,
nem
necessidades,
nem
motivação;
em consequência, as interrogações ou
problemas não poderiam ser formulados
e não haveria inteligência. O afeto é uma
condição necessária para a constituição da
inteligência. No entanto, em minha opinião,
não é uma condição suficiente.
Assim, segundo Piaget (1945), tanto
a vida afetiva como a vida intelectual é
uma adaptação contínua e as duas não são
somente paralelas, mas interdependentes,
visto que os sentimentos exprimem os
interesses e os valores das ações, das
quais a inteligência constitui a estrutura.

A afetividade e a inteligência são assim,
indissociáveis, e constituem os dois
aspectos complementares de toda conduta
humana, PIAGET (1986, p. 22).
Logo,
os aspectos afetivos não estão ligados
unicamente às emoções e sentimentos,
pois abarcam também as vertentes e as
vontades da criança, portanto, a afetividade,
como todo comportamento, objetiva
adaptação, ou seja, a instabilidade
apresenta uma noção afetiva especifica e a
consciência de uma necessidade.
Decorrente dessa perspectiva, as noções de
equilíbrio e desequilíbrio têm um significado
essencial no ponto de vista afetivo e cognitivo,
levando Piaget a refletir sobre os processos
de assimilação e acomodação afetivas. Tendo
a assimilação o interesse principal no “eu”
e na compreensão do objeto como tal, e a
acomodação é o interesse relativo e o ajuste
dos esquemas do pensamento aos objetos.
Para Piaget, a criança dos dois aos 12
anos sofre várias modificações no que diz
respeito aos seus domínios de afetividade
em conformidade com o desenvolvimento
de sua cognição, ou seja, os valores, os
sentimentos pessoais e interpessoais e
as brincadeiras são fundamentais para o
desenvolvimento da afetividade.
Nesse percurso, o autor estabelece um
paralelo entre o campo afetivo e as fases
do desenvolvimento cognitivo, sinalizando
que a afetividade interfere na construção
das estruturas cognitivas, “considerando
primeiro que a afetividade precede
as funções das estruturas cognitivas,
mostrarei que os estágios das afetividades
correspondem exatamente aos estágios do
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desenvolvimento das estruturas, ou seja,
que há correspondência e não sucessão”
(PIAGET, 1962, p. 53). Esse paralelo será
exemplificado nos itens a seguir:
A- AFETOS INSTINTIVOS E
PERCEPTIVOS (ZERO E DOIS ANOS):
São aqueles que correspondem ao
que se dá no campo cognitivo relativo ao
período sensório-motor. Estão ligados
às necessidades biológicas de conforto
e desconforto e a sentimentos de êxito
e fracasso. Se observamos um bebê bem
pequeno perceberemos o quanto o malestar biológico que o comete logo em seu
nascimento é expresso no campo afetivo, por
meio do choro, por aquela expressão muito
característica do rosto do bebê que exprime
seu desconforto.
Perceberemos ainda, a espontaneidade
ao se deparar com a figura da mãe. “A
afetividade começa a dirigir-se ao outro à
medida que o outro se distingue do próprio
corpo” (PIAGET, 2001, p. 48). Nessa fase
do desenvolvimento, o campo afetivo se
manifesta na criança ao mesmo tempo que o
cognitivo, ela passa a lidar com os aspectos
motores na tentativa de ultrapassar seus
limites de conhecer aquele espaço.
B - AFETOS INTUITIVOS (DOIS E SETE
ANOS):
Correspondem ao que se dá no campo
cognitivo com relação ao período préoperatório da inteligência. Estão ligados
à fantasia e à intuição. Ao nos referirmos
aos aspectos cognitivos, falamos do
processo de representação que começa a se
estabelecer nesse momento. A criança que
começa a lidar via linguagem com o meio

em que está inserida começa a representar
os papéis sociais, ou seja, os conflitos ali
agora instrumentados pela linguagem, do
ponto de vista afetivo. Ela também começa
a fazer uso dessa linguagem para falar de
suas fantasias, para colocar sua intuição em
jogo nesse contexto e para falar daquilo que
no campo cognitivo vem lhe incomodando,
no entanto, tudo isso é feito pela
via dos afetos, não pela via do que ela vai
encenar com o outro.
Ao entrar em contato com esse outro,
não só objeto físico, mas esse outro sujeito,
essa outra criança, ou esse outro adulto
que convive com ela, irão despertá-la
nas suas fantasias, na construção de sua
identidade, na prática da sua intuição na
relação
com
o
outro.
Assim,
segundo Piaget (2001, p.65):
A mudança da atividade e da afetividade
faz o outro – mudança que libera a criança
de seu narcisismo – é muito mais que
uma simples e pura transferência: é uma
reestruturação de todo o universo afetivo
e cognitivo. Quando o outros se torna um
objeto independente, quer dizer permanente
e autônomo, as relações eu e o outro já não
são simples relações de atividade própria
com um objeto exterior: começam a ser
verdadeiras relações de intercâmbio entre o
eu e o outro.
Consequentemente, o sentimento amorafetividade
construído
primeiramente
entre mãe e filho vai se generalizando aos
outros, como ao pai, ao irmão e as outras
crianças, havendo assim uma modificação ou
acomodação aos fatos e situações passadas
carregadas de emoções.
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C- AFETOS NORMATIVOS (SETE E 11
ANOS):
Os afetos normativos correspondem ao
que se dá no campo cognitivo, os quais estão
ligados à cooperação, no período operatórioconcreto. Em vista desses fatos, podemos
observar que o período pré-operatório é
algo marcado como uma preparação para o
estágio seguinte, o operatório. No período
pré-operatório a criança é mais egocêntrica,
tem dificuldade de se descentrar, de se
colocar no lugar do outro.
No campo afetivo intuitivo não deixa de
ser uma maneira de a criança voltar para
si, de ter condições de refletir e construir
uma série de conceitos, para depois ter
condições de trabalhar conjunto, trabalhar
em grupo. Note-se que é justamente esse
trabalhar em grupo, ou em conjunto, o cerne
da questão da cooperação, a qual se
estabelecerá aqui pela questão dos
afetos normativos. Nessa faixa etária,
de sete a 11 anos, a construção do juízo
moral estará bastante forte na criança.
É quando a criança vai tentar estabelecer
essa leitura do mundo voltada para as
normas, para o que deve ou o que não deve
ser feito, o que é certo e o que é errado, além
de noções de justiça.
Nesse sentido, ela começa a trabalhar o
decentramento, com a saída de si para pensar
mais no coletivo, no que é esperado dentro do
campo coletivo, em termos de colaboração.
Em relação aos sentimentos morais,
Piaget destaca que “quando retomamos o
problema geral da afetividade e das funções
cognitivas, é preciso fazer um paralelo
entre a evolução dos sentimentos morais

e a evolução das operações no domínio
da inteligência e da lógica” (SALTINI E
CAVENAGHI, 2014, p. 206).
D - ¬AFETOS IDEATIVOS OU
IDEOLÓGICOS (A PARTIR DOS 11 ANOS
DE IDADE):
O campo afetivo é marcado pelos afetos
ideativos, os quais correspondem ao que
se dá no campo cognitivo, relativo ao
período formal. Piaget argumenta que os
sentimentos são uma continuação das
necessidades e o interesse é um controlador
de energia, envolvendo, especificamente, um
processo de valores. Assim, “(...) interesses,
autovalorizações, valores interindividuais
espontâneos e valores intuitivos parecem
ser as principais cristalizações da vida afetiva
própria a este nível de desenvolvimento”
(PIAGET, 1989, p. 42).
Essa é uma fase da adolescência em que
os sentimentos não se ligam mais às pessoas,
como nos períodos anteriores, ligam-se a
um sistema de ideais, de querer mudar o
mundo, de justiça, de direitos para todos,
sentimentos esses bem característicos dessa
fase da adolescência.
Enfim, é a questão de distanciar-se
desse olhar focado no outro que marca a
possiblidade de sair de um posicionamento
mais heterônomo, que se revela quando a
criança estava mais voltada para atender
ao desejo da mãe, do pai e do professor, e
sucessivamente vai criando essa ideia de
coletivo e de alguns ideais, os quais começam
a embasar a ação e o posicionamento crítico
dentro da sociedade e do contexto que a
criança está inserida. Por tudo isso, o sujeito
constrói ideais e embasa suas relações nos
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ideais construídos nessa fase, de tal forma que o indivíduo
assume um papel e objetivos.

O legado deixado pelo autor representa
uma ruptura não só com a maneira como a
criança era encarada como também abre uma
nova perspectiva sobre o conhecimento e o
pensamento humano. Ou seja, as crianças

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões propostas nesse artigo, fundamentadas
nos trabalhos desenvolvidos por Piaget, revelaram que o
conhecimento é adquirido e montado em nossa psique
desde a primeira infância até a maturescência humana.
Portanto, o crescimento da inteligência surge sobremodo por
reorganizações mentais, para se obter mais possibilidades de
assimilação. Esse desenvolvimento ocorre de forma empírica
e reflexiva, é o processo da criança pensar sobre o mundo e
pensar sobre sua ação sobre o mundo.
Tal procedimento é explicado segundo a hipótese de
que existe uma conjuntura de relações interdependentes
entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer, e
envolve mecanismos complexos e intrincados, os quais
englobam aspectos que se entrelaçam e se complementam,
tais como: o processo de maturação do organismo, a
experiência com objetos, a vivência social e, sobretudo, a
equilibração do organismo ao meio.
Piaget defendeu o desenvolvimento psicológico como
único em suas dimensões ativas e cognitivas, uma vez que,
para ele, durante toda a vida de um indivíduo existe uma
equivalência entre as construções afetivas e cognitivas.
Articulou os aspectos afetivos e intelectuais infantis ao
julgamento moral, às reações rebeldes, à obediência e aos
sentimentos de carinho e temor, relativos à psicologia afetiva
da criança e ao estudo da inteligência,
Por fim, é possível pressupor que para Piaget, a
afetividade não se restringe somente às emoções e
sentimentos, visto que engloba também as tendências e as
vontades da criança, em outras palavras, a afetividade, assim
como toda conduta da criança visa à adaptação, pois o
desequilíbrio é refletido em uma impressão afetiva particular
e a consciência em uma necessidade.
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passam a ser consideradas como as próprias
construtoras ativas do conhecimento,
constantemente criando e testando suas
teorias sobre o mundo.
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A VISÃO DOS ALUNOS X AVALIAÇÕES
EXTERNAS: AS DIFERENTES ÓTICAS
SOBRE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
RESUMO: A presente pesquisa discute a contribuição das avaliações externas para a
melhoria da qualidade na educação e as percepções de alunos do ensino fundamental
em relação a essa qualidade. Tais discussões, hoje ancoradas apenas pela perspectiva dos
adultos e, na maior parte das vezes, de pessoas que veem o ambiente escolar apenas como
meio de negócios ou como meio de conseguir apoio político. Considerando o papel que a
escola representa na vida dos alunos, ouvi-los sobre o que pode ser feito para melhorar
a qualidade do ensino que lhes é oferecido constitui tema de grande relevância. Sendo
assim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental sobre questões introduzidas
nas discussões sobre qualidade da educação e avaliações em larga escala, além de uma
pesquisa quantitativa a fim de gerar dados precisos numericamente e também o uso da
pesquisa qualitativa, a qual permitiu analisar as informações coletadas e registradas por
meio de produção de relatórios a partir de bibliografia utilizada, para isso foi utilizado o
grupo focal objetivando uma maior compreensão do objeto de estudo de modo subjetivo.
Pesquisas dessa natureza contribuem para a construção de uma educação melhor em
nosso país que possibilitam analisar indicadores de qualidade na educação pública, além
de fornecer informações sobre a percepção dos alunos acerca do tema e, assim possibilitar
que a escola reveja projetos, sua organização, estrutura física, etc., além de colaborar para
mudanças no complexo desafio da busca por uma escola pública de qualidade.
Palavras-chave: Avaliação; Qualidade; Escola Pública; Currículo.
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INTRODUÇÃO
A
busca
por
uma
escola
de
qualidade sempre foi tema de ampla
discussão nas mídias, nos cursos de formação
de professores e nas próprias unidades
educacionais. No entanto, a qualidade
discutida nesses locais sempre foi acerca
dos parâmetros de qualidade estabelecidos
por professores, estudiosos, políticos, etc. e
não pelos protagonistas desse processo, os
alunos.
Nessa perspectiva, um estudo acerca
da visão dos alunos sobre qualidade na
educação se fez necessário, e para aprimorar
essa compreensão uma pesquisa sobre as
avaliações externas, cada vez mais aplicadas
nas escolas públicas, e suas contribuições
para a qualidade do ensino.
O presente trabalho iniciará com uma
pesquisa sobre as avaliações em larga
escala e o quanto as mesmas influenciam
na qualidade na educação, bem como seus
riscos no que tange a melhoria da escola
pública. E, por fim, será abordado se os
alunos são capazes de apontar indicadores
de qualidade e quais são eles.

AS AVALIAÇÕES EXTERNAS E
SEUS RISCOS
Para discutir avaliação é preciso considerar
todos os aspectos que envolvem o tema, não
deixando de considerar que avaliar é algo que
envolve as experiências e percepções próprias
sobre o objeto a ser avaliado. Nesse contexto,
consideremos as contribuições do professor

Ocimar Munhoz Alavarse para quem avaliar
envolve julgamento, é algo subjetivo e que
precisa considerar não apenas o trabalho do
professor em uma prova padronizada, mas é
preciso considerar fatores que corroboram
para aqueles resultados. Nessa perspectiva
o professor alerta que:
Em tal perspectiva, as avaliações
externas, além da associação mecânica
entre desempenho em provas e trabalho
docente
desprezando
frequentemente
as condições das quais emergem esses
resultados, confundem-se com um modelo
de gerenciamento de recursos humanos,
retirando-lhes todo o potencial pedagógico.
(ALAVARSE, MACHADO E LEME, 2013, p.9)
Outra importante ferramenta de testes é
o SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da
educação Básica) que busca dados sobre
a proficiência dos alunos com o objetivo
de acompanhar e aprimorar a qualidade
do ensino, com vistas ao cumprimento
da LDB que reitera o acompanhamento dos
sistemas de educação do país.
Tal sistema é composto por um conjunto
de avaliações externas em larga escala,
sendo o indicador da aplicação dos recursos
financeiros em educação. Não podemos
falar em avaliação em larga escala sem falar
do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), o qual mede o índice de
qualidade do ensino sendo composto por
uma equação de desempenho dos alunos na
Prova Brasil e o fluxo escolar.
Um dos impasses no que diz respeito às
avaliações externas é a falta de percepção
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do que significa os resultados obtidos
em tais avaliações e o que fazer com eles.
Outro fator a ser considerado é o uso dos
resultados que, muitas vezes, não chegam
ao conhecimento do professor para análise e
redimensionamento do seu trabalho e acabam
servindo apenas para informar à equipe
gestora dados daquele momento avaliativo
ao qual os alunos foram submetidos. A partir
dessa informação o professor é pressionado
a desenvolver tarefas com vistas à melhoria
do desempenho dos alunos. Tais tarefas vão
desde planejamento a partir das dificuldades
dos alunos até a invenção de artimanhas
para mascarar resultados.
Outro aspecto a ser considerado sobre
a temática das avaliações externas é o
estreitamento do currículo, a regulação
do trabalho escolar e as políticas de
responsabilização. Além do planejamento
que é feito voltado para a prova, há o “treino”
de determinado conteúdo especificamente
para a prova.
As políticas de responsabilização foram
concretizadas no estado de São Paulo a
partir da instituição do “Bônus Mérito”,
cujo cálculo baseia-se no IDESP - Índice de
Desenvolvimento da Educação do Estado
de São Paulo , o qual tem como critério
o desempenho dos alunos no SARESP
– Sistema de Avaliação do Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo. Dentre as
metas estabelecidas no Plano de Metas
em 2007 pelo então governador do estado
José Serra e a secretária da educação Maria
Helena Guimarães Castro, um dos itens
da meta número nove diz que “As equipes
escolares que cumprirem as metas ganharão

incentivos na remuneração dos profissionais”
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO –
10 METAS PARA UMA ESCOLA MELHOR,
2010)
De acordo com Bonamino e Souza (2012) a
introdução de políticas de responsabilização
que refletem consequências materiais
podem envolver riscos ao currículo.
O professor reduz os conteúdos a serem
trabalhados, chegando até mesmo a antecipar
determinados conteúdos antes da aplicação
da prova, objetivando bons resultados nas
avaliações externas. Para as autoras:
O problema decorre do fato de os
currículos escolares possuírem múltiplos
objetivos, ao passo que as medidas de
resultados utilizadas pelas avaliações em
larga escala tipicamente visam a objetivos
relacionados à leitura e matemática. Essa
não é exatamente uma limitação das
avaliações, mas demanda atenção para riscos
relativos ao estreitamento do currículo,
os quais podem acontecer quando há uma
interpretação distorcida do significado
pedagógico dos resultados da avaliação.
(BONAMINO E SOUZA, 2012, p. 384)
Os aspectos que envolvem a qualidade na
educação estão relacionados a fatores como
a percepção de cada indivíduo, cultura e
momento histórico em que estamos inseridos
e vão além de um momento avaliativo.
Para se falar em qualidade é preciso
considerar o indivíduo em sua integralidade.
Há diversos fatores que interferem
diretamente na qualidade da educação,
como fatores internos e externos à escola,
e que devem ser considerados para medição
desse índice de qualidade.
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Há necessidade de se estabelecer padrões
de qualidade do ensino aprendizagem, há
necessidade de mensuração da eficiência
e da eficácia dos sistemas educativos, mas
para se chegar a resultados concretos em
educação, um grande conjunto de indicadores
da qualidade devem ser levados em conta:
a qualidade tem fatores extraescolares e
intraescolares; é preciso considerar outros
critérios também, subjetivos, sempre
deixados de lado, mas que podem ser
dimensionados intencionalmente.
(GADOTTI, 2013, p.10)
A qualidade não se pode mensurar apenas
com resultados, pois existem vários aspectos
que influenciam a mesma, tais como,
formação de docentes, garantia de acesso
à alimentação, esporte, cultura, etc. a fim
de promover uma educação que assegure a
formação integral do indivíduo.

A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS
SOBRE EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE
Os dados foram coletados por meio da
proposição do questionário composto por
questões abertas e fechadas aos alunos
concluintes do ensino fundamental e
da aplicação de técnica do grupo focal.
Responderam ao questionário 41 alunos e
destes 10 foram escolhidos para participar
dos grupos focais .O critério de escolha
para participar do grupo focal foi primeiro o
aluno concordar e segundo ter respondido
ao questionário. Após a devolução dos
questionários e análise dos mesmos foram

criadas categorias a serem exploradas no
grupo focal.
Os dados quantitativos coletados a
partir dos questionários aplicados foram
organizados em um banco de dados para
análise e as informações qualitativas
categorizadas para a construção do roteiro
dos grupos focais. Com categorias criadas a
partir das percepções dos alunos, o roteiro
apresentou os seguintes temas:
1.Espaços para o aluno ser ouvido.
2. Contribuição dos alunos
3. Participação da família.
4. Organização e limpeza dos espaços
escolares.
5. Disponibilidade de recursos materiais.
6. Formas de trabalhar os conteúdos.
7. Atitudes que facilitam a aprendizagem.
8. Relação entre pessoas na escola.
9. Projetos na escola.
A pesquisa foi realizada com alunos
concluintes do Ensino Fundamental. O
principal objetivo do trabalho é investigar
as percepções dos alunos concluintes da
segunda etapa da educação básica sobre
educação de qualidade, de forma observar
e captar as percepções, sentimentos,
experiências, reações e conceitos que
cada participante trouxe, permitindo a
compreensão de que os alunos têm muito
mais percepção sobre a rotina escolar no
que diz respeito à organização pedagógica,
metodológica
e
conteúdo
do
que
se supunha, visto que suas falas se
reportaram várias vezes a esses tópicos
como elementos importantes ao justificarem
seus argumentos sobre o que vem a ser uma
educação de qualidade.
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Os alunos deixaram claro que o diálogo e
o respeito entre toda a comunidade escolar
se fazem necessários e urgentes para o
estabelecimento de relações construtivas
e enriquecedoras entre os mesmos, uma
vez que são primordiais para a construção
e manutenção da qualidade das relações
estabelecidas
no
cotidiano
escolar,
interferindo diretamente nos resultados de
cada sujeito dessa comunidade e refletindo
positiva ou negativamente no todo.
A percepção dos alunos acerca de
indicadores de qualidade vai além de
meros conteúdos a serem passados pelos
professores. Eles conseguem perceber a
escola como um todo, desde espaços físicos,
como banheiros e pátio a relações entre
aluno, professores, gestão e funcionários.
Eu acho que interfere muito, muito
mesmo, eu acho que dependendo da relação
que você tiver com seu amigo ou com o
professor, com o inspetor, pode até acabar
não aprendendo nada na escola, porque,
por exemplo, eu não gosto de professor de
Português, de Matemática, se eu não gosto
do professor que vai me ensinar, como que
eu vou aprender na aula dele? Se ele for
passar todo dia texto pra mim, questão pra
mim (sic) responder e eu não gosto daquela
pessoa, “Ah, não vou copiar, porque não
gosto dele, ele é chato, só passa texto!” Vai
acabar não tendo um desenvolvimento na
escola pro futuro. (aluno B)
Fica evidente o quanto gostariam de
ser ouvidos e serem protagonistas desse
processo, que pudessem opinar sobre os
conteúdos a serem estudados e que a escola
trouxesse assuntos relevantes que gostariam

de discutir em sala de aula, como medos,
primeiro emprego, sexualidade, etc. Além,
de deixarem claro o quanto necessitam
expor seus pensamentos e opiniões em
relação às questões que fogem do conteúdo
propriamente dito. Os alunos buscam serem
ouvidos sobre anseios e experiências que
permeiam suas vidas cotidianas
Às vezes tem algum problema que
acontece com você, você não tem ninguém
pra falar, você quer a opinião de alguém
que tipo sabe desse assunto. Você não tem
liberdade pra conversar com sua família, ai
você procura quem dentro da sua escola? Se
dentro da sua escola você também não tem
liberdade, você vai acabar pedindo conselho
de pessoas, tipo, que às vezes, não por mal,
mas, acabam te dando conselhos ruins,
dificulta né, a vida? (Aluno C)
As análises permitem constatar que os
alunos tem uma visão apurada do processo
educacional e de todos os envolvidos nesse
processo, que suas percepções vão além da
sala de aula e de seus objetos de estudo.
Verifica-se que a educação não se restringe
apenas a um indicador de qualidade, mas
que é necessário ter a visão do todo, ou seja,
de todo o processo e de todos os envolvidos,
desde o funcionário da limpeza à equipe
gestora da escola e que a qualidade não
depende apenas de um único indivíduo, mas
de todos os envolvidos.
As falas dos alunos são constantemente
permeadas por ações que envolvem
diretamente o professor. Isso ocorre porque
ele é o profissional no ambiente escolar que
está diretamente ligado ao aluno, é com
quem eles passam a considerável maior parte
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tempo dentro da escola, e por quem, muitas
vezes, mantém maior afinidade e carinho.
Também se evidenciou que os alunos
percebem a diferenças entre um professor
que se preparou pensando em materiais para
ministrar sua aula e outro que não o fez, bem
como possuem parâmetros de qualidade
ao avaliar as aulas que presenciam e os
recursos que lhes são ofertados pelos seus
professores.
Os alunos percebem o quanto as aulas mal
preparadas e os materiais mal selecionados
estão intrinsecamente relacionadas ao grau
de interesse demonstrado por eles nas
aulas, bem como o reflexo disso em suas
aprendizagens.
É possível notar que em todos os
alunos apresentaram uma percepção
bastante acurada sobre os diferentes itens

que consideram importantes para uma
educação de boa qualidade, apontando
como necessários itens que no dia-a-dia
da sala de aula ou mesmo nas discussões
sobre educação e a qualidade da mesma
passam despercebidos aos profissionais da
educação. Essa percepção revela, por parte
dos alunos observados, uma visão mais
atenta do que se pressupõem a princípio
sobre o cotidiano escolar.
A pesquisa mostra que a escola apresenta
um sistema baseado nas representações
tradicionais de como se aprende e como se
ensina e que não considera as opiniões dos
alunos, principais envolvidos do processo.
É preciso ouvi-los mais atentamente,
buscando equilíbrio entre seus pensamentos
e percepções e a proposta da escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os objetivos da pesquisa posso dizer que
foi possível perceber aspectos que envolvem qualidade
da educação na percepção dos alunos, uma vez que foi
identificado conceitos introduzidos nas discussões sobre
melhoria da qualidade a partir das avaliações em larga escala,
refletir sobre esses conceitos à luz de estudos teóricos e,
sobretudo ouvir os alunos.
As análises permitem constatar que os alunos tem uma
visão apurada do processo educacional e de todos os
envolvidos nesse processo, que suas percepções vão além
da sala de aula e de seus objetos de estudo. Verifica-se
que a educação não se restringe apenas a um indicador
de qualidade, mas que é necessário ter a visão do todo, ou
seja, de todo o processo e de todos os envolvidos, desde o
funcionário da limpeza à equipe gestora da escola e que a
qualidade não depende apenas de um único indivíduo, mas
de todos os envolvidos.
Percebemos que as falas dos alunos são constantemente
permeadas por ações que envolvem diretamente o professor.
Isso ocorre porque ele é o profissional no ambiente escolar
que está diretamente ligado ao aluno, é com quem eles
passam a considerável maior parte tempo dentro da escola,
e por quem, muitas vezes, mantém maior afinidade e carinho.
As
discussões
levantadas
nos
grupos
focais
possibilitaram compreender que os alunos têm muito
mais percepção sobre a rotina escolar no que diz respeito
à organização pedagógica, metodológica e conteúdo do que
se supunha à princípio, visto que suas falas se reportaram
várias vezes a esses tópicos como elementos importantes
ao justificarem seus argumentos sobre o que vem a ser uma
educação de qualidade.
A análise realizada sobre as diferentes avaliações
ofertadas aos alunos aponta para a necessidade do estudo
aprofundado e atencioso às várias informações contidas
nas entrelinhas das mesmas, assim como deve considerar a
diversidade em que está inserido o público a que se destinam,
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visto que podem tornar-se tendenciosas e
pouco ou nada funcionais se observadas à
luz de um único indicador e/ou resultado
e que, muitas vezes, não passam de meros
dados estatísticos.
A pesquisa mostra que a escola apresenta
um sistema baseado nas representações
tradicionais de como se aprende e como
se ensina. O ideal seria a existência de um
caminho que fosse construído pautando-

se em um sistema de avaliação fruto de
um resultado das múltiplas e permanentes
parcerias entre os diferentes protagonistas
da educação e os órgãos do sistema sempre
mediado pelo conhecimento científico.
É incontestável que a busca da qualidade
na educação vai muito além das medidas
explícitas nas avaliações externas e que, se é
isso que pretende, é fundamental levar a voz
dos alunos para o interior do currículo.
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INTRODUÇÃO

A VISÃO INCLUSIVA DA
NEUROCIÊNCIA NO TRABALHO COM
DEFICIENTES INTELECTUAIS E AS
NOVAS TECNOLOGIAS
RESUMO: Questionando se a escola pública desempenha um papel ambíguo frente
à diversidade na qual de um lado, abriu as portas aos alunos com deficiências
físicas; de outro não se preparou para isso quando deveria ter se preparado.
Objetivou-se discutir o que é a deficiência intelectual, seus fatores e causas.
Abrange-se o campo da inclusão do deficiente intelectual debatendo o estudo e as
técnicas utilizadas para tornar mais acessível ao aluno deficiente intelectual, o acesso à
educação completa e concreta. Por meio da revisão bibliográfica em livros, artigos e
teses pretenderam-se mostrar que a importância do tema está no fato de que, a criança com
deficiência intelectual deve ser assistida da mesma forma que as demais, isto é, é preciso
que ela tenha condições sociais e educacionais de desenvolver-se por completo, para que
também possa atuar concretamente na sociedade que integra.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Intelectual; Prática Educativa; Tecnologias.
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As mudanças na sociedade trouxeram
novas expectativas também na educação.
São diversos os estudos, que procuram, a
cada dia, tornar a educação mais inclusiva,
mais dinâmica, mais integrada à realidade do
aluno, e com isso formar cidadãos conscientes
de seu papel da sociedade. Porém muito
ainda precisa ser trabalhado e buscado.
Uma necessidade ainda evidente é
a inclusão do deficiente intelectual na
educação. Por diversos motivos ainda é
difícil manter pessoas com algum tipo
de deficiência em salas comuns. Talvez
pela falta de profissionais qualificados,
falta de espaço físico adequado, entre
outros. Para tanto é necessário haver um
desenvolvimento educacional voltado ao
deficiente intelectual, havendo também
uma interação entre ambiente físico e social,
sendo que os membros desta cultura como
pais, avós, educadores e outros, precisam
ajudar a proporcionar à criança participar
de diferentes atividades, levando a criança
a um saber construído pela cultura e
modificando-se
por
meio
de
suas
necessidades biológicas e psicossociais.
Questiona-se então, se a escola pública
desempenha um papel ambíguo frente à
diversidade na qual de um lado, abriu as
portas aos alunos com deficiências físicas;
de outro não se preparou para isso quando
deveria ter se preparado.
Objetivou-se discutir o que é a deficiência
intelectual, seus fatores e causas. Abrangese o campo da inclusão do deficiente
intelectual debatendo o estudo e as técnicas

utilizadas para tornar mais acessível ao aluno
deficiente intelectual, o acesso à educação
completa e concreta.
Pretendeu-se mostrar que a importância
do tema está no fato de que, a criança com
deficiência intelectual deve ser assistida
da mesma forma que as demais, isto é, é
preciso que ela tenha condições sociais
e educacionais de desenvolver-se por
completo, para que também possa atuar
concretamente na sociedade que integra.
A metodologia de estudo deu-se a
partir de referenciais teóricos, por meio
dos quais foi possível por meio de revisão
bibliográfica observar uma série de
conceitos importantes, visando o bom
desenvolvimento da aprendizagem da criança
e o papel de pais e educadores nesta função
tão importante que é educar uma criança
com necessidades especiais.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
EDUCAÇÃO
Quando
falamos
em
deficiência
intelectual, temos que seu conceito
abrange o funcionamento intelectual,
que seria evidenciado como inferior
à média estatística das pessoas e, sobretudo,
em relação à dificuldade de adaptação ao
meio em que vive.
Segundo a descrição do DSM-IV
(Abreviatura de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders - Fourth Edition
(Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças
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Mentais - Quarta Edição), publicado pela
Associação Psiquiátrica Americana (APA) em
Washington em (1994) (MENDES, 1995), a
característica essencial do Retardo Mental
é quando a pessoa tem um “funcionamento
intelectual significativamente inferior à média,
acompanhado de limitações significativas no
funcionamento adaptativo em pelo menos
duas das seguintes áreas de habilidades:
comunicação, autocuidado, vida doméstica,
habilidades
sociais,
relacionamento
interpessoal, uso de recursos comunitários,
auto-suficiência, habilidades acadêmicas,
trabalho, lazer, saúde e segurança”.
Porém, a questão aqui levantada é
que não devemos pensar na deficiência
intelectual como uma condição em si
mesma, um estado patológico bem definido,
mas sim como uma condição mental relativa,
sobretudo, quando relacionada à educação e
ao desenvolvimento da criança.
A deficiência será sempre relativa em
relação aos demais indivíduos de uma mesma
cultura, pois, a existência de alguma limitação
funcional, principalmente nos graus mais
leves, não seria suficiente para caracterizar
um diagnóstico de Deficiência Mental, se
não existir um mecanismo social que atribua
a essa limitação um valor de morbidade. E
esse mecanismo social que atribui valores
é sempre comparativo, portanto, relativo
(MENDES, 1995, p. 62).
Portanto, a deficiência intelectual é um
estado no qual existe uma limitação funcional
em qualquer área do funcionamento humano,
considerada abaixo da média geral das
pessoas pelo sistema social a qual se insere
a pessoa. Os mesmos critérios que definem

a deficiência intelectual, também estipulam
sua ocorrência, que normalmente ocorre
antes dos 18 anos, caracterizando assim
um transtorno do desenvolvimento e não
uma alteração cognitiva como é a demência
(BARTALOTTI, 2001).
Assim, para que se possa definir o
funcionamento mental, os estudiosos no
assunto utilizam o quociente de inteligência
- QI, método capaz de medir a capacidade
da inteligência em números. A necessidade
de se utilizar dos conceitos de inteligência
para poder, também, explicitar a deficiência
mental se faz necessário, pois a inteligência
é a habilidade de se adaptar efetivamente
ao ambiente, seja fazendo uma mudança em
nós mesmos ou mudando o ambiente. Diante
disto vemos que, quando a inteligência do
indivíduo é relativamente baixa, mais difícil
torna-se sua adaptação ao meio sozinho, e
neste sentido ele necessitará de outros para
que isto ocorra, é aí que ocorre a deficiência.
Segundo Bartalotti (2001, p. 27), para
adaptar-se ao ambiente satisfatoriamente, o
indivíduo deve se utilizar da capacidade de
integrar várias modalidades d os sentidos
(sensoriais) de modo a constituir uma noção
de consciência da situação presente, além
disso, deve desenvolver uma capacidade de
aprendizagem, finalmente, deve desenvolver
uma capacidade de agir objetivamente. A
inteligência humana é um atributo mental
multifatorial, envolvendo a linguagem, o
pensamento, a memória, a consciência. Assim
sendo, a inteligência pode ser considerado
um atributo mental que combina muitos
processos mentais, naturalmente dirigidos à
adaptação à realidade (BARTALOTTI, 2001).

592

Visto este conceito, temos que a base
estrutural da inteligência humana é o
pensamento formal, isto é, a capacidade
de desenvolver uma operação mental
que permite aproveitar os conhecimentos
adquiridos da vida social e cultural, combinálos logicamente e alcançar uma nova forma
de conhecimento (BALLONE, 2015).
O processo de Pensamento se inicia com
as cinco sensações presentes na vida do ser
humano, os cinco sentidos, e termina com
o raciocínio dialético, no qual uma ideia se
associa a outra e, desta união de ideias nasce
uma terceira. O pensamento humano se dá
em uma cadeia infinita de representações,
conceitos e juízos, sendo a fonte inicial de
todo esse processo a experiência sensorial.
O grau de comprometimento intelectual
das crianças com deficiência mental
abrange uma escala variada. Em uma
das extremidades estão às crianças que
desenvolvem habilidades sociais e de
comunicação eficientes e funcionais,
têm um prejuízo mínimo nas áreas
sensório-motoras e podem apresentar
comportamentos similares aos das crianças
de sua idade que não são deficientes
(ROCHA, 2010, p. 5).
Esse grupo constitui a maioria, cerca de
85%. No centro da escala estão às crianças
com nível de comprometimento intelectual
mais acentuado, pôr capazes de adquirir
habilidades
constantes.
Representam,
aproximadamente, 10% dessa população.
Apenas cerca de 5% apresentam um
rebaixamento
intelectual
significativo,
com frequência associado os outros
comprometimentos (ROCHA, 2010, p. 5).

Nos primeiros anos da infância, essas
crianças adquirem pouca, ou nenhuma,
fala comunicativa e apresenta prejuízos
substantivos no desenvolvimento sensóriomotor. Beneficiando-se com a estimulação
multissensorial, também requerendo um
ambiente estruturado, favorável a seu
desenvolvimento e aprendizagem, com
apoio e acompanhamento constantes
(MANTOAN, 2008, p. 38).
Nessa escala, podemos encontrar uma
enorme variedade de formas de apresentação
e de condições de desenvolvimento e
de aprendizagem. Em suma o índice de
pessoas com comprometimento cognitivo
pouco acentuado é predominante com
aproximadamente 85%. Os indivíduos com
maior comprometimento correspondem
à menor parcela dessa população. Boa
parte da população com comprometimento
intelectual pouco acentuado esta excluída da
escola pública. Outra parte esta matriculada
em classes especiais da rede pública e um
pequeno grupo esta integrado em classe ou
em escola comum.
Tendo isto em vista, é importante provocar
os professores no sentido de despertá-los
para a questão da inclusão e da integração
do aluno com deficiência mental no espaço
social. Esse espaço não inclui apenas a
escola e a família, mas também ruas, praças,
parques, feiras, clubes enfim todos os
espaços que possam ser ocupados por esses
alunos, em direção a sua autonomia e a sua
participação social.
Para superar as barreiras do preconceito,
um caminho possível passa, por um lado, pelo
conhecimento da condição de deficiência,
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na dimensão do sujeito; e, por outro lado,
pelas atitudes e pelo comportamento da
sociedade, na dimensão social. Somente
assim poderemos efetivar ações que
garantam o pleno acesso dessa parcela
da
população
aos
recursos
sócios
educacionais
disponíveis.
O acesso a recursos educacionais não
é apenas um direito do cidadão com
deficiência, mas também uma das vias que
pode garantir o exercício de sua cidadania e
a apropriação da mesma.
Refletir sobre a integração da pessoa com
deficiência mental implica necessariamente
repensar o sentido atribuído à educação.
Implica,
portanto,
atualizar
nossas
concepções e dar um nono significado aos
propósitos educacionais, compreendendo a
complexidade e a amplitude que envolve o
processo de construção de cada individuo,
seja ou não deficiente (BRASIL, 1998, p. 96).
A educação a que nos referimos
tem um caráter amplo e complexo,
envolvendo todas as ações e as relações
planejadas ou não, formais ou informais
produzidas pelo individuo e para ele, tendo
como propósito uma atitude continua de
preparar e se preparar, formar e se formar,
pela vida e para ela. Assim entende-se,
lembrando-nos de Freinet (2004), para
quem a “Educação não é uma formula
de escola, mas sim uma obra de vida”
(ARAÚJO, 2017, p. 568).
O processo educacional voltado para as
pessoas com deficiência mental deveria
ser pensado nessa mesma perspectiva,
ou seja, tendo em vista a preparação para
a vida na família, na escola e no mundo.

Se isso ocorresse, o processo educacional
resultaria naturalmente em convívio e
participação social.
Porém, como os mitos e preconceitos ainda
rondam o imaginário da grande maioria das
pessoas, deve continuar falando em Educação
Especial, com todas as especificidades que
lhe são próprias ou, por vezes, impróprias
(BRASIL, 1998, p. 96).
A aprendizagem ao contrario do que
pensam muitos responsáveis, não depende
só das condições internas inerentes ao
individuo que aprende. Ela constitui o
corolário do equilíbrio de tais condições
internas
de
aprendizagem
com
as
condições externas de ensino inerentes
ao individuo que ensina: como Piaget
nos ajuda a compreender, a adaptação
a situações e exige um equilíbrio e uma
organização
entre
o
processo
de
assimilação do exterior para o interior e
de acomodação do interior para o exterior
(SENA, 2018, p. 11).
A aprendizagem sequencializada, baseada
em avaliações especificas individualizada e
em programações curriculares na base dos
princípios cientifico do desenvolvimento,
pode fazer autênticos milagres.
A organização sistemática de processos de
modificação de comportamento encadeados
por aproximações sucessivas de dificuldade
e aplicação de teorias de aprendizagem
humana, bem como a adoção da análise
de tarefas e de objetivos baseados de
acordo com o potencial de aprendizagem
do educando, pode produzir efeitos
imprevisíveis em termos de aprendizagem
(SENA, 2018, p. 11).
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Sucinta Sena (2018, p. 11) que a
aprendizagem é o reflexo do ensino. A
qualidade de uma é o produto do outro. A
organização de aprendizagem subentende
a otimização dos recursos humanos
e didáticos do ensino.
Tradicionalmente na pedagogia e na
educação especial, quando o educando
não aprende é considerado incompetente,
indiferente ou desmotivado. A orientação
pedagógica atualizada inclina-se para a
adoção da analise de tarefas.

TERAPIA OCUPACIONAL E
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Quando uma criança apresenta algum tipo
de deficiência mental, é preciso que haja a
intervenção de mais de um profissional, para
que sua educação seja efetiva. Neste sentido
vemos que a terapia ocupacional aparece
como um meio de tornar mais eficaz qualquer
tipo de aprendizagem para esta criança.
O eixo fundamental da terapia ocupacional
segundo Bartalotti e Yonezaki (2008, p. 38)
é a compreensão da ação humana, pois o
homem se constrói em sua ação no mundo.
O desenvolvimento humano conforme
Vygotsky (2008) é um processo sóciocultural no qual o homem se desenvolve a
partir da apropriação que faz da cultura,
apropriação esta que só é possível mediante
um processo de relação com outros homens
(TRINDADE, 2011, p. 1).
O deficiente mental durante muito tempo
foi visto como alguém que dificilmente
atingiria um grau de complexidade psíquica.

Dessa forma os trabalhos dirigidos a
essas pessoas mantinham preocupações
voltadas ao treinamento de hábitos e
adequação de condutas consideradas
importantes para a vida.
Vygotsky (2008) nos ensina a observar o
deficiente mental como alguém diferente
(pois não se nega à diferença, a deficiência),
a criança com deficiência mental desenvolve
processos
diferenciados
para
poder
seguir no seu desenvolvimento cognitivo.
O autor ensina que não importa o caminho
seguido, mas sim o resultado alcançado
(TRINDADE, 2011, p. 2).
A terapia ocupacional permite não
somente o desenvolvimento de habilidades,
mas também que esta habilidade esteja
encadeada em um contexto de significação
que permita à pessoa com deficiência mental
construir um raciocínio flexível, no sentido de
fazer uso desta habilidade como instrumento
de transformação e compreensão do mundo.
Neste sentido quando uma criança
com problemas mentais é assistida por
um terapeuta ocupacional, este pode
analisar a ação da criança e intervir,
tendo como base uma interpretação do
encadeamento, das interrelações dos
componentes neuromotores, perceptivos,
cognitivos, sócio-emocionais (BARTALOTTI
e YONEZAKI, 2008, p. 42).
Assim, o processo terapêutico ocupacional
configura-se em um caminho para a libertação
possível da regulação externa, por meio
da construção do sujeito como indivíduo,
alguém que reconhece suas necessidades,
desejos, possibilidades e, fazendo uso desta
consciência, age. Retomando a discussão
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realizada
sobre
integração/
inclusão
social, podemos afirmar que a Terapia
Ocupacional tem aqui um papel primordial
(BARTALOTTI e YONEZAKI 2008, p. 43).
Assim, observa-se neste contexto o papel
do terapeuta ocupacional, que é o profissional
que estuda e intervém na ação humana, no
cotidiano. No trabalho com pessoas com
deficiência mental sua intervenção se volta,
justamente, para a construção da ação
significativa, para a ação independente. É
importante entender que independência é
mais do que a capacidade de fazer sozinho:
é a capacidade de decidir o que deseja fazer.
Pensando especificamente na criança com
deficiência mental, o terapeuta ocupacional
muitas vezes, tem dificuldade de selecionar e
discriminar estímulos do meio, de organizá-los
de maneira que possam ser compreendidos
e transformados em ações significativas. O
terapeuta ocupacional trabalha construindo,
com estas crianças e suas famílias, ações que
a auxiliem a desenvolver uma compreensão
sobre o mundo que a cerca (BARTALOTTI e
YONEZAKI 2008, 49).
Assim, o terapeuta ocupacional trabalha
a motricidade, entendida como uma
manifestação do desejo de estar e atuar
no mundo. Desenvolve, portanto, ações
específicas que visem ao desenvolvimento
da motricidade a partir da (ou estimulando
a) ação intencional, através de atividades
que promovam situações concreta e
simbolicamente mediadas. Faz uso de
conhecimentos sobre o desenvolvimento
infantil e sobre a deficiência de maneira
geral, assim como de técnicas de
manipulação e abordagem terapêutica

para estabelecer um processo terapêutico
baseado na tríade terapeuta-criança/famíliaatividade, no qual cada um dos integrantes
assume o papel de agente/transformador.
(BARTALOTTI e YONEZAKI 2008, p. 51).
Uma parte de suma importância no
trabalho com a terapia ocupacional, ainda
segundo a mesma autora, é o realizado junto
com a família, tornando-se parte integrante
do processo terapêutico, pois tem como
objetivo favorecer a construção de um
olhar sobre a criança, que perceba suas
diferenças, mas, ao mesmo tempo, valorize e
estimule suas produções.
Neste sentido, terapeuta e família
precisam
desenvolver
uma
parceria
no
acompanhamento
do
processo
de
desenvolvimento
da
criança,
estabelecendo uma relação de confiança
que permita a abordagem do cotidiano
familiar
e,
mais
especificamente,
do lugar da criança nesse cotidiano
(BARTALOTTI e YONEZAKI 2008, p. 53).

INCLUSÃO E NEUROCIÊNCIA NAS
DIFICULDADES ENFRENTADAS
PELOS PROFESSORES
A Neurociência procura estudar as
variações entre o comportamento e a
atividade cerebral, tratando-se de um
campo interdisciplinar que abrange várias
outras disciplinas como neuroanatomia,
neurofisiologia, neuroquímica, neuroimagem,
genética, neurologia, psicologia, psiquiatria e
pedagogia. Essas ciências reunidas formam a
Neurociência e juntas investigam o sistema
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nervoso procurando entender como ele se
desenvolve, sua aparência entre indivíduos e
espécies bem como ele deixa de funcionar
(HENNEMANN, 2012, p. 1).
Em suma a Neurociência revela como
o cérebro produz nosso comportamento,
procurando perceber a individualidade de
cada um, e a partir daí entender como as
lesões no cérebro interferem no modo de ser
dos indivíduos.
O
desenvolvimento
atual
das
Neurociências é verdadeiramente fascinante
e gera grandes esperanças de que, em
breve, tenhamos novos tratamentos para
uma grande gama de distúrbios do sistema
nervoso, que debilitam e incapacitam
milhões de pessoas todos os anos. Apesar
dos progressos durante a última década e
os séculos que a precederam, ainda existe
um longo caminho a percorrer antes que
possamos compreender completamente
como o encéfalo realiza suas impressionantes
façanhas. Entretanto, essa é a graça em ser um
neurocientista: nossa ignorância acerca da
função cerebral é tão vasta que descobertas
excitantes nos esperam a qualquer momento
(BEAR, 2010, p. 21).
Uma das questões que levantam debates
a respeito da proposta de uma educação
orientada para a inclusão é como praticála. Lembramo-nos a todo o momento,
da importância de nosso papel como
formadores de cidadãos; ao mesmo tempo
em que, embora também sejamos cidadãos,
nem sempre somos respeitados como tal; de
forma que muitas vezes somos impedidos
de exercer nós mesmos, nossos próprios
deveres de cidadania e assim, de servir de

exemplo àqueles que formamos, por faltarnos às condições básicas.
O primeiro papel do professor neste
processo é decidir. Decidir-se não por
conteúdos linguísticos ou matemáticos, mas
sim, pela sociedade, que esta necessita de
cidadãos críticos, conscientes e produtivos.
A formação futura de uma sociedade
cada vez mais inclusiva depende, e muito
de uma formação escolar inclusiva e que
precisa ser presente, e não futura. Não
há uma prática pedagógica inclusiva que
possa ser dada, precisamos primeiro analisar
quem está excluindo e de que maneira
esta exclusão está acontecendo, para
então, decidirmos o que podemos fazer.
Por outro lado, no processo de investigação
redescobrimos nossa autonomia, uma
vez que não precisamos esperar por
maiores iniciativas governamentais para
começarmos a agir.
A postura pedagógica dos professores
passou por um processo de reconstrução,
orientada em conjunto com o próprio corpo
docente, num trajeto envolvendo desde a
sala de aula, passando pela coordenação
e Direção, até a secretaria da educação,
dependente
do
desenvolvimento
da
capacidade interna da escola como um todo,
bem como um compromisso abertamente
assumido, por cada participante da pesquisa.
Para que a escola se transforme num local
de produção cultural e de transformação
social, ela não pode se restringir enquanto
influência e interferência rica no universo
do aluno. Uma mudança importante
e fundamental para os professores
trabalharem com crianças com necessidades
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especiais é a possibilidade de pensar numa
escola inclusiva, criar espaços adequados,
ter especialistas para apoio e um trabalho
contínuo com as famílias.
Quando se fala inclusão, é preciso escutar
as crianças com necessidades especiais,
buscar respostas, lidar com a incerteza, com
o não saber e o problema, são essenciais
para a vida, que não há respostas prontas,
que a aprendizagem é uma construção que
se dá no dia a dia.
Deficientes
físicos
necessitam
de
profissionais comprometidos, que gostam
do que fazem e que se sensibilizem com as
dificuldades das pessoas com deficiência. Um
desafio que se coloca para a efetiva inclusão
escolar de pessoas com necessidades
especiais é parte dos professores uma
formação fundamentada nos pressupostos
da educação inclusiva.
O educador pode desempenhar um
importante papel na percepção dos alunos de
que esses têm potencialidades e limitações
diferentes. Sugerem propostas de atividades
em que os alunos sejam estimulados sobre
suas habilidades e identificadas suas
limitações. (STAIMBACK E STAIMBACK
1999, p. 23).
O professor necessita de atualização
permanente, buscar sempre informações.
Saber somente sobre a sua área de
atuação não é mais suficiente para
atender as necessidades dos alunos.
O processo educativo precisa estar
vinculado ao contexto social, em que o
aluno está inserido. Para isso deve conhecer
e usar as tecnologias, bem como outros
recursos pedagógicos.

O acesso a Internet é uma ferramenta
que pode facilitar na inovação de propostas
pedagógicas alternativas, bem como no
contato com o conhecimento de ponta para
comparar e avaliar as propostas. Isso se
faz possível, desde que as escolas estejam
equipadas tecnologicamente.
Segundo Galvão Filho (2006, p. 8), entre
os grupos de tecnologias utilizadas na
educação especial, destaca-se os softwares
voltados à acessibilidade de pessoas com
deficiência, tais recursos integram o aluno ao
sistema de computadores, e, cada vez mais
ganha espaço na sociedade.
As tecnologias estão presentes em cada
uma das pegadas que o ser humano deixou
sobre a terra, ao longo de toda a sua história.
Desde um simples pedaço de pau que tenha
servido de apoio, de bengala, para um homem
no tempo das cavernas, por exemplo, até as
modernas próteses de fibra de carbono que
permitem, hoje, que um atleta com amputação
de ambas as pernas possa competir em
uma Olimpíada, disputando corridas com
outros atletas sem nenhuma deficiência
(LÉVY,
1999
apud
GALVÃO
FILHO, 2009, p. 38).
O professor deve observar quais as reais
necessidades destas crianças e muitas
vezes analisar caso por caso a fim de poder
proporcionar possibilidades para que a
criança possa desenvolver sua cognição por
meio do que lhe é disponibilizada no meio
virtual (VILELA, 2016, p. 26).
Sabe-se que a inclusão na escola regular
não resolverá a questão da deficiência da
criança, visto que é um problema real, clínico
e objetivo, mas ela será amenizada à medida
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que a sociedade se preparar para receber essa criança,
porque, não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que
apenas uma lei resolverá a questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O progresso material é mais importante que o
desenvolvimento cultural e espiritual, ou seja, acima do
homem está o dinheiro; mais vale ter do que ser. O que
significa que somos medidos, avaliados, e julgados pelo que
temos, e não pelo que realmente somos.
Julga-se imprescindível assegurar que a criança com
deficiência mental, tenha acesso a todas as ferramentas
existentes para o desenvolvimento de suas capacidades,
independente se tais capacidades não condizem com as de
crianças normais. É preciso ainda que saibamos analisar cada
criança, cada necessidade, e ao mesmo tempo saibamos
também que todas elas são iguais, e não podem ser excluídas
do convívio social e educacional.
Espera-se que cada educador tenha a consciência em
formar indivíduos que estejam em harmonia consigo próprio
e com a natureza, que demonstrem equilíbrio interior,
ponderação, respeito com próximo, que sejam cidadãos
participantes dentro das suas capacidades cognitivas e físicas,
conhecedores e conscientes de seus direitos e deveres.
E por que não dizer, dotados com capacidades de
análise para poderem reconhecer suas próprias falhas e
avaliar as experiências que vivenciam, tendo em vista o
aperfeiçoamento constante e donos de espírito construtivo
e senso de responsabilidade.
O educador deve ser consciente de que não conseguirá
sanar todos os problemas apresentados, mas dentro da sua
prática pedagógica e por meio de suas ações, poderá respeitar
os alunos e suas particularidades. Estamos convencidos
também, que a inclusão e a construção do conhecimento
serão eficientes na medida em que forem pautados nos
pilares básicos da educação.
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Essa qualidade só será possível à medida
que resgatarmos a consciência crítica e
filosófica, com o desenvolvimento de projetos
e do diálogo, valorizando a ética e a cidadania,
capacitando o educador, mostrando a sua
importância diante desse processo.
Acreditar nesses princípios é fazer do
ambiente escolar um local de troca de
experiências, respeitarem as individualidades
e as diferenças, abandonar as discriminações
e os preconceitos, promover a solidariedade
e dizer não a violência. Somos todos iguais,
porém temos nossas particularidades, mas
mesmo assim respiramos o mesmo ar.
Circunstancialmente, alguém sabe mais

sobre determinado assunto, mas, assim que
ensina e o outro aprende o saber já se torna
um bem comum. Assim a vida vai irrigando
terrenos ingênuos, do qual brotarão mais
saberes, com alegria e entusiasmo para
viver. Consideram-se imprescindível que as
pessoas que cercam a criança tornem seu
mundo menos complexo e mais acessível as
suas necessidades.
Na educação, o acesso da criança com
deficiência intelectual deverá ter uma
infinidade de ferramentas a qual trabalhar,
possibilitando uma integração efetiva e
tornando seu desenvolvimento escolar muito
mais rico e abrangente.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
POR MEIO DOS JOGOS
RESUMO: Quando o assunto é Educação Infantil e Ensino Fundamental, o lúdico
é praticamente usado como princípio. Sem o lúdico não há como trabalhar, quer
seja no processo de exploração da ludicidade, brincadeiras, performances e jogos
(dependendo da idade, com ou sem regras). O lúdico é sempre bem-vindo para que seja
gerado interesse na criança, para que essa possa raciocinar, ser desafiada, construir
um percurso de pensamentos estratégicos e para que chegue a metas e resultados
(KISHIMOTO, 1997, p.37). Podemos utilizar o lúdico em tudo: no ensino de
Ciências, Matemática, História, Educação Física, Artes, nos estudos das Línguas e
consequentemente na Alfabetização. O lúdico dará a oportunidade de o professor oferecer
atividades interessantes, significativas e desafiadoras, permitindo ao aluno participar,
raciocinar e construir estratégias e pensamentos para a resolução de problemas. .
Palavras-chave: Alfabetização; Lúdico; Educação; Jogos; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO
Dentro do conceito de lúdico, como
categoria macro estão as outras categorias,
que são: o jogo, o brinquedo e a brincadeira.
Para Piaget, o jogo são atividades que podem
ser realizadas em grupo ou individualmente,
mas que tem duas características principais,
a da existência da regra ou a característica
de existir uma meta ao ser alcançada ao
final da atividade. O brinquedo é o objeto
manipulável, com o qual a criança joga ou
brinca. A brincadeira é o brinquedo em ação,
é a atitude de brincar ou jogar, que pode ser
com o objeto concreto ou não.
Segundo Rodrigues (2013), a brincadeira
é importante não apenas no âmbito
educacional, mas também para o ser
humano, como um ser em desenvolvimento.
O brincar é algo que tem que ser resgatado
tanto na família, como na escola. O aprender
em si é lúdico, é um processo prazeroso, de
descoberta, de curiosidade. O brincar deve ser
resgatado como forma de conhecer o mundo,
de ampliar os horizontes e de enriquecimento
da vida. A sua importância vai além da
educação, amplia as possibilidades do ser
humano em qualquer atividade. Humanizar
as atividades, passa pelo lúdico, pela
brincadeira, pelo prazer.
O brincar na educação deve ser visto
como um importante recurso pedagógico.
Ao trabalhar de forma lúdica, o professor
não deixará de apresentar os conteúdos
às crianças, mas proporcionará uma
aprendizagem prazerosa e por meio das
atividades lúdicas a criança comunicase consigo mesma e com o mundo,

aceita a existência de outros, estabelece
relações sociais e constrói conhecimentos,
desenvolvendo-se integralmente (AFFELD,
p. 51 ,2008).
A ideia do lúdico é o que irá no processo de
alfabetização, marcar a prática pedagógica do
professor. Friedmann (1995) destaca o valor
do jogo na prática lúdica, ao dizer que o jogo
estimula o desenvolvimento de determinadas
áreas cerebrais, promovendo aprendizagens
especificas, ou seja, serve como estímulo para
que a criança se desenvolva e ainda promove
aprendizagens especificas. Nas situações de
jogos a criança e/ou aluno se esforçará para
elaborar estratégias, na intenção de alcançar
resultados (GRASSI,2008).
Ao elaborar estratégia o indivíduo
trabalha o desenvolvimento do raciocínio,
desejando resultados ou o alcance de
metas, fazendo com que a criança antecipe
em sua mente a visualização de resultados,
ainda que este seja simbólico. Ainda que a
questão seja fazer um desenho ou escrever
uma palavra ou identificar letras, há uma
oportunidade desafiadora, portanto ele
tende estar centrado nesse processo para
que possa desenvolver suas estratégias,
promovendo um processo de assimilação
intenso. Há uma mobilização para que
se encontre uma solução, gerando uma
aprendizagem significativa.
Araújo e Morais (s/d) ressalvam que é
fundamental aos educadores o cuidado
de não se trabalhar numa perspectiva
classificatória, portanto o professor não
deve se concentrar apenas no produto
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final. No ideal Construtivista, o processo de
aprendizagem é percorrido individualmente.
O mais importante na situação de jogo
não é identificar quem venceu ou não, mas
conceber condições de observar os alunos
em seus processos de aprendizagens e
identificar as dificuldades e diferenças
de um aluno em relação ao outro. Nesse
caso, o jogo torna-se um instrumento
pedagógico valioso, pois ele é meio para as
análises pedagógicas e meio para o aluno
desenvolver suas capacidades.
Na busca de encontrar o melhor método
de ensino, muitos educadores prendem-se à
procura de uma “fórmula mágica”, um método
de ensino que sirva para todos, o que daria
certo somente numa turma homogênea, o
que raramente ocorre em turmas de escola
públicas. É importante o professor manter
seu foco no processo, preocupando-se em
saber como seu aluno aprende, concluindo
que não há apenas um método ou caminho.
Saber como seu aluno aprende, depende
de um diagnóstico: quem é seu aluno?
Esse diagnóstico oferecerá elementos da
realidade de seus alunos e partindo desses
elementos, poderá partir para o planejamento
e somente neste momento é que se
estabelecerá o processo lúdico.
Os Jogos e as brincadeiras, como
recursos pedagógicos, favorecem a relação
de construção do conhecimento por parte
da criança, dando-lhe essa possibilidade,
fugindo da memorização. Criam a
oportunidade de estimulo à construção
de questionamentos. Ao questionar a
criança vê-se diante da problematização, a
reflexão e consequentemente a construção

de conhecimento. Por intermédio deles
é possível o desenvolvimento integral da
criança, não apenas o desenvolvimento
cognitivo, como também o afetivo e o social,
além de, por meio deles poder trabalhar os
diversos conteúdos curriculares.
Por tudo isso a apropriação da linguagem
escrita, com suas amplas possibilidades não
é simples. Ela é um processo gradual que
exige motivos e incentivos para que o aluno
aprenda a escrever e dedicação do professor,
que deve tornar a escrita atraente para tornala eficiente (MATTA, 2010, p. 65).
A alfabetização, portanto, deve estar
associada diretamente ao meio social de
cada criança, já que a mesma serve para
que a criança faça um social da linguagem
e da escrita. Não se trata simplesmente de
repetir letras e palavras, mas de construir
pensamentos, de ser desafiado e de construir
hipóteses. Com base nisso é necessário
pensar o desenvolvimento da linguagem
desde a educação infantil. É desde esse
período que o educador deve proporcionar
oportunidades para a criança se expressar,
aprender a se comunicar, ler a realidade, a
entender o aspecto simbólico da linguagem.
A criança precisa de interação social e cultural
precocemente. Necessita se relacionar com
os adultos, com os fatos, com o mundo no
aspecto social e com as pessoas. Portanto,
a alfabetização não se inicia no ensino
fundamental, mas desde muito cedo. O
momento de alfabetização, mais do que um
aprendizado, deve ser divertido, interessante,
estimulante, desafiador, gerando uma
oportunidade de a criança estar centrada no
processo, entendendo os vários aspectos, já
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que a alfabetização não é apenas escrever e
ler, nem só ditado. Cabe ao professor elaborar
atividades para inserir a criança no mundo
da leitura e do pensamento. O papel do
professor é tornar curioso o desconhecido,
despertando a curiosidade por meio do
prazer da ludicidade.

A IMPORTÂNCIA DOS
JOGOS E BRINCADEIRAS NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
POR MEIO DOS SÍMBOLOS E DA
CULTURA
O processo de construção da linguagem e
do pensamento simbólico do ser humano, na
apropriação de cultura e desenvolvimento
do raciocínio, ocorre por meio das
interações culturais que vivenciamos. Todo
ser humano está inserido num contexto
cultural, construímos nossa identidade
historicamente e consequentemente nos
apropriamos do simbólico para representar
a realidade, a fim de nos comunicarmos,
trabalharmos, etc. O jogo é uma das formas de
incentivo e de manifestação do pensamento,
de desenvolver esse pensamento mais
complexo, é uma das formas de aplicação
da imaginação dentro de um contexto. A
importância de conhecer as benesses do
lúdico no processo de alfabetização, levanos a valorizar o jogo nesse processo de
desenvolvimento no pensamento do homem
e distanciarmos da forma linear e positivista
de aquisição da linguagem (DUTRA, s/d).
Atualmente as instituições educacionais
infantis, são na sua maioria opressivas,

impondo o que a criança deve estudar, pensar,
regras disciplinares, formas de se trabalhar,
impõe até o trabalho didático pedagógico.
Esse espaço da educação infantil, que
deveria ser um espaço de maior liberdade
para a manifestação do pensamento, é na
verdade um espaço pré configurado, que
retira do menor essa liberdade. A criança já
possui atividades pré-programadas e já com
um ritual adequado para serem realizadas,
o que impacta na imaginação e criatividade
do sujeito. Para superação desse “padrão
escolar”, há um desafio em buscar uma
educação que seja Político-Estética. De
acordo com Pilotto e Silva (2016), a educação
Político-Estética trabalha a ideia de homem
como um ser simbólico. O homem na condição
de ser simbólico ele é produtor e utilizador da
cultura, construindo a capacidade de pensar.
Por meio dessa concepção, percebemos que
é muito impactante para a educação de uma
criança quando nós oferecemos tudo pronto,
para que ela simplesmente memorize.
Segundo Piaget, a aprendizagem não pode
ocorrer por meio da memorização, pois a
apreensão e assimilação não é uma cópia do
que é externo ou uma cópia da informação.
Na verdade, o sujeito passa por um processo
de assimilação. O homem é um ser simbólico,
que constrói sua capacidade de pensar. As
ofertas às crianças devem ser vivencias,
para que possam pensar, desenvolver seus
pensamentos e ideias, desenvolver seu
raciocínio. Fugindo de estereótipos, fatos já
pré-relatados ou situações pré-moldadas. O
pensamento está diretamente relacionado
à capacidade de imaginar, sonhar e ao jogo
com a realidade (ex. fantasiar).
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De acordo com Cória-Sabini e Lucena
(2005), basicamente há três tipos de jogos:
jogos sensório-motores, que são voltados
mais para a prática motora e física; os jogos
simbólicos, atrelados à ideia de reprodução
da realidade daquele momento, vivida a partir
da imaginação, que são os jogos de fantasias
e os jogos de regras, pois são pré-planejados
e as regras pré-estabelecidas, embora
elas também possam ser estabelecidas
pelas próprias crianças. Grande parte das
escolas investem mais nos jogos de regras,
que são justamente os que limitam mais a
possibilidade de imaginação e criação.
O exercício do jogo simbólico e de
linguagens não verbais servem para o
desenvolvimento da linguagem verbal. No
processo de aquisição e desenvolvimento da
linguagem verbal é possível transformá-la em
instrumento de pensamento. Por exemplo,
ao compararmos duas crianças, uma de 1
ano e outra de 4 anos, observamos que é
muito visível a capacidade de pensar a partir
da linguagem verbal na criança de 4 anos. A
criança de 4 anos está primeiro pensando,
para depois executar a ação. A ação que ela
executa, por mais que ela e o pensamento
sejam muito rápidos e o planejamento da ação
tenha ocorrido de forma muito rápida, ainda
assim foi uma ação pensada. Essa criança já
desenvolveu o simbólico, ela pensa: “quero ir
ao banheiro” e vai ao banheiro. Já a criança
de 1 ano que ainda não desenvolveu ainda o
pensamento simbólico, age por impulso. Ela
muda de direção muito rapidamente, sem
saber o porquê. Não há por que subestimar
o pensamento da criança de 1 ano, mas essa
criança ainda não desenvolveu o pensamento

simbólico. A interação dela com a realidade
é uma interação muito mais físico- motora,
do que uma interação de raciocínio. No
entanto, conforme a criança vai brincando,
jogando, participando das situações que
ela pode imaginar, em que ela é estimulada
pelo próprio jogo e pelas outras crianças que
brincam, na cultura presente na realidade
dela, ela vai adquirindo capacidade de
pensar, desenvolvendo primeiro a linguagem,
de falar, de reconhecer objetos e a partir
disso ela vai desenvolvendo sua capacidade
de pensar. A linguagem verbal é utilizada
como um instrumento de pensamento.
Quando por exemplo, estamos dirigindo,
pensamos em virar à direita. Acionamos
a seta e viramos para o lado direito,
obviamente pelo hábito, fazemos isso muito
rapidamente e quase que mecanicamente,
porem uma pessoa recém-habilitada, irá
demorar um pouco mais nesse processo de
pensamento e execução. Observamos nessa
ação que a linguagem verbal transforma
em instrumento do pensamento.
Para Vygotsky (1988, 1987, 1982), o
jogo nada mais é que a origem da metáfora.
Ele é fundamental para a aquisição do
conhecimento. Vygotsky (1988), entende o
jogo como instrumento primeiro da aquisição
do conhecimento. Para entendermos que o
jogo é instrumento primeiro da aquisição do
conhecimento, temos que trabalharmos com
a ideia de múltiplas interações e valorização
do contexto cultural, ou seja, a concepção
de conhecimento linear e positivista deve
ser eliminado. Na escola tradicional o
conhecimento é apresentado à criança de
forma linear, somando-se conhecimento,
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construindo um caminho de conhecimento,
linearmente. Passamos a entender o ser
humano em sua construção de pensamento,
vivendo múltiplas interações, há construções
de pensamento consciente e há ações que
tomamos a partir do inconsciente.
O ser humano age de acordo com a
imaginação, com a nossa estrutura cognitiva,
capacidade momentânea de pensar e agir,
com base na afetividade, nas relações
afetivas que estabelecemos com o meio
e com outras pessoas, influenciados pela
cultura, pela consciência e pela inconsciência.
Há a necessidade de romper a ideia de
produção do conhecimento de forma linear.
O maior pico de desenvolvimento do ser
humano é de 0 a 6 anos, em que a criança
se desenvolve muito e de maneira não linear,
mas multidimensional. Ela está o tempo
todo recebendo uma carga de informações
e interagindo das mais variadas maneiras
e tudo isso interfere na produção do
conhecimento, no processo de assimilação,
na convivência da criança com a sociedade e
com a cultura. Portanto, trabalhar com jogo
requer rompimento com a concepção linear e
positivista de linguagem. Segundo Rodrigues
(2013, p.23) “A criança além de aprender
a ler e escrever deve dominar as práticas
sociais de leitura e escrita. É preciso que se
leve a criança a conviver, experimentar e
dominar as práticas de leitura e de escrita
que circulam na sociedade.”
Na concepção de Dias, apud Kishimoto
(1996), metáfora e símbolos são chaves da
natureza humana. O pensamento não ocorre
de forma linear, mas metaforicamente,
por natureza, desenvolve-se a partir das

mais diversas interações, representações e
simbologias. A realidade que vivemos é uma
realidade construída pela razão. Olhamos
para ela e a interpretamos, ela não se impõe
sobre nós. Visto que há pontos de vista
diferentes sobre a realidade vivida. Portanto,
ela não é algo dada e imposta, mas sim
representada e interpretada pelo próprio
sujeito, a partir da estrutura que ele tem: sua
cultura, suas experiências e conhecimentos.
Compreende-se a realidade em sua forma
construída pela razão, mediada pelo símbolo,
a partir da razão. O símbolo compreende
os diversos significados do sujeito dentro
da sua cultura: gênero, o que tem valor e o
que não tem, o que é moral ou imoral. Tudo
isso media a compreensão de realidade, traz
significado e sentido para ela. A realidade,
portanto, não é captada diretamente, mas
é construída. O sujeito a constrói a partir
das suas próprias bases. Esse sujeito que
interpreta o mundo, interpreta-o a partir dos
esquemas de pensamentos desenvolvidos.
Este pensamento é desenvolvido em
redes: afetivas, cognitivas, conscientes e
inconscientes.
O homem (sujeito) busca continuamente
significações. Ao depararmo-nos com
situações e objetos, buscamos sempre
compreendê-lo. Fazemos isso desde que
nascemos, quanto mais conhecimento
construímos, quanto mais capacidade
cognitiva, quanto mais conhecimento do
simbólico, mais clareza se tem com relação
ao objeto que está sendo apresentado.
Dentro da alfabetização, quando se tem
um amplo conhecimento simbólico, mais
facilidade o sujeito encontra para interpretar
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situações diferentes. A criança ou bebê
busca interpretar primeiramente os objetos
e situações mais simples, representar a
realidade de forma mais simples. Aquilo que
está dentro da realidade vivida. O ser humano
é um ser sensível que busca significações.
A estética possibilita a apreensão
da realidade pela sensibilidade, pois o
conhecimento não somente resulta de
uma ação intelectual, como também da
imaginação, da emoção, da intuição –
elementos fundamentais para a constituição
de sujeitos críticos e criativos (PILLOTTO,
SILVA, 2016, p.466).
A
relação
símbolo-pensamento
é
elaborada e recriada pelo sujeito a partir
de concepções internas próprias, contando
também com o emocional, que impacta
nossa forma de pensar. Não existe uma única
forma de interpretar a realidade e analisar o
mundo, mas existem múltiplas interações.
(KISHIMOTO, 1997).
De acordo com Rodrigues (2013) a visão
racionalista e reducionista do ser humano,
tende a nos dizer que o homem ao adquirir
conhecimento se apropria de forma mecânica
e automática daquilo que é oferecido
externamente. No entanto, na construção de
conhecimento, o sujeito simboliza por meio
da sua cultura, subjetividade, suas emoções.
Tudo isso influencia na forma que o sujeito
desenvolve seu pensamento, se relaciona
com a sociedade e interpreta o mundo.
A alfabetização e o lúdico são inseparáveis.
O ambiente lúdico é o mais propício para
a aprendizagem e produz verdadeira
internalização da alfabetização e do
letramento. O brincar pedagogicamente deve

estar incluído no dia-a-dia das crianças. Dessa
forma será proporcionado o desenvolvimento
das capacidades cognitivas, motora, afetiva,
ética, estética, de relação interpessoal e de
inserção social e a aprendizagem específica
da alfabetização. Ao brincar, a criança tem a
possibilidade de conhecer seu próprio corpo,
o espaço físico e social. Brincando, a criança
tem oportunidade de aprender conceitos,
regras, normas, valores e também conteúdos
conceituais, atitudinais e procedimentos
nas mais diversas formas de conhecimento.
(DUTRA, s/d)
A visão racionalista contribui com
a alienação do processo de criação e
simbolização do sujeito. Uma vez que o ser
humano não é concebido como u sujeito que
não constrói conhecimento a partir da cultura,
ele recebe tudo pronto, tudo já construído
por um sujeito que “mais evoluído”, que já se
apropriou da cultura, que já construiu aquilo
que representa o simbólico e o receptor
(aluno), apenas se apropria do que lhe é
transmitido, de forma mecânica e automática.
A visão reducionista contribui com a ideia
de alienação do processo de criação e
simbolização do sujeito, desvalorizando-o
no processo de criação e simbolização.
Entendendo o sujeito com capacidade de
criar seus símbolos, desenvolvendo-se,
criando e aperfeiçoando a capacidade de
pensar e criar a partir da própria imaginação.
A problemática inicia-se ainda na educação
Infantil. A alienação é refletida a partir da
dos primeiros anos de vida. O processo de
desenvolvimento aprisiona-se numa infância
sem liberdade e espaço para viver a infância
de maneira plena e enriquecedora. Se não é
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a criança que produz, ainda vista como um
sujeito incapaz, recebendo tudo pronto, a
mesma não encontra liberdade e espaço para
seu processo criativo, não vivendo a infância
a partir das suas próprias manifestações
e linguagens. Tudo o que ela faz é errado,
subvalorizado, vista como incapaz. A visão
racionalista faz com que só possamos pensar
e agir de acordo com aquilo que já está posto
e convencionado, de acordo com aquilo que
já está culturalmente presente.
Para Vygotsky (1988, 1987, 1982) apud,
(Kishimoto, 1997) o jogo proporciona a
possibilidade de exercer a imaginação em
ação. O processo de criação e imaginação
para a criança é totalmente novo, até então
suas ações estavam muito focadas no
sensório-motor, ainda não havia adquirido a
capacidade de pensar e planejar suas ações,
agindo quase sempre de maneira impulsiva,
de repente, a partir do desenvolvimento da
linguagem, inicia sua capacidade de pensar,
agora pode imaginar, aperfeiçoando essa
capacidade continuamente. Portanto, esse
desenvolvimento é constante. O jogo trará a
oportunidade do exercício da imaginação em
ação. Esta – a imaginação -, ainda segundo
Vygotsky (1988), surge primeiro em forma
de jogo, contribuindo com a passagem da
inteligência simbólica para a inteligência
prática. A criança começa a planejar a ação
a partir de um pensamento preliminar. É
nesse processo que a imaginação contribui
com a passagem da inteligência simbólica
para a inteligência prática, tornando-se uma
relação cíclica. No caminhar desse processo
de valorização da imaginação, a contribuição
do educador é oportunizar liberdade, tempo

e espaço para que ela possa imaginar. Se a
oferta na educação infantil é apenas jogos
de regras, pré-moldados pelos educadores,
a criança não terá essa oportunidade.
Consequentemente ela será impactada não
somente a forma de brincar da criança,
mas negando-lhe também a oportunidade
de desenvolvimento de elaboração de
pensamento, de desenvolvimento da
aquisição de autonomia (essa só será
desenvolvida conforme ela tiver maior
habilidade de pensamento, planejamento da
ação e consequentemente produzir a ação com
qualidade). Uma vez que a escola não oferta
a possibilidade de imaginação, ela vai tirando
a possibilidade desse desenvolvimento,
retardando o processo de desenvolvimento
criativo da criança. É necessário que seja
ofertada a criança a oportunidade de criar
num processo de pensamento: a imaginação.
A importância do imaginário se distribui na
qualidade de vida por meio da comunicação,
representação, apresentação dos nossos
desejos e interpretação da nossa visão de
realidade. (RODRIGUES, 2013, p.28)
Diferentemente do animal, o homem
carrega em si a racionalidade que lhe permite
criar. Enquanto o animal racionaliza com
base em seus instintos, que lhe permite ter
suporte para que possa sobreviver, fazendo
basicamente nada diferente daquilo que a
natureza já lhe determinou. O homem, em
sua constituição biológica, também já possui
a sua forma de viver determinada pela
natureza, mas o homem pode transformar
muitos aspectos: não nasce com asas, mas
pode voar, já consegue reproduzir sem
relação sexual, se locomove mais rápido,
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mesmo sem musculatura adequada para
isso, pois o homem tem a capacidade de
criar e ir além daquilo que a natureza lhe
ofereceu. A racionalidade do homem é
uma racionalidade criativa. O homem é o
único animal que produz cultura. A partir da
cultura, as tecnologias, a capacidade de agir
sobre o meio, de alterar o meio. Enquanto
os animais se adéquam ao meio natural, o
homem transforma o meio natural a partir
dos seus interesses.
A capacidade de criar do homem está
atrelada à relação do homem com a cultura,
que ele produz, assimila e na qual ele convive.
A capacidade de criação do homem
é
desenvolvida
por
necessidade.
No estudo da evolução da espécie os
grupos humanos sempre tiveram a
necessidade de desenvolver determinados
aspectos para garantir a sobrevivência.
Para caçar melhor, se proteger, se agasalhar,
etc. Portanto a criação é vista como uma
ordenação de uma ideia, de um sentimento.
Pode haver um processo de criação
individual, mas comumente ocorre a criação
dentro de um espaço coletivo-cultural.
A partir do que se observa, há inspirações
individuais e com base na cultura existente,
cria-se algo no espaço coletivo-cultural.
O suporte da capacidade de criação do
homem, portanto, é a cultura construída.
A cultura é quem orienta a imaginação
no processo de criação do homem.
É nela que está inserida a Religião, a Arte,
mitos, a Ciência, a Linguagem verbal, oral
ou escrita, da qual nos comunicamos e
interpretamos a realidade, permitindo
ao homem viver o universo simbólico.

A partir da simbolização e da representação
é que o homem interioriza o mundo.
O homem constituído historicamente,
um
ser
social-histórico-cultural,
que
constantemente
desenvolve
cultura,
evoluindo. A necessidade primordial do
homem para que ele se constitua ser humano
é apropriar-se de cultura, interiorizando
o que o mundo oferece em suas matizes
culturais. (Vygotsky (1988, 1987, 1982)
apud, (Kishimoto, 1997). E tudo isso ocorre
a partir de um processo de simbolização,
compreendendo
o
simbólico
e
se
apropriando do simbólico.
O ideal tradicionalista, tão comum ainda
nas escolas, vai contra essa capacidade de
criação do homem é impactada pelo trabalho
escolar atual. Essa escola ainda está tão
preocupada em produzir um homem ideal
para a sociedade vigente, que ela não permite
a criança viver experiências autenticas,
buscar suas significações e desenvolver esse
simbólico com mais liberdade. A capacidade
de criação da criança é impactada a partir do
momento em que ela oferece conhecimentos
ritualizados, impossibilitando a criança de
brincar, produzir e construir conhecimento
autentico, pois, a escola já oferece “aquilo que
é certo e o que é errado”. Ao papel da escola
cabe a estimular o jogo metafórico, para que
haja o desenvolvimento da capacidade de
pensar da criança e não, como ocorre, uma
linguagem mecanizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se o direito da criança é ter acesso à educação de qualidade
e desenvolver-se integralmente no âmbito da instituição
educacional e com o apoio dela, então também é direito
da criança que a escola se organize de maneira adequada,
para que a criança tenha experiência significativas com
possibilidades de se desenvolver. Alcançamos um estágio
de direitos sociais que exige um trabalho de qualidade da
escola. A escola necessita atuar com base numa concepção
educacional mais adequada para os tempos atuais. A criança
tem o direito de ter a liberdade de se desenvolver dentro da
instituição educacional, tendo a sua infância valorizada, com
o momento que ela vive, valorizado. Portanto, liberdade,
espaços adequados para o processo de valorização. A oferta
de jogos simbólicos é uma boa estratégia para a garantia de
direitos das crianças. (KISHIMOTO, 1997)
Cória-Sabini e Lucena (2005) acreditam que o grande
desafio do sistema educativo da atualidade é pensar numa
escola voltada para as crianças e não para os adultos. Os
processos, a adequação, disposição de material, o próprio
material pedagógico e o pensar pedagógico necessitam
estarem voltados para as crianças. A retirada do brincar no
ensino fundamental, com o engessado pensamento de que
a seriedade e morbidade das aulas encaminham as crianças
para o aprendizado, apenas servem para progredir no ideal
conservador do ensino Tradicional. Esse mesmo ideal serve para
a desvalorização de qualquer processo criativo, desmotivando
o desenvolvimento da criticidade e da imaginação.
O “fazer lúdico” deve permear o currículo e o planejamento
do professor. É por meio do lúdico que se torna possível o
contorno de grandes problemas, como por exemplo, o atraso
no processo alfabetizatório, problemas de comportamento,
nas necessidades que comprometem crianças com
necessidades especiais e até na evasão escolar. Diante
de tantos problemas que afetam o sistema de educação
brasileira, especialmente da escola pública, ressalta-se a
necessidade do recurso lúdico. Por meio do jogo, do brinquedo
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e da brincadeira, que as problemáticas que assolam muitas crianças, ganham invisibilidade.
Quando o lúdico é o protagonista da aula, literalmente a criança aprende brincando.
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ALFABETIZAR E LETRAR POR MEIO
DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo verificar por meio de uma pesquisa bibliográfica,
a importância da ação do professor associando o alfabetizar ao letramento e a utilização
das sequências didáticas. Este artigo propõe uma reflexão sobre a importância da
alfabetização e letramento como fatores indissociáveis para a aprendizagem. Para tal
pressuposto, a alfabetização e letramento são caminhos que poderão ser realizados com
a introdução de sequências didáticas como instrumento facilitador na empreitada. É
de suma importância perceber que cada aluno aprende quando o professor reconhece
no início da alfabetização, a necessidade de transcender a decodificação do código
escrito e o ler e escrever para uma interpretação crítica perante o mundo real do
sujeito. A criança, mesmo ainda não alfabetizada, convive com muitas letras e faz leitura
inicial de rótulos, imagens, gestos e emoções, portanto o contato com o mundo letrado
ocorre muito antes da alfabetização. O letramento faz parte das práticas sociais, é
o uso da Leitura e Escrita nestas práticas. Evidenciaremos a importância de seguir esse
caminho com o planejamento de sequências didáticas.
Palavras-chave: Leitura e Escrita; Alfabetização; Letramento; Sequências Didáticas.
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INTRODUÇÃO
Na primeira parte faremos uma discussão
sobre o uso conceitual das palavras
Alfabetização e Letramento e como os
autores definem a relação entre elas no
desenvolvimento do processo de leitura e
escrita no período de alfabetização.
Na segunda parte, pensaremos a
possibilidade de ações para a promoção
da alfabetização e letramento e como
instrumento facilitador, a adoção do ensino
por meio de sequências didáticas.
Na
terceira
parte,
serão
feitas
considerações finais sobre a discussão
apresentada.

O LETRAMENTO NO CONTEXTO
ALFABETIZADOR
A alfabetização teve início no Brasil
com a chegada dos jesuítas. Esses
clérigos fundaram escolas e se dedicaram
ao ensino da leitura e escrita. Com o
passar dos séculos, a administração
escolar dos jesuítas foi substituída e os
Estados passaram a arcar com a
responsabilidade de fundar escolas e oferecer
o ensino às crianças de forma gratuita.
Sabemos que todas as crianças têm o
direito à alfabetização nos anos iniciais da
Educação Fundamental e este processo
de aprendizagem se realiza pelas aulas e,
especialmente, por meio do ambiente em
que cada aluno está situado.
Cabe ao professor alfabetizador, definir
como trabalhar nesse ambiente, lançando

ações que visem à alfabetização de
seus alunos ao final do ciclo, aproveitar
bem materiais pedagógicos no auxílio
do desenvolvimento da leitura e escrita,
bem como caminhar com este processo
de alfabetização por meio do letramento
é fundamental. O letramento é a ação de
interpretar adequadamente as demandas
da leitura e da escrita. Podemos definir
Letramento como:
[...] o processo de inserção e participação
na cultura escrita. Trata-se de um processo
que tem início quando a criança começa a
conviver com as diferentes manifestações
da escrita na sociedade (placas, rótulos,
embalagens comerciais, revistas, etc.) e se
prolonga por toda a vida, com a crescente
possibilidade de participação nas práticas
sociais que envolvem a língua escrita, como
a leitura e redação de contratos, de livros
científicos, de obras literárias, por exemplo.
(VAL, 2006, p. 19).
Sabemos que nem sempre existiram
vários
métodos
e
formas
de
se
alfabetizar uma pessoa. Geralmente, se
alfabetizava por meio de um modelo
padronizado e mecânico de cópia e leitura.
Com relação à forma em que as pessoas
eram alfabetizadas nesse tempo (CAGLIARI,
1998, p. 15), afirma que:
Na antiguidade, os alunos alfabetizavamse aprendendo a ler algo já escrito e
depois copiado. Começavam com palavras
e depois passavam para textos famosos,
que eram estudados exaustivamente.
Finalmente, passavam a escrever seus
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próprios textos. O trabalho de leitura e cópia
era o segredo da alfabetização.
Está forma padronizada e mecânica de
se ensinar, mostra-nos pelas estatísticas e
experiências relatadas por muitos professores
que algumas crianças chegam aos anos finais
do Ensino Fundamental I, sem domínio da
Leitura e Escrita, apresentando defasagens
no processo de alfabetização.
Vejamos o conceito de alfabetização:
É um processo que, ainda que se inicie
formalmente na escola, começa de fato,
antes de a criança chegar à escola, através
das diversas leituras que vai fazendo do
mundo que a cerca, desde o momento em
que nasce e, apesar de se consolidar nas
quatro primeiras séries, continua pela vida
afora. Este processo continua apesar da
escola, fora da escola e paralelamente, à
escola. (PEREZ, 2002, p. 66)
A definição de Letramento comporta o
conceito de alfabetização. Alfabetizar como
já especificado, requer um ambiente rico em
materiais pedagógicos e o compromisso do
professor em alfabetizar a criança por meio
do Letramento. A criança, mesmo ainda não
alfabetizada, convive com muitas letras e faz
leitura inicial de rótulos, imagens, gestos e
emoções, portanto o contato com o mundo
letrado ocorre muito antes da alfabetização.
O letramento faz parte das práticas sociais,
é o uso da Leitura e Escrita nestas práticas.
Para Soares (2008), letramento e
alfabetização são indissociáveis e a
escola deve trabalhar com os dois
processos para impedir o fracasso escolar.
Ambos são fundamentais para o domínio
adequado no processo de aprendizagem da
leitura e escrita.

AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Os livros de alfabetização não existiam
no início da década de 1990, tal como
são disponibilizados hoje. Os professores
alfabetizavam, utilizando-se de métodos e
processos contidos em cartilhas. As cartilhas
não apresentavam textos e na maioria das
vezes, apenas conjunto de frases com o
objetivo de explorar as relações entre letras
e sons. Podemos perceber está constatação
na imagem que se refere à cartilha Caminho
Suave:
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Como podemos verificar e de acordo
com a imagem acima, há duas décadas não
havia uma atenção ao desenvolvimento da
compreensão leitora e escritora (capacidade
de produzir textos) nas séries iniciais do
Ensino Fundamental I, e entendia-se que o
estímulo à escrita só poderia ser realizado
após a alfabetização.
Nos livros de Português para esses anos,
principalmente naqueles voltados para as
séries finais da educação fundamental, as
atividades de leitura se faziam quase sempre
em torno de um único gênero – a crônica
– e tendiam a explorar um número muito
reduzido de habilidades, como a retirada de
informações e a compreensão de trechos
isolados. A redação se fazia a partir de um
tema indicado, sem que se dessem diretrizes
sobre as condições de produção dos textos
e sem que se realizasse um processo de
alimentação temática e de discussão da
forma da composição (que, quando ocorria,
envolvia apenas aspectos relacionados a
tipos de textos, como o descritivo, o narrativo,
o dissertativo e o argumentativo). O ensino
sistemático de conteúdos gramaticais reinava
soberano e seu aprendizado constituía
o objetivo privilegiado da disciplina.
(BATISTA, 2004, p. 122).
Verificamos por meio da análise de
livros de alfabetizações atuais, que os
mesmos propõem atividades de leitura e
produção de textos, antes mesmo de o
aluno
desenvolver
capacidades
de
codificar e decodificar. Os professores
também
se
sentem
confusos
na
identificação de quais são as tarefas
propostas que poderão desenvolver estás

capacidades, pois os livros não seguem um
método pré-definido.
Sendo assim, acreditamos na importância
de os profissionais que iniciam as crianças
na leitura e escrita, adotarem nos seus
procedimentos metodológicos as sequências
didáticas.
O termo, Sequência Didática (SD), surgiu
na França por volta de 1980. O objetivo foi
integrar os programas de ensino em Língua,
terminando com a divisão dos estudos das
línguas em redação, ortografia, sintaxe e
gramática. Para estudiosos como Vygotsky
(1998) e Bronckart (1999), a aprendizagem
da leitura, escrita e oralidade formal da língua
estão intimamente ligadas ao relacionamento
e interação entre professores e estudantes.
O termo Sequência Didática passou a
ser divulgado no Brasil por volta da última
década do século XX, associado aos estudos
de gêneros discursivos. Gêneros discursivos
são todos os tipos de textos verbais e não
verbais, podendo ser formais e informais.
A possibilidade de se produzir ou se
compreender um texto é infinita devido à
quantidade de tipos de textos, ou seja, de
gêneros do discurso que existem ao longo
da sociedade. A proposta de ensino por meio
de Sequência Didática tem como objetivo
apresentá-la como instrumento facilitador
da aprendizagem entre outros organizadores
do trabalho docente.
Devido à proximidade entre a alfabetização
e letramento, o planejamento de uma
sequência didática facilitará o trabalho
docente e a organização dos conteúdos
direcionados para a aprendizagem da Língua
Portuguesa, ou seja, um ensino voltado
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para o desenvolvimento das capacidades
de leitura, escrita e oralidade, dando ênfase
a contextualização, um ensino vinculado
à realidade do aprendiz e ao seu mundo
social. De acordo com Dolz; Noverraz e
Schneuwly (2004, p.97), esse instrumento
de ensino é visto como “[...] um conjunto de
atividades escolares organizadas de maneira
sistemática, em torno de um gênero oral
ou escrito [...]”. Ela nos permite organizar a
rotina da alfabetização.
No primeiro ano do ensino fundamental,
as crianças já descobrem a importância da
escrita como instrumento importante na

expressão de ideias e opiniões. A sequência
didática irá permitir uma visão geral do
trabalho e como o docente poderá proceder
ao longo do período de alfabetização. É
importante considerar que cada aluno já
tem contato com as práticas de leitura e
escrita e na escola está prática passa a ser
propositada e organizada pelo professor. As
atividades apresentarão níveis gradativos de
desafios e a sua duração será planejada de
acordo com o conteúdo a ser desenvolvido.
Ela tem por objetivo construir nas crianças
comportamentos leitores e aptidão na
interpretação de diferentes gêneros textuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Como já citamos, o presente trabalho tem por perspectiva
verificar e destacar a importância da alfabetização e do
letramento como elementos indissociáveis e ainda a
importância do uso das sequências didáticas nesse processo.
Verificamos ao longo da escrita que a criança, mesmo
ainda não alfabetizada, convive com muitas letras e faz
leitura inicial de rótulos, imagens, gestos e emoções, portanto
o contato com o mundo letrado ocorre muito antes da
alfabetização. O letramento faz parte das práticas sociais, é
o uso da leitura e escrita nestas práticas.
O artigo evidencia que as atividades de alfabetização
devem ser previamente planejadas como sequências
didáticas para que gradativamente as crianças possam ser
desafiadas por meio do estudo de diferentes gêneros textuais.
Compreendemos por meio da análise de diferentes autores
que cada aluno aprende quando o professor reconhece
no início da alfabetização, a necessidade de transcender a
decodificação do código escrito e o ler e escrever para uma
interpretação crítica perante o mundo real do sujeito. Neste
viés são crescentes os estudos que visam contribuir para a
qualidade da atuação docente em sala de aula.
Com o foco no âmbito da alfabetização da língua
materna, as sequências didáticas podem ser mais uma
ferramenta de auxílio para o professor no planejamento
e na execução de suas tarefas. Entendemos que está
abordagem didática pedagógica proporcionará sucesso no
processo de iniciação a leitura e escrita.
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INTRODUÇÃO

ÁLGEBRA NOS PRIMEIROS ANOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Com a proposição da Base Nacional Comum Curricular (2017) de que se ensine
Álgebra desde as primeiras séries do ensino fundamental, começam a surgir questionamentos
sobre como fazer tal inserção e, portanto neste estudo iremos refletir a respeito das
potencialidades do que é trazido com relação à Álgebra para estas séries, pois tal proposição
revela-se para muitos como novidade. Iremos notar que antes da homologação da Base
(2017) estudos já vinham sendo desenvolvidos na busca de um ensino mais significativo, até
mesmo com a proposição de conceitos abstratos para os anos iniciais do fundamental na
busca de dar sentido e propor um ensino mais fluido e expressivo.
Palavras-chave: Álgebra; Ensino Fundamental; Matemática.
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A Álgebra é o campo da matemática
que estuda de maneira formal equações e
operações, o que a torna, de certo modo,
distante do educando por seu caráter
abstrato, fazendo com que muitos deles
apresentem dificuldades na mesma.
Se considerarmos em conjunto o sistema
professores e alunos, encontraremos nos dias
atuais uma forte tensão. Para os professores,
de um lado, a álgebra representa a ferramenta
matemática por excelência; poder-se-ia
dizer que eles se formam numa matemática
algebrizada. Os alunos, de outro lado, veem a
álgebra como fonte de infinita incompreensão
e de dificuldades operacionais insuperáveis
(SESSA, 2009, p.6).
Antes mesmo da homologação da Base
Nacional Comum Curricular (2017) – BNCC –
alguns estudiosos já pensavam e propunham
modos de como minimizar o impacto deste
campo da matemática aos educandos, pois
muito dos conceitos construídos pelos
educandos nas séries iniciais além de não
estruturar o pensamento para as questões
algébricas em alguns aspectos, acabam
por se colocar de maneira conflituosa em
alguns outros. As reflexões de tais autores
caminhavam no sentido de se propor uma
passagem mais amena pela reconstrução
de alguns conceitos ou ainda o recurso
aos jogos no intuito de proporcionar uma
entrada mais prazerosa neste campo, como
poderemos ver a seguir alguns exemplos. Já
Brizuela (2009) propõe em seu estudo que
a Álgebra seja introduzida desde cedo aos
pequenos, nas primeiras séries do ensino

fundamental. Alguns dos resultados de seus
estudos além de valorosos se relacionam a
proposição apresentada na Base (2017).
A BNCC (2017) – documento normativo
que propõe a elaboração / revisão dos
currículos da Educação Básica brasileira
numa perspectiva de equidade e formação
integral, homologada em dezembro de
2017 – propõe para a matemática cinco
unidades temáticas que se correlacionam:
Números,
Grandezas
e
Medidas,
Probabilidade e Estatística, Geometria e
Álgebra. E traz a novidade da introdução da
Álgebra desde as séries iniciais do Ensino
Fundamental, deste modo, passa a se fazer
necessária a reflexão sobre qual maneira
seria a indicada para tal abordagem.
Um ponto que no geral se apresenta
comum nas mais variadas proposições é
o recurso à situação problema a fim de
introduzir novos conceitos de maneira
significativa, desse modo tal aspecto requer
também atenção do educador na busca de
uma proposta que faça sentido ao educando
e o envolva de fato.

O OLHAR PARA A ÁLGEBRA DE
MANEIRA SIGNIFICATIVA ANTES
DA HOMOLOGAÇÃO DA BNCC
O aprendizado da Álgebra sem um preparo
preliminar das crianças nas séries iniciais
do ensino fundamental requer delas um
repensar de verdades que já tinham como
absolutas no aprendizado da Aritmética, pois
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no contexto da Álgebra ter um número após
o sinal de igual nem sempre significa que a
conta já está resolvida, não é uma regra o
resultado estar à direita do sinal de igual, as
letras passam a ter uma função maior do que
representar unidades de medida, elas podem
representar também incógnitas ou variáveis,
como vemos em: 20=8x+12. As crianças “[...]
sentem a perda de sentido do que já sabem
e julgam as dificuldades operatórias difíceis
de serem superadas” (DOMINGUES apud
VICHESSI, 2009, online).
Um caminho para superar as dificuldades
mencionadas nesse contexto é clarificar com
os educandos que os processos aritméticos
com os quais já tiveram contato são válidos,
no entanto para as resoluções algébricas
se faz necessário o conhecimento de
novos procedimentos, sendo necessária
uma série de novas construções com os
educandos, como o significado do sinal
de igual (=) representando equivalência,
nas situações problemas a tradução para
a linguagem matemática das proposições,
tendo a clareza de que é um processo,
que mais do que se apegar a algoritmos é
importante proporcionar ao educando a
capacidade de pensar matematicamente
e fazer generalizações possibilitando a ele
e valorizando seus esquemas, desenhos
e estratégias na busca de resoluções,
pois como nos afirma DOMINGUES apud
VICHESSI (2009) “A generalização, algo
essencial para o entendimento dos conceitos
algébricos, não nasce do acúmulo de
evidências pontuais em exemplos”.
Outra abordagem possível aos anos
finais do ensino fundamental na busca de

tornar o campo em questão mais atrativo e
significativo é o recurso aos jogos, conforme
indicado pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998):
Os jogos podem contribuir para um
trabalho de formação de atitudes – enfrentar
desafios, lançar-se a busca de soluções,
desenvolvimento da crítica, da intuição, da
criação de estratégias e da possibilidade
de alterá-las quando o resultado não é
satisfatório – necessárias para a aprendizagem
da matemática (PCN, 1998, p.47).
Como apontado por MIGUEL e CONEJO
(2014) o ensino por meio de jogos e
situações lúdicas é importante por propiciar
um momento de aprender prazeroso:
Para o ensino do cálculo algébrico, o
jogo contribui para o desenvolvimento
do
pensamento
racional
e
das
atividades
cotidianas,
motiva
os
alunos e estimula a concentração além
de levá-los a busca de solução e o
enfrentamento
de
desafios
criando
estratégias para encontrar o resultado
(MIGUEL; CONEJO, 2014, p. 16).
Apesar de a Base (2017) propor um
novo olhar para a Álgebra iremos tratar um
pouco a respeito de estudos propostos da
Álgebra em sua totalidade desde cedo aos
pequenos, pois tal concepção muito tem de
contribuição para a reflexão aqui proposta.
BRIZUELA apud SANTOMAURO (2009)
defende que a Álgebra deva ser ensinada
desde cedo aos pequenos, por meio da
proposição de situações problemas que
possibilite a eles liberdade de resoluções e
o registro das mesmas, inclusive o uso de
letras e equações. Segundo a pesquisadora,
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o estudo não estanque da Aritmética e da
Álgebra desde as séries iniciais faz com que
o ensino da matemática seja mais fluido:
“Dessa forma quando as crianças chegam
aos 13 ou 14 anos, não estranham que haja
incógnitas ou variáveis nos problemas e
conseguem resolvê-los com propriedade”.
Brizuela
(2009)
desenvolve
uma
pesquisa com crianças norte-americanas
de 7 a 9 anos e afirma ser possível ensinar
Álgebra desde cedo, fazendo com que
elas usem notações para representar seu
raciocínio na resolução de problemas. Para
exemplificar os resultados obtidos pela
pesquisadora irei discorrer a respeito de duas
de suas proposições e observações:
A primeira situação tem como objetivo
o uso de tabelas, neste caso os educandos

já haviam tido contato com o objeto de
conhecimento, e foi apresentada para elas a
seguinte situação problema:
Dia 1: Três irmãos guardavam em cofres o
dinheiro recebido da avó. Um dia, contaram
quanto cada um tinha: Jessica tinha 7 dólares,
Daniel, 4 dólares, e Leslie, nada. Mostre
quanto dinheiro cada um tem.
Dia 2: A avó deu a cada criança 2 dólares.
Com quanto dinheiro ficou cada um?
Dia 3: A avó visitou novamente as
crianças e deu 3 dólares para os netos.
Mostre em uma tabela com quanto dinheiro
ficou cada um, representando as situações
(SANTOMAURO, 2009, online).
À qual um dos educandos de 7 anos, aluno
do segundo ano, apresenta como resolução
uma lógica pessoal similar a seguinte:

Figura 1 – Uma das resoluções apresentadas à situação

Fonte – SANTOMAURO, 2009
Outro exemplo tem como objetivo o
Susan: 1 tubo, 1 caixa e 20 doces soltos
uso de equações, no entanto não solicita
Sabe-se que:
explicitamente tal uso:
a) Cada caixa contém a mesma quantidade
Duas alunas vão à frente da sala e recebem de doces.
diferentes quantidades de doces.
b) Cada tubo contém a mesma quantidade
São elas:
de doces.
Briana: 2 tubos, 1 caixa e 7 doces soltos
c) Cada aluno tem a mesma quantidade
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total de doces (SANTOMAURO, 2009,
online).
Dentre as observações da pesquisadora,
nota-se que a maioria da classe se utilizou de
desenho para a resolução deste problema,

sendo que parte significativa recorreu a
equações e ao uso de pelo menos uma
incógnita como pode ser observado na
ilustração a seguir, baseada na resolução de
um aluno de 9 anos, do quarto ano:

Figura 2 – Resolução utilizando equações e incógnitas

Fonte – SANTOMAURO, 2009
A educadora estabelece analogias como
à aprendizagem de uma língua estrangeira,
afirmando acreditar não haver porque esperar
que as crianças tenham mais idade para
lhes ensinar que letras podem representar
números, ela entende que a aprendizagem
é um processo no qual a criança deve ser
bastante atuante e diz: “O uso da linguagem
convencional não importa em um primeiro
momento. A aprendizagem algébrica
deve ser vista como um processo. Nem
automático nem rápido, mas que depende
de um trabalho intelectual genuíno das
crianças para que se apropriem das
representações” (BRIZUELA, 2009, online).
Veremos que os estudos de BRIZUELA
(2009) dialogam com a proposição da Base
(2017) no sentido de fundamentar a Álgebra
desde cedo, possibilitar as várias resoluções
por meio de uma proposta direcionada

pela resolução de problemas, mediação do
professor e sistematização de resultados. Os
educandos estão aprendendo a representar
seu
pensamento
matemático,
fazer
generalizações e observar regularidades.

O TRABALHO COM A ÁLGEBRA
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA PERSPECTIVA
DA BNCC
O fato de a Base (2017) propor um trabalho
com a Álgebra desde os primeiros anos do
ensino fundamental nos conduz a buscar um
novo olhar para este campo tido como a parte
da matemática que estuda leis e operações
nas quais geralmente são utilizadas letras
para representar valores desconhecidos.
Tal proposição vai à direção de buscar
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amenizar o impacto que o educando vem
tendo atualmente ao ser surpreendido
com a Álgebra nos anos finais do
ensino fundamental (5º ao 9º ano),
possibilitando nos anos iniciais uma boa
fundamentação e algumas quebras de
paradigmas errôneos, como, por exemplo,
de que ao lado direito do sinal de igualdade
deva sempre estar o resultado de uma
operação e ponto final e / ou que estando ali
um número a operação já esteja resolvida e
não seja necessário fazer mais nada.
Aprender a generalizar situações nos
primeiros anos do ensino fundamental
ajuda a amadurecer a mente do educando
para traduzir situações problemas para a
linguagem matemática mais abstrata que
é requerida nas séries finais nas quais se
faz necessário o uso de letras e algoritmos
mais complexos. Sem falar que viabiliza um
ensino mais fluido, pois não será necessário
ao professor especialista de matemática
desmistificar certos conceitos.
Segundo a BNCC (2017) a finalidade dessa
unidade temática é
[...] o desenvolvimento de um tipo
especial de pensamento – pensamento
algébrico – que é essencial para utilizar
modelos matemáticos na compreensão,
representação e análise de relações
quantitativas de grandezas e, também,
de situações e estruturas matemáticas,
fazendo uso de letras e outros símbolos.
Para esse desenvolvimento, é necessário
que os alunos identifiquem regularidades
e padrões de sequências numéricas e não
numéricas, estabeleçam leis matemáticas que
expressem a relação de interdependência

entre grandezas em diferentes contextos,
bem como criar, interpretar e transitar
entre as diversas representações gráficas
e simbólicas, para resolver problemas
por meio de equações e inequações,
com compreensão dos procedimentos
utilizados.
As
ideias
matemáticas
fundamentais vinculadas a essa unidade são:
equivalência, variação, interdependência e
proporcionalidade. Em síntese, essa unidade
temática deve enfatizar o desenvolvimento
de uma linguagem, o estabelecimento de
generalizações, a análise da interdependência
de grandezas e a resolução de problemas por
meio de equações ou inequações (BNCC,
2017, p. 268).
Mas será que é possível tal trabalho com
as séries iniciais do ensino fundamental? É
possível se pensarmos que a esta etapa da
educação cabe fundamentar a Álgebra, e
iremos discorrer sobre as maneiras que isto
pode ser feito a começar pelo que é proposto
pela própria BNCC (2017):
[...] as ideias de regularidade, generalização
de padrões e propriedades da igualdade. No
entanto, nessa fase, não se propõe o uso de
letras para expressar regularidades, por mais
simples que sejam. A relação dessa unidade
temática com a de Números é bastante
evidente no trabalho com sequências
(recursivas e repetitivas), seja na ação de
completar uma sequência com elementos
ausentes, seja na construção de sequências
segundo uma determinada regra de formação.
A relação de equivalência pode ter seu
início com atividades simples, envolvendo a
igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 =
5 e 5 = 4 + 1, então 2 + 3 = 4 + 1. Atividades
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como essa contribuem para a compreensão
de que o sinal de igualdade não é apenas a
indicação de uma operação a ser feita. A noção
intuitiva de função pode ser explorada por
meio da resolução de problemas envolvendo
a variação proporcional direta entre duas
grandezas (sem utilizar a regra de três), como:
“Se com duas medidas de suco concentrado
eu obtenho três litros de refresco,
quantas medidas desse suco concentrado
eu preciso para ter doze litros de refresco?”
(BNCC, 2017, p. 268).
Na qual já observamos incialmente que
o foco é o trabalho com a resolução de
problemas, possibilitando a generalização
de regularidades e equivalências –
ampliando o sentido do sinal de igual (=) –,
sequências numéricas e noções iniciais de
proporção, dentre outras noções prévias
que se possa fundamentar sem o recurso
a abstração e formalizações rígidas,
mas a fundamentação e base para o
pensamento algébrico, o registrar de
processos que precedem a resolução de
um problema, como já observados em
algumas das ideias propostas pela
pesquisadora Brizuela (2009), por exemplo.
As Orientações Didáticas do Currículo da
Cidade trazem um aspecto bastante alinhado
à proposição da BNCC (2017) com relação
ao estudo da Álgebra nas séries iniciais.
O estudo da Álgebra traz uma forma
de pensar sobre situações matemáticas
que envolvem o processo matemático de
generalização, tendo por base a observação
e análise de dados numéricos, padrões,
regularidades ou relações matemáticas,
e expressa essas generalizações usando

recursos diversos, como a linguagem natural,
diagramas, tabelas, fórmulas ou símbolos
matemáticos. De acordo com as Orientações
Didáticas do Currículo da Cidade o educador
deve organizar e propor atividades de cunho
exploratório-investigativo a fim de propiciar
a capacidade da generalização, logo do
pensamento algébrico. Tais aspectos são
reforçados no texto pautados, por exemplo,
na ideia de KIERAN (2007), o autor comenta
que resultados de pesquisas apontam para
a importância de promover a generalização
algébrica logo nos primeiros anos de
escolaridade, sem que necessariamente
sejam utilizadas notações algébricas. Assim,
o estudo da Álgebra não deve ser apenas
uma técnica, mas uma forma de raciocínio
sobre situações matemáticas, denominado
pensamento algébrico.
Neste material são dadas algumas
sugestões como a proposição da seguinte
situação para trabalhar a compreensão de
equivalência – pensamento relacional:
Figura 3 – Proposição para trabalhar a ideia
de equivalência

628

Fonte – SÃO PAULO, 2018

Possibilitando ao educando conclusões
como, por exemplo, 18+2=5+15.
E a seguinte para trabalhar a ideia de
sequência e padrão – pensamento funcional:
Figura 4 – Proposição para trabalhar a ideia
de sequência e padrão

Fonte – SÃO PAULO, 2018

Conforme
discorrido
acima
tais
proposições são exemplos de atividades que
trabalham a ideia de equivalência, sequência,
possibilitando observações de padrões e
generalizações, preparando terreno para a
construção de conceitos algébricos, como a
construção de equações e funções.
O Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (2014) estabelece, dentre

outros, como direitos de aprendizagem
em matemática do educando do ciclo de
alfabetização:
• Reconhecer regularidades em diversas
situações, compará-las e estabelecer relações
entre elas e as regularidades já conhecidas;
• Perceber a importância da utilização de
uma linguagem simbólica na representação e
modelagem de situações matemáticas como
forma de comunicação;
• Desenvolver o espírito investigativo,
crítico e criativo, no contexto de situações
problemas, produzindo registros próprios e
buscando diferentes estratégias de solução.
Dos quais se destaca a importância de
um trabalho que prepare o educando para o
aprendizado da Álgebra, por meio de situações
nas quais ele reconheça regularidades,
se inicie na modelagem matemática e na
apropriação da linguagem simbólica por meio
de situações problemas significativas que
propiciem liberdade, criatividade de registro
e busca por estratégias variadas.
Uma atividade bacana compartilhada
no XII Encontro Nacional de Educação
Matemática (2016) é a seguinte que vai
à direção de propiciar aos educandos
seus
direitos
de
aprendizagem
relacionados à Álgebra:
“Montando uma fila”: A professora
deslocou-se com os alunos num ambiente
externo da escola. Solicitou que eles
montassem 4 filas com critérios e motivos
diferentes. Depois solicitou que eles
descobrissem o “segredo”. Num segundo
momento os alunos criaram o “segredo” da
fila para que os colegas descobrissem. O
terceiro momento foi o da socialização dos
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segredos criados pelos alunos por meio de
fotografias tiradas durante o movimento.
Nesse momento os alunos discutiram o
que surgiu e a professora junto com a
pesquisadora fizeram as problematizações
(SANTOS; MOREIRA, 2016, p. 4).
Cujo objetivo foi envolver os alunos na
tarefa para que reconheçam o motivo da
sequência pela percepção de sua regularidade
e fazer a generalização.
Neste mesmo encontro é discutida
uma série de atividades que viabilizam
o
protagonismo
do
educando,
a
modelagem, a criatividade, o uso de várias
estratégias com foco na observação de
regularidades e a generalização. Ao que
concluíram satisfeitas com a proposição, as
preletoras do minicurso apresentado neste
encontro, cuja temática abordava práticas
que deram resultados positivos:
Notamos que durante todo o processo
de investigação, os alunos se envolviam e
se apropriavam dos conceitos conforme
dialogavam com o movimento de cada
tarefa. Constatamos isso quando os alunos
puderam voltar nas discussões passadas,
argumentar, expor, construir seu próprio
modo de justificar o que aprendeu e
visualizar a própria produção. Reforçamos
que desse modo eles puderam desenvolver
estratégias percussoras das ideias algébricas
(SANTOS; MOREIRA, 2016, p. 6-7).
Mediante tais proposições conclui-se
que o ensino da Álgebra nos primeiros
anos do ensino fundamental é um ganho
para o educando, bastando ao educador
ter clareza do que é possível e necessário,
viabilizando situações que propiciem a

criatividade e o uso de estratégias variadas
na busca da visualização de padrões e regras
de formação, bem como deixando clara a
noção de equivalência relacionada ao sinal
de igual, sendo assim a Base (2017) sugere
um processo de ensino e aprendizagem com
foco no direito do educando aprender com
significado e fundamentação desde cedo.

O PROTAGONISMO DO
EDUCANDO E A SITUAÇÃO
PROBLEMA COMO PROPOSIÇÃO
DE NOVOS APRENDIZADOS

etapas habituais existem momentos de
extrema importância que precisam ocorrer
e a necessidade de assumir papéis ao
longo dos mesmos para que o processo
seja validado. O professor deve escolher
qual será o agrupamento para a atividade
proposta, deixar claro a todos o enunciado
da atividade, estar sempre à disposição
ao longo da atividade para tirar dúvidas e
fazer encaminhamentos que direcionem os
educandos (se necessário), criar um ambiente

em que os educandos sintam que as várias
formas de resolver são possíveis e podem
ser válidas (esquemas, desenhos, tabelas,
operações), permitir que apresentem e
discutam os resultados a que chegaram para
que neste momento toda a classe reunida
possa construir junto conhecimento e por
fim, não menos importante, o professor deve
formalizar os novos conceitos e conteúdos
construídos, como propõe ONUCHIC e
ALLEVATO (2005).

Como vimos até aqui o disparador das
situações de aprendizagem significativas
em matemática tem sido o recurso ao uso
da situação problema. É o que tem sido
recorrentemente reafirmado nos estudos
a respeito da temática buscando propor
aos educadores uma nova perspectiva, que
estes invertam o processo que usualmente
estão acostumados, como nos dizem VILA e
CALLEJO (2006) “[...] o ensino / aprendizagem
por meio da resolução de problemas é uma
tentativa de modificar o desenvolvimento
habitual das aulas de Matemática”, ao invés
de expor o conceito na lousa, dar exemplos e
propor situações problemas, que ao construir
um novo conceito partam de uma situação
problema, que potencializem a construção
do conhecimento por seus educandos (as)
por meio de situações desafiadoras alinhadas
ao seu contexto e cotidiano dos mesmos.
Como vimos um pouco nas situações
exemplificadas, é importante que o professor
reconheça que mais do que inverter as
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Um ponto importante a clarificar é que o tema é de extrema
abrangência e de modo algum me ocorreu esgotá-lo, mas
instigar o leitor a respeito das possibilidades do trabalho com
a Álgebra desde cedo, bem como seu potencial em favorecer o
aprendizado do educando da Educação Básica como um todo.
Deste modo vimos um pouco sobre uma riqueza de materiais
e possibilidades que podem tornar o ensino e aprendizagem
mais fluido e significativo para o educando – foco do processo.
Fica assim o convite para explorar tais materiais e buscar uma
proposta inovadora à luz do que propõe a Base Nacional
Comum Curricular (2017) para o ensino da Álgebra nos anos
iniciais do ensino fundamental, a começar pela leitura das
habilidades para este campo da matemática que se encontram
nas páginas 276 a 295 do documento.
Pode-se concluir que tal ensino é sim possível, que
muitos educadores até já praticavam parte das ideias aqui
expostas fazendo-se necessária apenas a alguns a clareza
de seu trabalho e a intencionalidade na busca de um ensino
de matemática de qualidade e de sanar dificuldades históricas
relatadas pelos educandos com esta matéria.
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ALTAS HABILIDADES E
SUPERDOTAÇÃO: INSTITUIÇÃO,
PROFESSOR E PSICOPEDAGOGO
RESUMO: Abordar a cerca das dificuldades enfrentadas por crianças com Altas Habilidades
e Superdotação se faz necessário, para que se compreenda que diferente das demais
deficiências, nas Altas Habilidades e Superdotação, a criança não apresenta limitações físicas
ou cognitivas. Porém, está apresenta comportamento e capacidades acima do esperado para
a faixa etária, fazendo com que as atividades desenvolvidas em sala de aula não despertem
o interesse, tornando as aulas monótonas e pouco atrativas. Sendo assim, é preciso uma
constante parceria entre escola, família e profissionais especializados, para que sejam
desenvolvidas ações educativas que visem alcançar esses estudantes que necessitam de um
olhar diferenciado para suas necessidades educacionais e emocionais.
Palavras-chave: Altas Habilidades; Superdotação; Educação; Psicopedagogia.
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INTRODUÇÃO
É muito comum nas escolas de ensino
fundamental, nas séries iniciais, alunos com
algum tipo de deficiência ou transtornos
diversos, isso causa grandes preocupações
para os envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem. O que se faz urgente à criação
de medidas educativas que visem acolhem
todas as crianças que apresente algum tipo
limitação, tais como: programas e projetos
por parte dos governantes, investimentos
em cursos de formação de professores,
para que se sintam preparados para receber
em sala de aula, alunos com necessidades
educacionais especiais.
Um dos grandes desafios que é pouco
discutido no âmbito escolar é o aluno que
possui altas habilidades/ superdotação,
que normalmente, antes do diagnóstico
é rotulado como bagunceiro e inquieto.
Sendo confundido com crianças que
possuem Transtorno e Déficit de Atenção e
Hiperatividade, sendo estes pouco tolerados
por familiares e professores por não
conseguirem se concentrar nas atividades
escolares. Por executarem suas atividades
com muita rapidez ou por se recusarem a
realizar as propostas. Alguns estudantes
demonstram ainda ter certa imponência e
superioridade frente aos demais estudantes.
Quando diagnosticados como Altas
Habilidades/ Superdotação - AH/SD, ocorre
até certo alívio por parte de alguns pais e
professores, por terem a falsa visão do senso
comum de que o aluno será capaz de aprender
com maior facilidade e autonomia, na verdade
desconhecem as particularidades que

envolvem os Superdotados. Neste cenário,
entra o profissional da psicopedagogia
que tem suma importância para prevenir e
direcionar ações que possam contribuir para
o sucesso do aluno, bem como dar sinais de
alerta aos professores, pais e equipe escolar.
O objetivo deste artigo é oferecer
subsídios para que o professor consiga
identificar
o
aluno
com
AH/SD.
Desta forma será capaz de desenvolver
estratégias
adequadas
no
trabalho
em sala de aula, transformando-a e
oportunizando a inserção do aluno num
ambiente prazeroso e propício para as
descobertas de suas potencialidades e
aprimoramento de suas habilidades.

ALTAS HABILIDADES E
SUPERDOTAÇÃO: DEFINIÇÕES
Érika
Landau
(1990),
psicóloga
especialistas em crianças, jovens e adultos
superdotados aponta que:
O superdotado não é uma criança
problemática, uma vez que não vejo drama
nenhum na superdotação. Entretanto a
criança com tal característica deve ser
estimulada adequadamente. Uma pessoa
não pode ser considerada problemática
pelo que ela é, mas pelo que ela não é.
Quando não lhe são apontados os meios
de perceber-se e comunicar-se, quando
não adquire segurança suficiente para
trabalhar as habilidades e quando não tem
a oportunidade de ser tão livre quanto
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possa, e não quanto deva sê-lo aos olhos
alheios, então ela torna-se problemática.
(LANDAU, 1990, p. 24).
Não é tão simples detectar uma criança
superdotada, pois este aluno sabe dar
respostas que não são comuns em sua
faixa etária, aprendem com rapidez
e segurança.
Pais de crianças muito
“espertas” rotulam e expõe orgulhosamente
seus filhos como fossem troféus para
exibição na mídia (televisão, internet,
ensaios fotográficos), isso porque é cultural
valorizarmos a precocidade, a rapidez. Schiff
(1993, p. 154) adverte:
Nosso ensino valoriza a rapidez.
Rapidez do desenvolvimento: confundese inteligência com precocidade. Rapidez
de respostas: confunde-se inteligência
com agilidade. Em nossa opinião, é preciso
desconfiar de uma precocidade e de
uma agilidade muitas vezes obtidas em
detrimento de outras qualidades intelectuais.
Os tratados de medicina descreveram
cérebros doentes, que funcionam como
computadores: são os dos ‘idiotas sábios’,
Esses infelizes ‘superdotados’ são capazes
de calcular mentalmente a uma velocidade
fenomenal, mas, por outro lado, são
muito limitados em seu desenvolvimento.
(SCHIFF, 1993, p. 154).
Para a psicóloga Landau (1990) a criança
superdotada se não encorajada sofre
angustias e solidão, precisa muito da ajuda
do meio em que vive, caso contrário não
conseguirão se ajustar ao contexto em que
estão inseridas.. O genótipo depende do
fenótipo, nada adianta ter habilidades se não
houver incentivo primeiramente dos pais e

posteriormente dos professores. É possível
compará-lo a um atleta que corre longas
distâncias, vive adiante da maioria. Porém,
em sala de aula, as evidências poderão ser
na dimensão intelectual, mas seu emocional
pode encontrar-se abalado, podendo vir a
ser um aluno que não consegue se relacionar
com professores e colegas.
Alto desempenho em uma ou várias
áreas; fluência verbal e/ ou vocabulário
extenso; envolvimento ou foco de atenção
direcionado a alguma atividade especial;
desempenho
qualitativamente
elevado
nas atividades escolares; qualidade das
relações sociais do aluno em diversas
situações; curiosidade acentuada; facilidade
para a aprendizagem; originalidade na
resolução de problemas ou na formulação
de respostas; atitudes comportamentais de
excesso para a produção ou planejamento;
habilidades específicas de destaque (áreas:
artes plásticas, música, artes cênicas e/
ou psicomotora); senso de humor; baixo
limiar de frustração; senso crítico; defesa
de suas ideias e pontos de vista; impaciência
com atividades rotineiras e repetitivas;
perfeccionismo; dispersão e desatenção;
resistência em seguir regras; desenvolvimento
atípico em relação a pessoas de igual faixa
etária; originalidade e ideias inusitadas e
diferentes. (BRASIL, 2006 b, p. 24).
O Ministério de Educação classifica e
divide em áreas de abrangências os AH/SD
da seguinte maneira:
Acadêmico: capacidade de atenção,
concentração,
memória,
interesse
e
motivação pelas tarefas acadêmicas e
capacidade de produção;
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Intelectual:
apresenta
flexibilidade,
independência e fluência de pensamento,
produção intelectual, julgamento crítico e
habilidade para resolver problemas;
Criativo: capacidade de encontrar
soluções diferentes e inovadoras, facilidade
de auto- expressão, fluência, originalidade e
flexibilidade;
Social: capacidade de liderança: revela
capacidade de liderança, sensibilidade
interpessoal,
atitude
cooperativa,
sociabilidade expressiva, poder de persuasão
e influência no grupo;
Talentos especiais (arte, ciência, música):
pode se destacar nas artes plásticas,
musicais, literárias e dramáticas, revelando
capacidade especial e alto desempenho em
tais atividades;
Capacidade psicomotora: se destaca por
sua habilidade e interesse por atividades
físicas e psicomotoras, agilidade, força e
resistência, controle e coordenação motora.
(BRASIL, 1995a, p. 14-15)
A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 trata
dos alunos superdotados em seu artigo 59,
apontando que:
Os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação: (Redação dada
pela Lei nº 12.796, de 2013); I - currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e
organização específicos, para atender as 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; IV educação especial para o trabalho, visando a
sua efetiva integração na vida em sociedade,
inclusive condições adequadas para os que
não revelarem capacidade de inserção no
trabalho competitivo, mediante articulação
com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade
superior nas áreas artística, intelectual
ou psicomotora; V - acesso igualitário
aos benefícios dos programas sociais
suplementares disponíveis para o respectivo
nível do ensino regular. (BRASIL, 1996).
É crescente o número de alunos com AH/
SD, conforme aponta o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), órgão do Ministério da
Educação (MEC). Em 2010 tínhamos 8.851
estudantes superdotados matriculados em
escolas públicas e privadas; e no ano anterior,
5.478, ou seja, um aumento de quase 62%.
Em 2000, o total era apenas 682.

O TRABALHO EM SALA DE AULA
COM O ALUNO COM ALTAS
HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO
O professor deve ter para o aluno com
AH/SD o mesmo olhar que possui para o
estudante que apresenta dificuldade na
aprendizagem, afinal, a condição não garante
facilidade para compreender tudo o que lhe
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for apresentado em sala de aula. É preciso
ter muita atenção, considerar as diferenças,
investir nas potencialidades e interesses de
cada um, caso contrário poderá despertar
certa frustração, podendo ser indivíduos
muito falantes, que dispersam os demais.
Nós somos todos tão diferentes
em grande parte porque possuímos
diferentes combinações de inteligência.
Se reconhecemos isso, penso que
teremos pelo menos uma chance melhor
de lidar adequadamente com muitos
problemas que enfrentamos nesse mundo.
(GARDNER, 2000, p.87).
Realizar um bom trabalho em sala de aula,
pensando na educação inclusiva, já que o
aluno superdotado pertence a Educação
Especial, se faz necessário, para que se
possa desenvolver estratégias voltadas para
suas necessidades. O que não é tão simples,
é preciso muita reflexão, embasamento
teórico para sustentar sua prática, parceria
com os demais envolvidos no processo,
incluindo os pais. A Lei de Diretrizes e bases
9394/96, ampara o aluno superdotado e lhe
garante o direito de ser atendido em salas
regulares de ensino, para isso é necessário
que a instituição de ensino prepare
planejamento que atenda suas necessidades,
conforme a aponta a Lei das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (1996):
Serviços
de
apoio
pedagógico
especializado em salas de recursos, nas
quais o professor especializado em educação
especial realize a complementação ou
suplementação
curricular,
utilizando
procedimentos, equipamentos e materiais
específicos. (BRASIL, 1996).

Não restam dúvidas de que todos os
alunos têm direito à educação de qualidade,
contudo a Declaração de Salamanca reforça
para que não fiquem lacunas:
Cada
criança
tem
características,
interesses, capacidades e necessidades de
aprendizagem que lhe são próprios; Os
sistemas educativos devem ser projetados
e os programas ampliados de modo
que tenham em vista toda gama dessas
diferentes características e necessidades; Os
programas de estudo devem ser adaptados
às necessidades das crianças e não o
contrário, sendo que as que apresentam
necessidades educativas especiais devem
receber apoio adicional no programa regular
de estudos, ao invés de seguir um programa
de estudo diferente; Os administradores e os
orientadores de estabelecimentos escolares
devem ser convidados a criar procedimentos
mais flexíveis de gestão, a remanejar
recursos pedagógicos, diversificar as ações
educativas, estabelecer relações com pais e
a comunidade; O corpo docente, e não cada
professor deverá partilhar a responsabilidade
do ensino ministrado à criança com
necessidades especiais. (UNESCO, 1994).
Diante de tantas responsabilidades que
assume um professor em sala de aula, uma
das ações mais eficientes e indicadas é que
se aproprie das técnicas de mediações para
que assim possa atingir seus objetivos, de
modo que o produto final deverá ser o ensino
de qualidade. É o que ressalta Fernandez
(2001, p. 30): “Ser ensinante significa abrir
um espaço para aprender. Espaço objetivo e
subjetivo em que se realizam dois trabalhos
simultâneos: a construção de conhecimentos
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e a construção de si mesmo, como sujeito
criativo e pensante”. Há mediações o tempo
todo numa sala de aula, seja quando o
professor faz intencionalmente ou não.
Portanto, pode-se presumir que a palavra
não indica somente possibilidades de
aprendizagem, pode também promover
resultados negativos, por isso, cada ação do
docente precisa ser consciente, desta forma
poderá contemplar satisfatoriamente de
algum modo todos os estudantes, inclusive
os diagnosticados com AH/SD:
Pesquisando o significado de mediação,
constata-se que o vocábulo entrou para o
dicionário de língua portuguesa em 1670,
sendo entendido como o ato ou efeito de
mediar, ato de servir de intermediário entre
as pessoas, grupos, partidos, a fim de dirimir
divergências ou disputas; é o processo pelo
qual o pensamento generaliza os dados
apreendidos pelos sentidos. Segundo
Houaiss (2001), a definição de mediação
varia de acordo com a especificidade de
sua utilização, assumindo sentidos diversos.
Assim para a Filosofia, mediação é um
processo criativo, mediante o qual se passa de
um termo inicial a um termo final, enquanto
que, para a Psicologia, mediação é uma
sequência de elos intermediários (estímulos
e respostas) numa cadeia de ações, entre
estímulo inicial e resposta verbal no final do
circuito. (MEIER; GARCIA, 2008, p. 37).
Percebe-se que é preciso considerar os
interesses dos alunos, como o docente usa
a tonalidade de voz, sua postura, expressões
faciais e corporais, motivação e até mesmo a
seleção das atividades, incluindo a necessidade
de inserir a ludicidade, leitura para despertar

a imaginação, chamar ou prender a atenção.
A atenção compara-se a uma lanterna, cujo
foco pode ser dirigido a um dos sentidos, para
examinar aspectos relevantes do ambiente.
Se o aluno estiver na sala de aula com prazer,
tudo funciona, pessoas felizes produzem e
aprendem melhor.

O PSICOPEDAGOGO: PONTE
PARA NOVAS POSSIBILIDADES
Aos
poucos
os
profissionais
da
Psicopedagogia estão sendo cada vez
mais imprescindíveis nas instituições
escolares, são estes profissionais capazes
de fazer avaliações embasadas em
conhecimentos teóricos e práticos que visam
investigar o que acontece com a criança em
suas especificidades.
Cabe
ao
psicopedagogo
perceber
eventuais perturbações no processo
aprendizagem, participar da dinâmica
da comunidade educativa, favorecendo
a integração, promovendo orientações
metodológicas
de
acordo
com
as
características e particularidades dos
indivíduos do grupo, realizando processos
de orientação. Já que no caráter assistencial,
o psicopedagogo participa de equipes
responsáveis pela elaboração de planos e
projetos no contexto teórico/prático das
políticas educacionais, fazendo com que
os professores, diretores e coordenadores
possam repensar o papel da escola frente a
sua docência e às necessidades individuais
de aprendizagem da criança ou, da própria
ensinagem. (BOSSA, 1994, p 23).
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Nas AH/SD, ele também será um
aliado para perceber, detectar, fazer
encaminhamentos e subsidiar os discentes.
Para Bossa, 2000, o psicopedagogo poderá
contribuir muito, cabendo a ele orientar
os pais, além de auxiliar os educadores e
consequentemente a toda comunidade
escolar. Buscando ainda instituições parceiras
(envolvimento com toda a sociedade),
colaborar no desenvolvimento de projetos
(Oficinas psicopedagógicas), acompanhar
a implementação e implantação de nova
proposta metodológica de ensino.
O Profissional em questão tem sua
atuação direcionada pelo Código de
Ética do Psicopedagogo, formulado pela
Associação Brasileira de Psicopedagogia.
Pontos relevantes destacam-se como:
suas atribuições, sigilos, honorários, as
punições, as infrações, entre outros.
Vale ressaltar 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.
A intervenção psicopedagógica é sempre
da ordem do conhecimento, relacionada
com a aprendizagem, considerando o
caráter indissociável entre os processos
de aprendizagem e as suas dificuldades.
Sendo assim, a Psicopedagogia é de
natureza inter e transdisciplinar, fazendo
uso de métodos, instrumentos e recursos
próprios para compreensão do processo de
aprendizagem, cabíveis na intervenção. Se

todas as instituições de ensino contassem
com a contribuição de um Psicopedagogo,
os problemas em relação às dificuldades
de aprendizagem seriam minimizados e as
mediações poderiam ser otimizadas. São
poucas as escolas capazes de manter o
especialista, em especial, as públicas que
dependem de uma série de burocracias e
as privadas que levam em consideração as
condições financeiras.
O psicopedagogo, no caso de hipótese
diagnóstica de AH/SD, deverá proceder com
orientação adequada aos pais, instituição
e professor, que proceda ainda com
encaminhamento da criança ao psicólogo
para que possa aplicar os testes de QI, ou
seja, de Quociente de Inteligência. Bossa
(1994) aponta que o Psicopedagogo:
Deve ocupar-se inicialmente do processo
de aprendizagem. Portanto vemos que a
Psicopedagogia estuda as características
da aprendizagem humana: como se
aprende, como esta aprendizagem varia
evolutivamente e está condicionada por vários
fatores, como se produzem as alterações na
aprendizagem, como reconhecê-las, tratálas e preveni-las. Este objeto de estudo,
que é um sujeito a ser estudado por outro
sujeito, adquire características específicas a
depender do trabalho clínico ou preventivo.
(BOSSA, 1994, p. 24)
É importante destacar que no Brasil
não é permitido ao Psicopedagogo
aplicar tais testes, pois são próprios da
Psicologia, contudo na Argentina, berço da
Psicopedagogia é permitido. Nos dias atuais,
a Psicopedagogia desperta a atenção de
vários países que:
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Preocupados com os altos índices de
fracassos escolares, passam a buscar novas
alternativas de trabalho. Dentre estes
países, na Argentina, a Psicopedagogia
tem recebido um enfoque especial, sendo
considerada uma carreira profissional.
(PERES, 1998, p. 42).
O profissional da área da Psicopedagogia,
segundo Fernández (2008), deve estar
sempre atualizado, buscando embasamento
teórico. Preciso avaliar constantemente sua
prática, para que não fique ultrapassado:
A teoria cumpre a mesma função que
a rede para um equilibrista. O equilibrista
necessita ter como sustentação para poder
inventar novas piruetas no fio onde caminha.
Por quê? Porque se não tivesse a rede que lhe
assegura que ao cair no chão não vai morrer,

nem machucar-se não poderia equilibrarse no fio por onde tem que caminhar. Em
nossa prática, tal qual a do equilibrista é ir
descobrindo a cada dia novas piruetas. A
teoria é essa rede que nos sustenta e nos
permite transitar por esse fio tão arriscado,
que é o caminho desse acionar concreto
diário. (FERNANDEZ, 2008, p.56).
É constante olhar sobre a prática
que determina a busca por novas
metodologias de ensino e aprendizagem.
O papel do Psicopedagogo frente às AH/
SD é de observador do desenvolvimento
do estudante, além de acompanhar e
disponibilizar ações pedagógicas na escola de
forma a alcançar todas as crianças envolvidas
no processo educativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível verificar com este artigo questões
inerentes ao desenvolvimento de crianças com AH/
SD, além de analisar as dificuldades que o professor
enfrenta em sala de aula, geralmente muito diversificada
e numerosa, o que acaba por possibilitar que o
professor priorize o aluno com alguma defasagem,
ficando sem estímulos o aluno que tem muito potencial.
Verificou-se também a respeito da importância da mediação
com a devida intenção de ser promotora de avanços e a
contribuição do psicopedagogo institucional como aliado do
professor, da família, do aluno e da própria instituição.
A invisibilidade do aluno superdotado em sala de aula é
muito comum, tendo em vista que na atualidade muitos são
os problemas de aprendizagem que acabam por acarretar
uma série de desvantagens para o aluno que tem grandes
habilidades para desenvolver. O Psicopedagogo surge no
cenário escolar, como um profissional capaz de desenvolver
ações que favoreçam o desenvolvimento desses alunos.
É preciso destacar ainda que os potenciais de uma
criança superdotada, não deve ser instrumento de
superioridade, para que estes tenham vantagens sobre
os demais, esse aluno poderá contribuir muito com suas
habilidades, já que num grupo de alunos um é melhor
numa dimensão, outro melhor em outra e isso possibilita o
desenvolvimento de um bom trabalho. O professor mesmo
com boa formação inicial, precisa ter formação continuada
em serviço e fora dele, pois precisa ter embasamentos que
sustentem a prática. O campo da educação está repleto
de descobertas, o que possibilita que os profissionais
encontrem direcionamentos para seus conflitos.

643

Mariana Saraiva Sabino Da
Costa
Curso Normal Superior pela
UNIARARAS (2005); Professora
de Educação Infantil e Ensino
Fundamental na Prefeitura de
São Paulo.

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

REFERÊNCIAS
BOSSA, Nádia. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto Alegre:
Artes Médicas Sul, 1994.
_______. Dificuldades de Aprendizagem: o que são e como tratá-las. Porto Alegre:
ARTMED, 2000.
BRASIL.
Subsídios para a
organização e
funcionamento de Serviços em
educação especial:
Área de
altas habilidades/ superdotação. Série diretrizes, n.
9. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria
de Educação Especial, 1995.
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei no 9.394/96, de 20 de
dezembro de 1996.
______. Saberes e práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento
às necessidades educacionais especiais de alunos com altas habilidades/superdotação.
[2. ed.] / coordenação geral SEESP/MEC.
Brasília: MEC,
Secretaria de
Educação Especial,
2006. 143 p. (Série : Saberes e práticas da inclusão).
FERNÁNDEZ, Alícia. O saber em jogo: a psicopedagogia propriciando autorias de
pensamento; Tradução Neusa Kern Hickel. – Dados eletrônicos. Porto Alegre: Artmed,
2008.
GARDNER, Howard. Estruturas da Mente. Porto Alegre:Artmed, 2000.
LANDAU, . A coragem de ser superdotado. São Paulo: CERED, 1990.
MEIER, Marcos; Garcia, Sandra. Mediação de aprendizagem: contribuições de Feurstein e
de Vygotsky, 4º. Edição. Curitiba: Kapok, 2008.
PERES, Maria Regina. Psicopedagogia: Aspectos históricos e desafios atuais. In: Revista de
Educação. PUC-Campinas, v. 3, nº 5, p. 41-45, novembro 1998.
SCHIFF, M. A inteligência desperdiçada: desigualdade social, injustiça escolar. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1993.
UNESCO. Declaração de Salamanca e Enquadramento da Acção. 1994, 48p.

ANALFABETISMO NO BRASIL
RESUMO: O artigo discute algumas problemáticas e desafios na alfabetização e as
dificuldades no desenvolvimento e aprendizado, além de tentar entender os reais motivos
que as crianças não adquiram o habito de leitura ao longo do período escolar. Esse
trabalho tem como objetivo investigar quais são os obstáculos encontrados pelo educador
e educando no decorrer desse processo, procurando entender quais são os dificultadores
durante cada etapa do aprendizado. Entretanto, os desafios que as escolas enfrentam desde
primórdios e até a atualidade, são ainda muito questionados, uma vez que a educação
passa por transformações lentas, trazendo preocupação a toda esfera brasileira. Esse foi
um dos motivos, que esse trabalho acadêmico foi elaborado, primeiramente para entender
o desenvolvimento da educação e como o educador poderá usar as ferramentas aqui
questionadas de forma positiva nas escolas, posteriormente entender os processos do
aprendizado e verificar se tais mudanças que ocorrerão estão contribuindo no aprendizado e
porque atualmente deparamos com uma realidade de decadência nas instituições escolares,
ou seja, crianças finalizando o ciclo I e alfabetização não está contemplando a todos.
Palavras-chave: Analfabetismo; Brasil e Escola.
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INTRODUÇÃO
Segundo o dicionário analfabetismo,
significa: Estado ou condição da pessoa
analfabeta, de quem não tem instrução
formal nem sabe ler e escrever.
Para entender os processos da educação
que são ofertadas nos dias atuais, será
realizado um breve contexto histórico para
salientar que a educação houve mudanças
no decorrer de sua trajetória, porém, tais
ocorridos não foram o suficiente para suprir
todas necessidades.
Analisar quando a educação passou
ser vista como grande preocupação para
população brasileira, que inicialmente
ocorreu apenas nos anos 90, começam a
pensar em ampliar a criação das creches,
jardins de infância, maternidades e na
melhoria da educação.
Entender porque no Brasil há uma
grande defasagem na educação, verificar
os motivos dos inúmeros analfabetos e
alfabetos funcionais, mesmo quando há
diversos projetos e leis que garante a
educação para todos.
O tema “educação” passa a ser algo tão
questionado, por políticos, psicólogos,
educadores entre tantos outros, que
preocupado com os direitos legais da
sociedade surge a obrigatoriedade para
todas as crianças frequentarem o espaço
escolar. O papel da família é matricular seus
filhos, para manter as crianças nas escolas
recebem incentivo governamentais, boa
alimentação, mas não é suficiente, visto
que o número de analfabetos é exorbitante
e o de analfabeto funcional maior ainda.

Com as leis de igualdade reafirmando
os direitos conquistados para a criança
e adolescente, o questionamento é
verificar os Parâmetros Curriculares que
é tão completo, mas na prática não vemos
todos resultados esperados.

MUDANÇAS EDUCACIONAIS E
SEUS IMPACTOS
Durante a idade Média, os conhecimentos
eram transferidos dos costumes herdados
dentro de casa, o objetivo era capacitar
seus filhos para que no futuro, ocupar
o lugar dos seus familiares. E assim, foi
um tempo tomado pelas barbáries e
ignorância, além disso, a infância não tinha
muita importância para sociedade, uma
vez que a criança era vista como um adulto
em miniatura e, por isso, trabalhavam nos
mesmos locais, usavam as mesmas roupas,
era tratada da mesma forma que todos.
Na época colonial, as municipalidades
deveriam amparar todas as crianças
abandonadas em seu território. No entanto,
esta assistência não existiu nenhuma
entidade especial para acolher os pequenos
desamparados. As câmaras que amparavam
seus expostos limitando a pagar um
estipêndio irrisório para que as amas-deleite amamentassem e criassem os mesmos.
A Revolução Industrial, já pensavam nas
creches, porém lá era oferecido apenas
alimentação e higienização, isso só aconteceu
porque houve o crescimento populacional

646

e a urbanização, as mulheres começam a
conquistar alguns direitos e entre eles o de
trabalhar fora de casa, ocupando cada vez
mais o mercado de trabalho. Durante esse
período o papel da creche era apenas de
cuidar, não exercia a função de ensinar.
No Brasil, criaram a primeira creche
popular
cientificamente
dirigida
aos
filhos dos operários até dois anos.
E a primeira escola, jardim de infância foi
criada por Campos Salles, no Rio de Janeiro,
meados dos anos 90.
Ao comparar o Brasil com a Europa,
percebe
que
são
duas
realidades
completamente diferente, ao passo que aqui
estavam se iniciando o processo educacional
no início do século XX lá já era uma realidade
desde o século XVIII e o jardim de infância
desde o século XIX.
Apenas no final dos anos 80, aprovam a
primeira Constituição que define que as
crianças que estavam fora da escola deveriam
ser obrigatoriamente matriculadas. A família
passa a ser obrigada a matricular seus filhos
nas escolas e o Estado é obrigado a ofertar
escola gratuita para todos.
Dentro das escolas será obrigatório
a oferecer: A Igualdade e permanência.
O respeito pelos seus educadores.
Ensino
fundamental,
gratuito,
nas
escolas públicas mais próxima a sua
residência e vaga na idade apropriada.
A problemática nesse contexto é garantir
que todos independentemente onde residem
tenham uma educação de qualidade.
A educação, durante muitos anos,
foi deixada em segundo plano pelo os
órgãos governamentais, talvez porque não

haviam as constituições que defendiam os
direitos e bem-estar das crianças, surgi a
necessidade de criar o ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente), e a LDB (Leis
de Diretrizes e Bases), a educação seguia
um caminho sem garantias e nem cuidados
durante o aprendizado, não havia os
Parâmetros Curriculares e os investimentos
eram escassos para educação, um caos
total, assim como a garantia de vaga e
permanência das crianças dentro da escola.
Como podemos observar os direitos básicos
nas escolas não é uma realidade muito
distante, refletindo até os dias atuais, uma
vez que os pais não eram escolarizados, os
filhos que tem direito a Educação Básica,
ainda não têm o habito de estudar, trazendo
até a atualidade um grande problema.
Em 1994, o Ministério da Educação
e Cultura (MEC), atual Ministério da
Educação e Deporto, preocupado com a
realidade brasileira, faz a publicação dos
documentos das Políticas Educacionais da
Educação Infantil estabelecendo metas com
a expansão de vagas, políticas para melhoria
no atendimento às crianças e a qualificação
dos profissionais.
Mediante a falta dos resultados positivos,
perceberam que muito ainda precisavam
melhor no quesito “educação de qualidade”
que estava ofertando e em 1996, a LDB (Leis
de Diretrizes e Bases), criam a valorização do
magistério, tendo como nível mínimo para os
profissionais o nível superior, acreditando que
esses profissionais poderiam oferecer uma
qualificação melhor para todos os educandos.
E estendeu a todas as modalidades, incluindo
a educação infantil as creches e a pré-escola.
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Em 1998, no intuito de trazer melhorias
ao âmbito escolar, criam as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil que irá garantir a proposta pedagógica
nas instituições e todos devem respeitar,
que são: os princípios éticos da autonomia,
da responsabilidade, solidariedade e
o bem comum. Entre esses também
relatam os direitos e deveres da cidadania,
os exercícios a criticidade e respeito a ordem,
entre outras mudanças.
Em 1999, foram criadas as elaborações
de avaliação das propostas pedagógicas
das instituições na educação infantil e a
CNE (Conselho Nacional de Educação),
que ficaram responsáveis pelas avaliações
externas e permanecem até os dias atuais.
Porém, apenas em 2006, a Educação
Básica, passa a ser a creche, Educação
Fundamental e o Ensino Médio, considerado
um grande progresso.
Em virtude da lentidão dos avanços
educacionais, para agilizar e garantir que todos
tenham acesso à educação básica no Brasil,
como foi observado durante ao longo dessa
pesquisa, podemos salientar que algumas
mudanças ainda precisam ser revisadas,
quem convivem com essa realidade podem
reafirmar a suma importância e à necessidade
de várias adequações para oferecer as
crianças uma educação de qualidade e
não apenas quantitativas, como ocorre
atualmente em muitas esferas educacionais.
Para isso, serão necessários investimentos na
educação básica, na formação do professor e
mudanças no espaço escolar, além de meios
significativos para melhorar o desempenho
das crianças durante a alfabetização, ou

seja, ao concluir o ciclo a criança consiga ler
e escrever, ter hábitos de estudar fora da
instituição, fazer alguns cálculos de forma
satisfatória, interpretar problemas simples
e usar as quatro operações básica. Porém,
estamos longe dessa realidade, todas essas
medidas dependem de quem? Será apenas
do incentivo governamental e das pessoas na
área da educação? Será que estão realmente
preocupadas com a formação dos alunos?
Da participação da família e da comunidade?
Para conseguirmos entender melhor essa
prática, será feito um levantamento das
quais habilidades atualmente ofertado para
as crianças até o final do ciclo. Investigar
os motivos do insucesso escolar e tentar
entender porque os políticos muito falam em
Base Comum Curricular.

ANALFABETISMO NO BRASIL
Segundo o PCN (Parâmetro Curricular
Nacional); A criança nasce é já são vistas
como um ser social com capacidade
afetivas, emocional e cognitiva, desde muito
cedo a mesma imita tudo o que com ela
convive, ampliando assim sua comunicação.
Para melhor compreensão será necessário
investigar o que está sendo oferecido dentro
de cada faixa etária: “Crianças de zero a três
anos. A instituição deve criar um ambiente
de acolhimento que dê segurança e confiança
às crianças, garantindo oportunidades para
que sejam capazes de: experimentar e
utilizar os recursos de que dispõem para a
satisfação de suas necessidades essenciais,
expressando seus desejos, sentimentos,
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vontades e desagrados, e agindo com
progressiva autonomia; familiarizar-se com
a imagem do próprio corpo, conhecendo
progressivamente seus limites, sua unidade
e as sensações que ele produz; interessarse progressivamente pelo cuidado com o
próprio corpo, executando ações simples
relacionadas à saúde e higiene; brincar;
relacionar-se progressivamente com mais
crianças, com seus professores e com demais
profissionais da instituição, demonstrando
suas necessidades e interesse. Além disso,
dentro dos parâmetros podemos encontrar
caminhos que direciona o professor para
planejar o que será trabalho na escola,
respeitando a capacidade do aprendizado
em cada fase da criança.
Entretanto
os
conteúdos,
darão
novos significados no processo ensino
– aprendizagem, como: Comunicação e
expressão de seus desejos, desagrados,
necessidades, preferências as vontades em
brincadeiras e nas atividades cotidianas.
Reconhecimento progressivo do próprio
corpo e das diferentes sensações e ritmos que
produz. Identificação progressiva de algumas
singularidades próprias e das pessoas
com as quais convive no seu cotidiano
em situações de interação. Iniciativa para
pedir ajuda nas situações em que isso se
fizer necessário. Realização de pequenas
ações cotidianas ao seu alcance para que
adquira maior independência. Interesse
pelas brincadeiras e pela exploração de
diferentes brinquedos. Participação em
brincadeiras de “esconder e achar” e
em brincadeiras de imitação. Escolha de
brinquedos, objetos e espaços para brincar.

Participação e interesse em situações que
envolvam a relação com o outro. Respeito às
regras simples de convívio social. Higiene das
mãos com ajuda. Expressão e manifestação
de desconforto relativo à presença de
urina e fezes nas fraldas. Interesse em
desprender - se das fraldas e utilizar o
penico e o vaso sanitário. Interesse em
experimentar novos alimentos e comer sem
ajuda. Identificação de situações de risco no
seu ambiente mais próximo”.
Como vimos às crianças de até três anos,
já estão sendo preparadas para viver em
sociedade, levando em conta as brincadeiras,
as regras, participação, entre outros, que
mesmo sem perceber as mesmas já estão
ganhando autonomia e aprendizado.
Todos os cuidados que as crianças recebem
dentro das creches e das instituições
escolares são de suma importância para seu
desenvolvimento e aprendizagem no meio
social. Nesse contexto, podemos salientar a
autoestima, a criança aos poucos consegue
desenvolver a confiança, podendo usar como
um avanço, ou retrocesso como, por exemplo,
fazer birra, ter medo, vergonha etc. E caberá
o adulto ter postura adequada para ensinar
de forma flexível.
A escrita, é um processo posterior a todos
os cuidados mencionada anteriormente
e funciona no auxílio de pensamentos,
organização de ideias e o modo de como
a criança ver o mundo. Contudo, o ensino
deve oferecer meios, para garantir o acesso à
leitura, ouvir histórias, contos e aprender as
normas e regras da escrita. E como acontece
esse desenvolvimento nas instituições
escolares: Podemos subdividir esse processo
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em etapas: “Falante – Já que a parte da escrita
não é só parte da oralidade, como acaba de
redimensiona – la (o sujeito que escreve tende
de organizar melhor sua fala). Leitor – Aquele
que, além de compreender e “dialogar com o
texto” é capaz de descobrir o valor e o prazer
da leitura em suas diversas possibilidades e
situações. Estudantes - Pela multiplicação
dos meios de aprendizagem (a língua
escrita a serviço do aprender a aprender)
e a constituição dos hábitos de estudos.
Ser pensantes – Porque integra o processo
de construção da escrita de experiências que
favorecem a constituição de si, a organização
do pensamento, assim como a possibilidade
de intepretação e análise de idéias.
Em uma entrevista para TV MEC o
CNE (Conselho Nacional de Educação),
Ministro da Educação Mendonça Filho diz
que: “A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), define que a alfabetização das
crianças deverá ocorrer até o segundo
ano do ensino fundamental, com o
objetivo de garantir o direito fundamental
de aprender a ler e escrever. O documento
que vai nortear a educação básica em todo o
país”. (Brasil, 2017.)
O esperado é o desenvolvimento
completo mas, na realidade não é exatamente
o que acontece com algumas crianças,
chegam ao final do ciclo I e não foram
alfabetizadas, o professor ao se deparar
com essas diversidades dentro da sala de
aula, muitas vezes não consegue ajudar esse
aluno sem o acompanhamento adequado
do especialista e o apoio da família, que em
alguns casos não aceita o filho ter algum
problema e precisa ser ajudado fora do

espaço escolar, esses são apenas alguns dos
dificultadores na educação.
Pensando na base educativa, o educador
precisa ter em mente que esse processo é
gradual, ou seja, desfazer todo um conjunto
que não deu certo e refazer usando outros
métodos. Entretanto, será preciso de tempo,
planejamento, entre outros meios e sobretudo
apoio financeiro. Porém, não podem se
basear apenas nas políticas públicas, quando
pensamos em obter educação de qualidade.
Diante de uma sociedade democrática, o
quadro de analfabetismo no Brasil ainda é
muito alto, se pensarmos nas pessoas que
apenas passam pela escola, essa realidade
ainda é alarmante quando os educandos não
têm a capacidade de se tornar um usuário da
língua escrita, levando em consideração que
ele passou 12 anos dentro do âmbito escolar.
Ao comparar as oportunidades dos
dias atuais com uns 60 anos atrás, nosso
antepassado não conseguia ficar mais que
um ano dentro da escola, uma vez que
precisavam trabalhar, ou até mesmo os
pais achavam desnecessários seus filhos
frequentar a escola “perda de tempo”. Porém,
essa realidade afetava as áreas mais pobres
das regiões do Brasil. Hoje, os alunos são
desmotivados, visto que os pais acham que
é obrigação da escola educar seus filhos e
os educadores acham que é dever dos pais e
ficam nesse impasse.
O baixo letramento e o analfabetismo, estão
conectados por todos os meios, culturais,
rendas mal distribuídas e desigualdade
social. Quando os professores conseguem
fazer que os alunos se alfabetizam, isso não
garante que os mesmos irão desenvolver o
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gosto da leitura. Talvez, por não haver um
ajuste com a diversidade dentro da sala,
a realidade dos alunos com seu convívio
social, a burocracia escolar, à docência e a
desvalorização do magistério.
Podemos
salientar
que
dentro
das
universidades
há
muitos
analfabetos funcionais.
O analfabeto funcional, existem vários
tipos, entre eles, apenas aqueles que
conseguem ler e escrever títulos de texto
e frases curtas, saber contar os numerais,
porém, apresenta dificuldade nas realizações
de aritmética básicas. Outros que consegue
ler o texto, mas não consegue interpreta-lo,
ou a ideia central.
Existem pessoas, que tem o pleno domínio
da leitura e cálculo, esses são alfabetizados.
Entretanto, essa realidade vem decaindo,
agravando muito a realidade da população
brasileira, afetando seu lado emocional,
afetivo e profissional, por esse motivo o tema
traz consigo grandes debates
Nos dias atuais, as escolas recebem
mais
investimentos
comparado
aos
tempos
anteriores,
por
exemplo,
computadores,
livros
diversos
(sala
de leitura), tv entre outros recursos.
Mas, nem sempre são usados para o
desempenho no aprendizado pedagógico, as
tecnologias muitas vezes são tendo em vista
o mal-uso, fora da realidade do aprendizado,
o professor não precisa trocar os livros
didáticos pelo computador e sim ampliar
o conhecimento que já foi previamente
debatido em sala de aula. Uma realidade que
ainda precisa ser amadurecida, especialmente
nas escolas públicas.

Para entender melhor referente esses
dados, a revista Guia públicou uma
pesquisa desses números. Vejamos: São
realizadas pesquisas periodicamente, para
melhor entender o que ocorre na educação
brasileira o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) verificou que a
taxa de analfabetismo funcional no Brasil
foi estimada em 18,3% e que o total de
analfabetos funcionais observados em
2012 chegou a 27,8 milhões de pessoas.
Valor alto, mas que ainda não corresponde
a total verdade, já que para outros órgãos,
como a Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação), os critérios de
avaliação vão além da exigência de quatro
anos de estudo para pessoas acima de 15
anos. A Unesco, considera uma pessoa
alfabetizada funcionalmente quando é capaz
de utilizar a leitura e escrita e habilidades
matemáticas para fazer suas demandas
no contexto social e utilizá-las para
continuar aprendendo e se desenvolvendo
ao longo da vida, independentemente da
quantidade de anos de estudo.
No Brasil, essa realidade ainda é um
grande entrave entre o que esperamos
nas instituições escolares e o que se têm a
oferecer dentro da mesma, justificando isso,
acreditam que ainda existem problemas de
baixa qualidade da educação no país, não ter
meios de conter a evasão escolar é um outro
fator, ou até mesmo tem alguns jovens que
concluem o ensino médio, mas continuam
analfabetos funcionais. Isso porque a
progressão continuada é um fato que desafia
as escolas diariamente, aprovar os alunos
sem saber ler e escrever, sem saber calcular,
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sem ter hábitos de estudos com certeza,
irá refletir, de forma negativa no quesito
educação de qualidade, questionável.
O MEC (Ministério da Educação e Deporto)
apenas 6% dos alunos que terminam a 4ª série
são alfabetizados e entre os que concluíram
o ensino fundamental, apenas 16% podem
ser considerados plenamente alfabetizados.
A avaliação aponta que entre os alunos da 4ª
série apenas 34% apresentam aprendizado
adequado em português. No ensino médio o
valor fica em 29%. Nos países desenvolvidos,
o percentual dos estudantes que têm um
aprendizado adequado na língua natal chega
perto de 70%.
Quando pensamos na base inicial dessa
pesquisa, ou seja, o PCN, que tem um
conteúdo espetacular, não deixa explicito os
entraves enfrentado na diversidade dentro da
sala de aula. O que fazer quando o aluno não
tem sucesso durante seus estudos? Jogar a
culpa apenas no educador? Com certeza não,
qual será a solução desse enorme problema
que está inserido a educação brasileira?
Uma vez que essas perguntas, pudessem ser
respondidas de forma satisfatória, dentro da
realidade do que é uma escola, provavelmente
poderíamos falar sobre educação pública
para todos, sem exclusão social.
Segundo a Unesco “divide em quatro
os níveis de alfabetismo funcional,
considerando analfabeto o indivíduo que
não consegue realizar tarefas simples que
envolvem a leitura de palavras e frases ainda
que uma parcela destes consiga ler números
familiares, como números de telefone,
preços etc. O Rudimentar que corresponde
à capacidade de localizar uma informação

explícita em textos curtos e familiares
(como um anúncio ou um bilhete carta), ler e
escrever números usuais e realizar operações
simples, como manusear dinheiro para o
pagamento de pequenas quantias. No nível
Básico, as pessoas classificadas podem ser
consideradas funcionalmente alfabetizadas,
já que leem e compreendem textos de
média extensão, localizam informações,
leem números na casa dos milhões, resolvem
problemas envolvendo uma sequência
simples de operações e tem noção de
proporcionalidade. Mostram, no entanto,
limitações quando as operações envolvem
maior número de elementos, etapas ou
relações. Já o nível Pleno, classifica as
pessoas cujas habilidades não mais impõem
restrições para compreender e interpretar
textos em situações usuais: leem textos
mais longos, analisando e relacionando suas
partes, comparam e avaliam informações,
distinguem fato de opinião, realizam sínteses.
Quanto à matemática, resolvem problemas
que exigem maior planejamento e controle,
envolvendo percentuais, proporções e
cálculo de área, além de interpretar tabelas
de dupla entrada, mapas e gráficos.” (Instituto
Paulo Montenegro, 2007, p. 1)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola com o passar dos tempos permanece a mesma,
lousa, giz, carteira, professor... O que mudou, as Leis obrigando
os pais a matricular seus filhos, a garantia de vaga (que até
os dias atuais ainda tem muitas barreiras, especialmente
nas regiões mais pobres), o método de aprovação (de serie
por ciclo, tirando a reprovação) porém, não conseguiram
fazer que a escola torna – se um lugar de interesse do
aluno, possivelmente esse fato deve – se o insucesso no
aprendizado nos anos iniciais, anos finais ao ingressar no
ensino médio estão desmotivados, perdendo o interesse
em continuar, não conseguem perceber que a escola poderá
trazer um futuro melhor comparado com a realidade em que
vivem. Porém, todos os que estão envolvidos na educação
não poderá esquecer que a criança está no processo de
desenvolvimento para tornar – se um adulto em potencial.
O desenvolvimento da criança envolve muitos fatores,
a influência, os valores familiares, culturais, a escola, a
comunidade e a sociedade têm grandes impactos no processo
de formação desde o sentido cognitivo, social e afetivo.
A presença da família é muito valiosa para que a criança
possa sentir-se mais confiante quando os pais ou responsáveis
preocupam e zelam por elas.
O conhecimento pode ser construído mediante as rotinas
que auxiliará no desenvolvimento da autonomia. É preciso
que o educador leve em consideração as características,
modos de agir e sentir da criança, será muito importante no
desenvolvimento do educando.
Todo o contexto histórico da escolarização, sofrem
mudanças ao longo de sua trajetória, em algumas situações
podemos dizer que foram positiva como, por exemplo,
as creches, escolas para todos, gratuita e obrigatória, a
nova lei que a criança deverá ir para a escola aos 4 anos
de idade, na intenção de ser alfabetizada mais cedo.
Diferentemente do contexto anterior, na qual as creches
tinham apenas função de aplicar cuidados básicos, contudo
hoje as escolas estão formando cidadãos leitores e críticos
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capazes de tomar decisões por si só? E se
poderá trazer melhorias a mundo em que vive?
Procurando entender, como os Parâmetros
mostram um contexto tão sequenciado, e
mesmo assim as crianças não alcançam os
resultados desejados. O que está faltando
dentro desses processos?
Quando consideramos a alfabetização,
devemos levar em conta todo o contexto
estrutural dessas etapas, as regras
gramaticais e ortográficas, entre outros.
Isso significa que o ensino desenvolve
diferentes competências e habilidades indo
além da vida escolar.
Essas concepções remetem a didática
da alfabetização, no processo do passo –
a – passo da aprendizagem, ou seja, das
letras, das silabas, palavras, frases e leitura.

Ao contemplarmos a complexidade, não
podemos deixar de salientar que na sala de
aula há uma grande diversidade, levando
os professores a serem desafiados, com o
conhecimento prévio que o aluno já traz
consigo e o que eles necessitam a aprender.
Esses princípios serão validos para todos os
segmentos da aprendizagem.
Para entender melhor, o que é uma
criança alfabetizada: Ela deve conhecer
as letras, conhecer os fonemas, ler e
escrever com influência, a criança deve
ter familiaridade com os livros e saber
manusear, ter capacidade de usar termos
corretos da língua, capacidade de segmentar
os sons de palavras, escrever palavras ditadas,
elaborar pequenos textos e entre outros.
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INTRODUÇÃO

APRENDENDO A ENSINAR
MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo auxiliar professores no ensino da
matemática nas séries iniciais, contribuindo com mecanismos e reflexões que auxiliem o
professor em um melhor desenvolvimento do ensino e a contribuição para a melhoria da
pratica pedagógica. Discutiremos a evolução que ocorreu no ensino de acordo com os
anos, e formas de desmistificar a matemática como algo difícil e inacessível, despertando
desde as séries iniciais o interesse pela matemática, tornando seu aprendizado em algo
prazeroso, desafiador e satisfatório. Nesse sentido esse artigo levanta discussões que
podem contribuir na rotina do professor nas séries iniciais ao ensinar matemática ás criança
pequenas, pois o desafio é enorme tendo em vista que as crianças pequenas de nossa época
estão inseridas em uma realidade extremamente tecnológica, são as pessoas da era digital
e que, portanto é necessária uma nova abordagem nesse contexto de ensino-aprendizagem
sobre tudo da matemática, pois essa disciplina tem se mostrado um dos nós na evolução
acadêmica de muitos, e essa abordagem precisa estar coerente com seu tempo, possibilitando
que nossas crianças se sintam atraídas pela arte que é a construção do conhecimento
matemático. Conhecimento este que se torna imprescindível não somente na vida acadêmica
más em muitos outros aspectos de nossa realidade e sobre tudo nos dá condições de
exercermos nossos direitos de cidadãos.
Palavras-chave: Aprendizagem; Jogos; Formação; Avaliação.
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Quando
falamos
em
ensino
da
matemática nas séries inicial, surgem vários
questionamentos quanto à melhor forma de se
abordar os conceitos. Sabemos que o ensino
da matemática não deve ser algo abstrato, é
necessário que se atribua significados para
que a aprendizagem se torne algo natural e
espontâneo, se faz necessário considerar os
saberes já adquiridos pela criança fora do
ambiente escolar, permitindo que o aluno
raciocine, interaja e descubra a sua maneira de
resolver problemas e questões matemáticas.
O objetivo deste artigo é trazer uma reflexão
dessa construção do saber significativo
matemático. Esse saber significativo se
justifica na medida em que sabemos que
nossas vidas desde pequenos é permeada
por desdobramentos hoje conhecidos como
matemáticos, sejam nas formas geométricas
que nos cercam ou na própria interação social,
em tudo ou praticamente tudo podemos
vislumbrar a influencia da matemática. Um
grande problema de se ensinar matemática
está na formação dos professores, e quando
falamos nos anos inicias o problema se
torna ainda maior já que é nessa fase que o
professor deveria produzir no aluno o prazer
e o gosto pela matemática, possibilitando o
desenvolvimento do conhecimento lógicomatemático. Mesmo após a criação de
novos cursos de formação de professores,
ainda é evidente a deficiência e a pouca
preocupação com o ensino da matemática
e muitos professores em seu dia-a-dia
manifestam
dificuldades
em
ensinar
matemática, o que dificulta muito o processo

de construção do conhecimento, já que é
sabido que as experiências vividas nessa
fase da vida o acompanharam durante
toda a vida acadêmica. A aprendizagem da
matemática deve partir da curiosidade e do
entusiasmo da criança, e o papel professor
é selecionar e planejar situações de
aprendizagem que estimule o aluno em suas
buscas, explorando e levantando hipóteses
que o ajude a construir argumentos para a
resolução dos problemas, oportunizando o
crescimento da aprendizagem na medida em
que vivencia experiências em sala de aula.
Durante a brincadeira, a criança desenvolve
a capacidade de raciocínio, a estruturação
de situações e o entendimento de mundo.
Por meio de brincar a criança perpassa o
imaginário fazendo ligações com a realidade.
Portanto este trabalho tem o objetivo de
auxiliar professores, criando mecanismos
que os oriente e funcione como facilitador
no ensino da matemática tendo em vista a
importância da matemática na formação do
indivíduo. Para a elaboração deste trabalho,
pesquisamos sobre o assunto literatura,
trabalhos e pesquisas publicados sobre
o tema, além da abordagem de alguns
pensadores da educação sobre o tema

ENSINO DA MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O Ensino da matemática não deve
acontecer apenas no início do ensino
fundamental, mas deve estar presente na
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vida da criança desde o seu nascimento. Na
educação infantil, o professor deve explorar
e utilizar os saberes já adquiridos pela criança
como facilitador e aliados na aprendizagem
da criança.
[...] as crianças trazem, de seus
mundos
vividos,
informações
sobre
aspectos matemáticos e conhecimentos
característicos do contexto-cultural onde
vivem. [...] Considero que a construção das
idéias matemáticas se dá no movimento
dialético de relações construídas e
reconstruídas, onde o ser humano organiza
suas idéias e se revela em expressão [...]
o professor que alfabetiza deve respeitar
o modo pelo qual as crianças realizam
seus registros, permanecendo com a
criança, ouvindo-a e permitindo que ela
escreva aquilo que sabe [...] (DANYLUK,
2002, p. 231)
Segundo o Referencial curricular nacional
para a educação infantil / Ministério da
Educação e do Desporto, Secretaria de
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/
SEF, 1998., “a abordagem da Matemática
tem
a
finalidade
de
proporcionar
oportunidades para o aluno a fim de que
possa se comunicar matematicamente, ou
seja, descrever, representar e apresentar
resultados argumentando a respeito de
suas conjecturas, utilizando, para isso, a
linguagem oral e a representação por meio
de desenhos e da linguagem matemática.”
Aprender matemática vai muito além de
decorar números e quantificá-los, essas
ações possuem sua importância no cotidiano
da criança, porém é necessário ir além.
REIS (2006), afirma:

As noções básicas em matemática, lógica
e geometria começam a ser elaboradas a
partir dos 4,5 anos de idade, portanto é vital
que a base seja sólida, bem construída e
bem trabalhada, para que nela se assentem
os conhecimentos matemáticos futuros.
Mas é importante lembrar que estimular o
raciocínio lógico-matemático é muito mais
do que ensinar matemática – é estimular o
desenvolvimento mental, é fazer pensar (p.9).
A função do professor é propiciar a
criança um ambiente favorável para que a
aprendizagem realmente aconteça. A criança
necessita ser participante ativa nesse
processo e não ser apenas espectadora. O
ensino da matemática não deve se limitar
apenas a números é preciso planejar as
atividades de forma que possam explorar
diferentes contextos matemáticos, como
geometria e noções de estatísticas, inserindo
os conteúdos no cotidiano da criança,
obedecendo às limitações e considerando
a cada um como “ser único” que possuem
necessidades distintas e próprias e por esse
motivo a aprendizagem ocorrerá de forma
única e igualitária.
É necessária uma busca constante
por novas estratégias didáticas, e uma
organização em que as atividades
sejam
planejadas
e
desenvolvidas
contribuindo para a construção de um
conhecimento matemático significativo,
criando
interações
entre
aluno
e professor por meio de situações
didáticas que promovam o diálogo e a
troca de experiencias, visando sempre
o desenvolvimento das habilidades, “as
propostas precisam ser múltiplas, variadas e
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relacionadas com a linguagem, às expressões
e a formação sociopessoal do aluno”
(SMOLE, 2001).

A IMPORTÂNCIA DA
BRINCADEIRA E DO JOGO
Propiciar oportunidades as crianças para
que elas possam estabelecer relações nos
parece de fundamental importância na
construção do conhecimento, sobre tudo
quando o conhecimento em questão está
relacionado ao ensino aprendizagem da
matemática. Hoje a matemática é uma espécie
de “bicho papão” para muitas pessoas e em
muitos desses casos a origem do problema
está nas bases, daí nossa preocupação em
dedicarmos esse espaço para discutirmos a
importância da abordagem da matemática
nas séries iniciais de uma maneira lúdica a
fim de fazer com que o educando tenha
prazer em aprender matemática sobre tudo
estabelecendo relações sempre que possível
com seu cotidiano.
ZASLAVSKI (2009, p. 12,13) afirma que: “...
Por que encorajar as crianças a jogar quando
há tanta matemática a ser aprendida?”.
Exatamente por isso, ao se envolver com
essas atividades divertidas as crianças
utilizam muitas habilidades importantes,
como por exemplo, cálculos, mensurações
resolvem
problemas,
desenvolvem
habilidade em geometria no reconhecimento
de padrões, acima de tudo aprendem a
pensar com critérios, ou seja, criticamente.
Crianças
que
normalmente
não
se interessam por aulas tradicionais sentem

se encorajadas a buscar soluções para
problemas colocados de forma desafiadora.
Certamente cuidados como estes na
abordagem de temas relevantes na aula de
matemática desenvolverá nas crianças maior
interesse pela aprendizagem viabilizando
assim um conhecimento significativo. Aos
alunos deve ser oportunizado o direito de
aprender, não um “aprender mecânico”,
repetitivo de fazer sem saber o que se faz,
muito menos um aprender que se esvazia em
“brincadeiras” , más um aprender significativo
do qual o aluno participe raciocinando,
compreendendo, reelaborando o saber
historicamente produzido e superando assim
sua visão fragmentada e parcial da realidade.
Não seremos aqui ingênuos a ponto de
pensarmos que o manuseio jogo poderá
resolver todos os problemas, no entanto
haverá momentos em que o mais importante
não será o jogo, mas sim, a discussão e
resolução de uma situação problema ligada
ao contexto do aluno em que o jogo será
apenas um agente motivacional.
É inadmissível um aluno frequentar a escola
diariamente e não ter acesso ao conhecimento,
a ela ser oportunizada a internalização de
conceitos que serão imprescindíveis ao seu
futuro não somente acadêmicos, mas para
o pleno desenvolvimento da cidadania. E
no que tange o preparo da criança para o
exercício da cidadania a utilização de jogos
poderá ser bem aproveitada.
Para BATLORI, (2008): “... Cada jogo pode
desenvolver ou reforçar muitas habilidades,
tanto cognitivas como sociais, algumas das
quais nos escapam, embora todas ajudam as
crianças.” Daí a importância na escolha dos
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jogos, pois os objetivos a serem alcançados
devem estar muito claros ao professor.
Estamos diante de um desafio enorme,
atrair a atenção do educando para a
construção de novos conhecimentos não
é uma tarefa fácil, então precisamos de
estratégias que alcancem tais crianças.
O desafio é promover a aprendizagem
de conhecimento e desenvolvimento de
competências e habilidades de formas
significativas e duradouras para todas as
crianças. Estabelecendo uma relação entre
jogos e conhecimentos, podemos afirmar
que, se para conhecer é preciso agir para
jogar. O jogo como qualquer ação envolve
regulação, jogar favorece a aquisição de
conhecimentos, pois o sujeito aprende
sobre a si próprio. Manter o espírito lúdico
é essencial para o jogador entregar-se ao
desafio. Consequentemente haverá uma
construção gradativa de competências.

A FORMAÇÃO DOCENTE PARA
O ENSINO DA MATEMÁTICA NAS
SÉRIES INICIAIS
Uma realidade que não pode ser ignorada
é o fato de que a formação docente para o
ensino da matemática nas séries iniciais tem
deixado muito a desejar. Esse é um problema
sócio histórico no Brasil. Observamos que a
carreira do magistério tem se mostrado pouco
atraente á novos profissionais, pesquisas
mostram que o interesse em ingressar na
carreira do magistério é irrisório diante
da necessidade. Na atualidade, pode-se
observar segundo Rodríguez (2008), que as

universidades formam médicos, advogados
e engenheiros, porém existe uma dificuldade
enorme quanto ao processo de formação
de professores. Esse fenômeno se deve
a vários fatores, veremos alguns a seguir,
RODRÍGUES e VARGAS (2008) discutem
com muita propriedade tais defasagens. Uma
das dificuldades no processo de formação
de professores para as séries iniciais do
ensino fundamental encontra-se relacionada
ao projeto pedagógico dos cursos de
licenciatura. Existe a necessidade de que se
encontrem revestidos do caráter teóricocientífico, fazendo uma aproximação entre
a teoria e a prática. Há que se buscar uma
sólida formação, em que o ensino, a pesquisa
e a extensão sejam elementos que se façam
presentes em todas as etapas da formação,
voltados à formação de um profissional
comprometido com a emancipação humana
e com os direitos sociais.
RODRÍGUEZ e VARGAS (2008) salientam
as mudanças planetárias que ocasionaram
mudanças sociais e econômicas. Essas
transformações têm implicação direta na
formação de professores dos países da
América Latina a partir da década de 1990,
com as reformas educacionais. As autoras
destacam a importância de organismos
internacionais, colocando em evidência
a Organização das Nações Unidas para a
Educação Ciência e a Cultura (Unesco) e a
Organização Mundial do Trabalho (OIT),
responsáveis pela articulação de encontros
voltados à proposição de diretrizes que
objetivam a formação de professores e a
profissionalização do trabalho docente.
Dentre os vários encontros voltados à
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formação e à valorização do docente
destacam o encontro preparatório para a
conferência de Dakar, realizado em Santo
Domingo em 11 e 12 de fevereiro de 2000.
Esse encontro serviu para que os países da
América Latina, América do Norte e o Caribe
avaliassem os avanços obtidos a partir das
metas traçadas na Conferência Mundial de
Educação para Todos, em Jomtien, no ano de
1990.
A matemática de uma forma geral tem se
mostrado a grande dificuldade do estudante
brasileiro, muito consideram a matemático
como sendo o “bicho papão” da escola e
muita das vezes essas dificuldades não
devem ser atribuídas aos alunos, mas sim
na má formação do professor, por vezes o
próprio professor tem dificuldade para lhe
dar com a matemática. A aprendizagem e o
ensino da Matemática são primordiais nas
séries iniciais do ensino fundamental, mas
recheados de entraves pelo caminho. Rangel
1992, em sua obra Educação Matemática e a
Construção do Número pela Criança coloca
a importância de os educadores voltarem-se
para esse tema, e isso não se dará de forma
espontânea, é necessário um investimento
na formação desse professor. Hoje a
desarticulação entre o que o aluno já chega
sabendo na escola e o que a escola tem a
oferecer é enorme. As crianças hoje chegam
à escola com uma bagagem tecnológica
gigantesca em virtude de terem acesso a
aparelhos como celulares, tablet entre outros
e normalmente o professor não foi formado
para receber essa criança. A dificuldade de
entender os conteúdos é determinada em
função da estrutura e da disciplina que é

lógica, formal e dedutiva, incompatível com
o pensamento da maioria das crianças neste
nível.
O ensino de matemática nas séries
iniciais não leva em conta suas experiências
diárias, nas quais estabelece relações de
semelhanças e diferenças entre objetos
e fatos, classificando-os, ordenando-os e
quantificando-os. Assim, o ensino torna-se
distante da realidade, a criança é induzida a
aceitar uma situação artificial, sem significado
para ela. (Rangel, 1992, p.17):
A formação do professor normalmente se
dá para uma criança moldada dentro de uma
estrutura lógica e estática desconsiderando
os muitos fatores a que a criança é submetida
todos os dias. O contexto social em que
uma criança está inserida certamente
influenciará seu desenvolvimento cognitivo
dentro da escola, oras uma criança dentro de
um contexto privilegiado economicamente
evidentemente terá muito mais acesso
a recursos que facilitem sua vida escolar
diferenciando-se de uma criança que não
tem acesso a tais recursos. E é exatamente
nesses momentos em que a formação do
professor poderá ser imprescindível para
que a criança desenvolva as habilidades
necessárias para a continuação de seus
estudos. Todas as crianças, de qualquer
classe social são capazes de aprender, mas
aquelas que se encontram em situação menos
favorecidas, podem apresentar déficits e,
ao mesmo tempo, ricas experiências de
vida com números, devido à dura realidade
em que vivem lhes sendo exigidas
tarefas próprias de adultos. Conforme
RANGEL (1992, p.91):
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São crianças que interagem com adultos
que não tem o hábito da leitura e escrita por
serem semianalfabetos, restringido o acesso
a materiais gráficos; e em muitos municípios
os professores que trabalham com essa
clientela são menos valorizados socialmente
e até em condições salariais inferiores.
É muito importante colocarmos que o
fato de uma criança viver exposta a uma
situação econômica privilegiada não significa
exatamente sucesso garantido na vida
uma vez que pesquisas mostram que esse
privilégio por vezes acaba por inibir que a
criança tenha acesso a experiências que a ela
seria importante pautada na superproteção
de seus guardadores legais, entre outras
situações que não vem ao caso aqui relatar.
Privilegia-se no ensino e aprendizagem
em Matemática o uso cultural ao algoritmo:
o cálculo mental é deixado de lado, o aluno é
habituado a escrever a conta e sempre armar
o cálculo. É preciso provar o que se pensou, ou
melhor, escrever o cálculo para ir pensando.
Cria-se uma dependência do cálculo escrito.
KAMII (1999, p.55) relaciona alguns fatores
que justificam efeitos nocivos pelo uso do
algoritmo: “Os algoritmos forçam o aluno
a desistir de seu raciocínio numérico; eles
desensinam o valor posicional e obstruem
o desenvolvimento do senso numérico,
tornam a criança dependente do arranjo
espacial dos dígitos (lápis e papel) e de outras
pessoas”. Uma importante consequências
de uma aprendizagem fundamentada no
uso do algoritmo é que quando a criança
está frente a uma situação problema, como
no mercado, no ônibus, na feira, ela não
pode recorrer a lápis e papel. Situações

imediatas do dia a dia pedem cálculo mental
e a criança não pode ser dependente do
cálculo escrito. Este é um desafio a ser
transposto no trabalho escolar.
A
formação
do
professor
de
matemática para as séries iniciais com o
curso de magistério inclui muito pouca
matemática como objeto de estudo, ele
não tem o tempo interno de repensá-la
como construção sua para poder organizála como teoria para ser ensinada. Em geral
as cadeiras de didáticas de seus cursos
abordam apenas sugestões de atividades
didáticas e não discutem o cerne da questão:
a própria matemática e a construção
desses
conhecimentos
pela
criança.
(GROSSI & BORDIN. 1992: 84)
Fazendo uma retrospectiva histórica da
educação brasileira, podemos constatar
que nem sempre recebeu um tratamento
prioritário em termos de políticas públicas.
Inicialmente, e ao longo dos séculos,
nosso sistema recebeu forte influência
das confissões religiosas que assumiram a
tarefa educacional de grande parte da elite
brasileira. Diante dessa dualidade, a maior
parte de nossa população nem sempre teve
acesso a uma educação de qualidade. Quanto
ao processo de formação de professores
para as séries iniciais do ensino fundamental,
pode-se afirmar que, por parte do Estado,
houve certa inação. As primeiras escolas
surgiram ao longo do século XIX, de modo
que o ensino superior no Brasil tem menos
de um século de implantação.
Em termos de controle, observamos
todo o sustentáculo jurídico centralizado,
pouco aberto para o debate e a crítica por
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parte dos sujeitos do processo educacional.
Quanto a desoneração na formação de
professores para as séries iniciais do ensino
fundamental, sobre tudo por meio dos
cursos de licenciatura, observa-se, ao longo
da história, um descompromisso do Estado.
Ressaltamos no ensino superior o processo
de privatização, que leva a que muitos
acadêmicos
frequentarem
instituições
privadas, responsabilizando-se pelo ônus
financeiro de seus cursos.
Na atualidade convém esclarecer que a
formação de professores se depara com
a crise mundial das universidades (cuja
discussão e política emanam do Velho
Mundo por meio do Processo de Bolonha),
inseridas num contexto de globalização
econômica. DIAS SOBRINHO (2009, p. 144)
faz a seguinte reflexão:
Uma preocupação de fundo diz respeito
às funções essenciais da educação superior.
Se é o mercado de trabalho que determina
a
formação
universitária,
impondo
currículos de curta duração e voltados ao
atendimento das necessidades laborais e às
características de empregos do momento,
muitos da comunidade acadêmica e
científica temem que a universidade perca
suas perspectivas de longo prazo e se afaste
das referências sociais.
Construindo o ensino superior numa
perspectiva mercadológica, o espaço para
os cursos de licenciatura torna-se um
tanto limitado, uma vez que, diante da falta
de políticas efetivas para a formação de
professores, esses cursos, de certa forma,
encontram-se relegados por não serem
condicionados pela lógica do mercado.

LEITURA DE TEXTOS
MATEMÁTICOS NAS Séries
INICIAIS
Hoje tem se tornado um grande desafio
fazer com que as crianças se interessem pela
aula de matemática dentro das escolas, muita
não conseguem compreender conceitos
básicos e muitas das vezes quando entendem
não conseguem estabelecer relação com o
cotidiano. É comum nos depararmos com
crianças com essas dificuldades, agora
quando o assunto é a interpretação de
textos que envolvem matemática como,
por exemplo, uma situação problema, ai as
dificuldade aumentam exponencialmente.
Para SMOLE (2001, p. 70),
Se há uma intenção de que o aluno
aprenda através da leitura, não basta
simplesmente pedir que ele leia, nem é
suficiente relegar a leitura às aulas de língua
materna; torna-se imprescindível que todas
as áreas do conhecimento tomem para si a
tarefa de formar leitor.
Logo, nas aulas de matemática certamente
será uma boa oportunidade para se lançar
as crianças desafios relacionados à leitura
buscando a solução de uma dada situação
problema. Para SOLER (1998, p. 23): “... A
leitura é um processo de interação entre
o leitor e o texto”. Neste sentido, o leitor
necessita estar em sintonia com a leitura que
faz. Se o leitor foi estimulado a ler desde sua
infância no contexto familiar, já é um grande
passo para que contorne suas dificuldades
em interpretar os textos matemáticos.
Diferente disto, o indivíduo que não teve
este estímulo desde a infância, deverá ter
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a “sorte” em encontrar mestres com o dom
de passar a magia da leitura. Alguns alunos
têm problemas de leitura, e estes deverão
ter
acompanhamento
psicopedagógico
para sanar suas dificuldades, os alunos que
chegam ao 3° ano do ensino fundamental
I com sua alfabetização defasada, que
precisarão de um trabalho mais intenso de
aperfeiçoamento de sua leitura.
Obviamente que a criança tendo esse
contado eficaz com leitura logo nas séries
iniciais
inevitavelmente
esta
criança
estará sendo beneficiada com a escrita.
Conforme Nacarato (2009, p.114),
O aluno (...) deve ter ciência de que toda
escrita pressupõe um leitor e que uma
produção mal – elaborara pode levar o leitor
ao não entendimento da mensagem que se
deseja transmitir. Nesse sentido, o trabalho
com elaboração de situações – problema
tem grande importância nas aulas de
matemática das séries iniciais.
Para SMOLE (2001 p. 23), “Trabalhar
diferentes
funções
da
escrita
em sala de aula leva a criança a procurar
descobrir a importância da língua escrita e de
seus múltiplos usos, ao mesmo tempo em que
os conceitos matemáticos são aprendidos.”
Isso requer dedicação do professor
sobre tudo o professor de matemática.
Pensando em oralidade, nas aulas
de
matemática
nos
anos
iniciais
faz-se
necessários
trabalhos
em
dupla e em grupos de alunos. É
fundamental que haja troca de saberes e
dinamismo durante os trabalhos com
leitura
e
interpretação
de
textos
nas aulas de matemática.

A oralidade utilizada como recurso na
resolução de problemas pode ampliar a
compreensão do problema permite uma
maior troca de experiências entre as
crianças, amplia o vocabulário matemático
e linguístico da classe e faz com que ideias
e procedimentos sejam compartilhados.
(...) trabalhar oralmente com resoluções de
problemas (...), é uma maneira de inserilas nesse novo universo e aproximá-las da
linguagem matemática. (Smole, 2001, p.
126);
Nas séries inicias é fundamental que a
escolha de problemas que serão expostos
as crianças não sejam arbitrárias, é muito
importante o uso de critérios para que os
objetivos com tais problemas fiquem claros.
Os Parâmetros curriculares nacionais:
introdução aos parâmetros curriculares
nacionais / Secretaria de Educação
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.
definem um problema matemático como:
“Uma situação que demanda a realização
de uma sequência de ações ou operações
para obter um resultado” (BRASIL, 1998,
p.41). Para Dante (2010, p.11), “Problema
é uma situação que um indivíduo ou grupo
quer ou precisa resolver e para a qual não
dispõe de um caminho rápido e direto que
o leve á solução”. Segundo Lester (1982), “...
as possibilidades que as situações problemas
irão proporcionar aos alunos certamente
serão de muita valia para o resto de suas
vidas bem as aplicações no cotidiano”. Para
MOISÉS (1997, p. 67),
Se professor e alunos defrontam-se com
sentenças, regras e símbolos matemáticos
sem que nenhum deles consiga dar
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sentido e significado a tal simbologia,
então a escola continua a negar ao aluno –
especialmente aquele que frequenta a escola
pública – uma das formas de ler, interpretar
e explicar o mundo.
Sendo assim, o trabalho com leitura e
escrita de textos matemáticos justifica a
importância de saber interpretar o que
foi lido ou/e escrito e essa importância se
torna maior ainda quando o alvo são alunos
das séries inicias. Se estes textos forem
escritos com situações de seu dia a dia, o
contexto favorece a aprendizagem, pois faz
sentido resolver um problema matemático
que faz parte da minha vida, este é o papel
da aprendizagem. Desta forma, podemos
propiciar na prática maneiras para que
os alunos tenham melhor compreensão
dos algoritmos envolvidos. A produção de
textos nas aulas de matemática favorece a
aprendizagem em processo e organizando o
trabalho desta maneira podemos garantir um
aprendizado mais prazeroso.

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA
NAS SÉRIES INICIAIS
Nas séries iniciais as avaliações jamais
devem assumir um papel classificatório, tão
pouco terem um papel de discriminação
de alunos. Antes porem a avaliação
deverá assumir um papel de reorientação
dos
trabalhos
pedagógicos
sobre
tudo nas séries inicias.
O registro oral, fundamental no trabalho
pedagógico com alunos que ainda não
dominam a leitura e a escrita, pode ser

considerado uma das primeiras modalidades
de registro. Em diferentes atividades de ensino
propostas nas aulas de Matemática, como
por exemplo, no trabalho com a Resolução
de Problemas, com a Literatura Infantil ou
ainda, com Jogos e Brincadeiras, a exploração
do registro oral pode potencializar, além de
habilidades matemáticas, o desenvolvimento
de habilidades de comunicação. Muitas
vezes, em determinadas situações, os alunos
em processo de aprendizagem afirmam
que sabem a solução de um determinado
problema, mas não conseguem, em seus
cadernos, explicitar o raciocínio matemático
utilizado para chegar à resposta.
O registro pictórico, ou seja, por meio de
desenhos, pode ser utilizado em diferentes
atividades
matemáticas.
O
desenho
apresenta-se como um documento que
expressa maneiras de pensar dos alunos,
suas observações e os fatos que lhes
chamam mais atenção no desenvolvimento
de uma situação proposta. O desenho que
representa a situação matemática pode
revelar o entendimento dos alunos sobre o
problema, introduzir questionamentos que
auxiliem a percepção de detalhes e induzam
a atenção seletiva e discriminatória pode
ser muito útil no momento de compreender
os enunciados e realizar as operações deles
decorrentes.
Registro Escrito, outra possibilidade de
registro se dá sob a forma de produção
de texto, o chamado registro escrito,
que
congrega
inúmeras
variações.
Uma
delas
é
o
professor
como
organizador de um texto coletivo partindo
das conversas com os alunos, que orientarão
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geração apita a exercer plena cidadania com
ferramentas que a matemática nos propicia.
Propomos que não haja práticas sem um
bom embasamento teórico uma vez que
assim como a teoria sem a prática não passa

a elaboração do texto. Ele deve ser lido e aceito pelos alunos
como resultado coletivo das ideias já organizadas.
Estes são alguns exemplos de avaliação propostos pela
CINFOP “Centro Interdisciplinar de formação.

de bla bla, assim como a pratica sem a teoria é
puro ativismo. Que possamos ter a habilidade
de unirmos esses dois campos e com isso
ajudarmos nossas crianças brasileiras na
aquisição do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos inseridos em uma realidade bastante complexa
no que diz respeito ao ensino da matemática no Brasil, sobre
tudo na séries inicias, no entanto podemos observar inúmeros
esforços e pessoas comprometidas com a evolução da questão.
Muitos estudos voltados para orientação dos trabalhos
realizados com as séries inicias. Mesmo conscientes do
longo caminho que temos a percorrer, temos que reconhecer
que muito já foi feito dentro de nossa realidade, como nos
ensinou o Professor Freire 2000; “nada está totalmente
acabado”, temos a consciência que somos seres inacabados
e justamente por termos essa consciência estamos sempre
em busca de obtermos o melhor.
Não é possível ser gente senão por meio de práticas
educativas. Esse processo de formação perdura ao longo da
vida toda, o homem não deixa de educar-se, sua formação é
permanente e se funda na dialética entre teoria e prática. A
educação tem sentido porque o mundo não é necessariamente
isto ou aquilo, e os seres humanos são tão projetos quanto
podem ter projetos para o mundo (cf. FREIRE, 2000b, p.
40). Enquanto inacabados homens e mulheres se sabem
condicionados, mas a consciência mostra a possibilidade
de ir além, de não ficar determinados. “Significa reconhecer
que somos condicionados, mas não determinados”
(FREIRE, 2000a, p. 21).
Nesse sentido concluímos nossa pesquisa entendo
mais a grandiosidade do desafio que é o ensino da
matemática nas séries inicias colocando com algumas
contribuições referendadas a fim de trilharmos caminhos
menos penosos na certeza que o trabalho investido
em nossas crianças irá florescer como uma nova

666

Ozeias Gonçalves Pereira
Graduação em Matemática pela
Universidade Guarulhos (2002);
Especialista em Matemática pela
Unicamp (2013); Graduação em
Pedagogia pela Uninove (2014);
Professor de Ensino Fundamental
II – Matemática – na EMEF
Benedito Calixto, Diretor de
Escola – na Escola Estadual
Jardim Fortaleza II, São Paulo.

667

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

REFERÊNCIAS
BATLORI, JORGE. Jogos para treinar o cérebro: desenvolvimento de habilidades cognitivas
e sociais. Tradução de Fina Iñiguez. São Paulo: Madras, 2006.
DANTE, L. R. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. 12. Ed. São Paulo:
Editora Ática, 2000.
DANYLUK, Ocsana. Alfabetização matemática: as primeiras manifestações da escrita
infantil. 2ª ed. Porto Alegre: Meridional, 2002.
DIAS SOBRINHO, José. O Processo de Bolonha. In: PEREIRA, Elisabeth Monteiro de
Aguiar; ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto (Org.). Universidade contemporânea. Políticas
do processo de Bolonha. Campinas: Mercado das Letras, 2009. p. 144
DINIZ, M. I. S. V.; Smole, Kátia Stocco. Comunicação em Matemática: instrumento de
ensino e aprendizagem. Aprender online, p. 20 - 22, 01 fev. 2009.
DINIZ, Maria Ignez (Orgs.). Ler, escrever e resolver problemas. Porto Alegre: Artmed, 2001.
FREIRE, P. Pedagogia da Indignação, cartas pedagógicas e outros escritos. 6º reimpressão,
Editora UNESP, São Paulo. SP. 2000.
GROSSI, Esther P.; BORDIN, Jussara. Paixão de aprender. 3ª. Ed Petrópolis: Vozes, 1992.
KAMII, Constance & LIVINGSTON, Sally J. Desvendando a Aritmética – Implicações da
Teoria de Piaget. Campinas: Papirus, 1999.
MOISÉS, Lúcia. Aplicações de Vygotsky à educação matemática/Lúcia Moysés. –
Campinas, SP.
NACARATO, Adair Mendes. A Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental –
Tecendo fios do ensinar e do aprender – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2000.
PAPIRUS, 1997 – (coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico)
Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais /
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.
RANGEL, Ana S. Educação matemática e a construção do número pela criança. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1992.
REIS, Silvia Marina Guedes dos. A matemática no cotidiano infantil: jogos e atividades com
crianças de 3 a 6 anos para o desenvolvimento do raciocínio-lógico-matemático. Campinas,
SP: Papirus, 2006.
Referencial Curricular Nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998.
RODRÍGUEZ, Margarita Victória; VARGAS, Marilda Bonini. A formação de professores
na América Latina: um balanço dos debates nos fóruns internacionais de 1966- 2002. In:
RODRIGUEZ, Margarita Victoria; ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto de (Org.). Políticas
educacionais e formação de professores em tempo de globalização. Brasília: Líber Livro;
Editora UCDB, 2008. p. 37-56.

668

SMOLE, K. S. (Org.); DINIZ, Maria Ignez (Org.). Ler, escrever e resolver problemas:
habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001.
ZASLAVSKI, Claudia, Mais jogos e atividades matemáticas do mundo inteiro, Porto Alegre,
ARTMED, 2009.

669

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INTRODUÇÃO

APRENDENDO GEOMETRIA COM
JOGOS
RESUMO: Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática
e suas Tecnologias (Ensino Médio), ressalta a importância do estudo de Geometria no
desenvolvimento da capacidade dos alunos de resolverem problemas práticos do cotidiano.
O presente artigo tem como objetivo a elaboração e o desenvolvimento de uma situação de
aprendizagem didática de Geometria para a disciplina de Matemática no Ensino Médio, com
atividades diferenciadas que estimulem os alunos proporcionando a construção autônoma
do conhecimento e aprendizagem significativa do conteúdo. Conclui-se que a partir das
atividades, os alunos conseguiram compreender com facilidade a Geometria. Tomando por
base a percepção espacial estabeleceram relações entre as formas tridimensionais com
suas representações, distinguindo o sólido do plano; relacionado os diferentes poliedros e
não-poliedros às suas propriedades. Com base na elaboração e resolução de problemas, os
alunos puderam demonstrar o que aprendeu, com criatividade, questionamentos e decisões,
sem utilizar a memorização de expressões e conceitos.
Palavras-chave: Jogos didáticos; Poliedros regulares; Prismas; Pirâmides.

670

Geometria vem do grego medir
terra, onde desde 2000 a.C. os egípcios
utilizavam a geometria para poder medir
seus campos e delimitar suas terras, os
babilônios
deixaram
documentos
demonstrando conhecimentos ligados a
geometria e a Astrologia. Por volta de 600
a.C. filósofos e matemáticos gregos, como
Tales e Pitágoras, que trabalharam esses
conhecimentos
geométricos da época
(GIOVANNI; BONJORNO, 2005).
No entanto, foi o matemático grego
Euclides (300 a.C.) quem desenvolveu
a Geometria, dando
ordem e lógica
a partir do conhecimento
de povos
antigos,
estudando
profundamente
as figuras,
as áreas e volumes
(GIOVANNI; BONJORNO, 2005).
Os sólidos são frequentemente tratados
por sólidos platônicos, porque foi Platão quem
primeiro mostrou e construiu modelos de cada
um dele. Porém Euclides em Os elementos
(livro XIII), afirma que são chamados de
sólidos platônicos incorretamente, pois três
deles, o tetraedro, o cubo, e o dodecaedro,
são devidos aos pitagóricos, enquanto o
octaedro e o icosaedro são devidos a Teeteto
(MILIES; BUSSAD, 1999).
O nome poliedro, em grego, significa que
a figura tem muitas faces, é um poliedro
plano, onde dois desses polígonos não
estão num mesmo plano; e cada lado de
um polígono é comum a dois e somente
dois polígonos, sendo
nomeados e
identificados pelo número
de faces.
(GIOVANNI; BONJORNO, 2005).

O estudo da Geometria Espacial é de
extrema importância para o desenvolvimento
da capacidade de abstrair e resolver os
problemas que ocorrem no dia a dia,
auxiliando também na identificação nas
propriedades das formas geométricas.De
acordo com as Orientações Curriculares para
o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.75),
“[...] o estudo da Geometria, deve
possibilitar aos alunos o desenvolvimento
da capacidade de resolver problemas
práticos do quotidiano, como, por exemplo,
orientar-se no espaço, ler mapas, estimar
e
comparar
distâncias
percorridas,
reconhecer
propriedades
de
formas
geométricas básicas, saber usar diferentes
unidades de medida”.
No Ensino Médio, grande parte dos alunos
apresenta dificuldade em compreender
Geometria
espacial,
principalmente
polígonos e poliedros, pois não conseguem
visualizar as características das figuras
e dos sólidos. As aulas de matemática
geralmente são ministradas utilizando
como recurso o giz, a lousa e o livro
didático, ou seja, utilizam-se figuras planas
para representar objetos tridimensionais,
tornando o assunto abstrato e de difícil
visualização e compreensão (ANDRADE et
al., 2007; SOUZA, 2007).
Aulas de matemática com atividades
inovadoras e diferenciadas permitem aos
alunos uma maior aproximação entre o
conteúdo e seu cotidiano, contribuindo para
uma aprendizagem prazerosa e significativa
(ARAÚJO et al., 2010).
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Os jogos geométricos servem para a
compreensão dos conceitos, pensamento
geométrico e habilidades (SMOLE et al.,
2008).
Para Andrade et al. (2007), habilidades
ligadas
a
desenho
de
observação,
importantes para estudar tanto poliedrso
quanto polígonos, pois ambos estão ligadas
à percepção e à visão espacial.
O jogo é um excelente recurso didático.
Possibilita criar situações que podem ser
comparadas a problemas, que exigem soluções
rápidas e originais. A busca por melhores
jogadas e a utilização de conhecimentos
previamente
adquiridos
propiciam
a
aquisição de novos conhecimentos, novas
ideias e o desenvolvimento de habilidades

e atitudes. Jogos geométricos podem servir
tanto para a compreensão dos conceitos,
desenvolvimento do pensar geométrico e
habilidades (SMOLE et al., 2008).
De acordo com Andrade et al. (2007),
habilidades relacionadas ao desenho de
observação são úteis no estudo de polígonos
e poliedros, pois estão diretamente ligadas à
percepção e à visão espacial.
O presente artigo tem como objetivo a
elaboração e o desenvolvimento de uma
situação de aprendizagem didática de
Geometria para a disciplina de Matemática no
Ensino Médio, com atividades diferenciadas
que estimulem os alunos proporcionando a
construção autônoma do conhecimento e
aprendizagem significativa do conteúdo.

DESENVOLVIMENTO
A situação de aprendizagem foi realizada
em etapas compostas no total por quatro
atividades, com alunos da 2ª série do
Ensino Médio. De acordo as Orientações
Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL,
2006), primeiramente foi realizada a etapa
de sondagem inicial e sensibilização, onde
o conhecimento prévio dos alunos pode ser
percebido e resgatado pelo professor.
A
segunda
Etapa
consistiu
na
problematização do “Jogo dos Poliedros” e
na atividade de construção e resolução de
situações-problema por grupos de alunos.
Nesse caso, compete ao aluno a construção
do conhecimento matemático que permite
resolver o problema, tendo o professor
como um mediador e orientador do processo

ensino-aprendizagem, responsável pela
sistematização do novo conhecimento.
Finalmente os alunos foram avaliados
individualmente com exercícios formulados
por Smole et al. (2008), verificando a
consolidação da aprendizagem e possíveis
dúvidas de alguns alunos.
Etapa 1 - Sondagem inicial e sensibilização
Iniciar a aula relembrando rapidamente
o conceito de polígono e poliedro regular,
com a exposição imagens dessas figuras
geométricas (slides, Power Point) como
apresentado na figura 1 em anexo. Logo
após, realizar alguns questionamentos
apresentados na atividade 2(em anexo), com
a finalidade de levantar os conhecimentos
prévios dos alunos, o professor deve ficar
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atento e verificar se ocorre confusão entre o
conceito e as características de polígonos e
poliedros regulares.
Logo após, faça a leitura do texto
contido na atividade B(em anexo), com os
alunos, fixando e explicando os conceitos e
dúvidas levantadas durante as questões. Se
necessário retome os slides. Em seguida lance
a seguinte pergunta: Como a geometria pode
auxiliar o homem em seu cotidiano? Espere
alguns minutos para todos responderem e
novamente coloque a questão em discussão,
conduza a conversa evidenciando o beneficio
da Geometria desde a Antiguidade, nas
diversas atividades das mais simples até as
mais complexas, realizadas pelo homem.
Etapa 2 – Problematização
A figura 1 tem o propósito de permitir
que os alunos identifiquem poliedros e
não-poliedros, diferenciem prismas de
pirâmides, pela visualização de figuras e
reconhecimento das características de um
objeto. Foi utilizado o Jogo dos Poliedros
(SMOLE et al., 2008), um conjunto com 52
cartas (ANEXO F), compostas por figuras de
sólidos geométricos, cartas com nomes de

sólidos geométricos, cartas com planificações
e cartas com propriedades; cartas contendo
elementos não-poliedros (figuras ou nomes)
e cartas de propriedades em branco, papel e
lápis. A confecção do jogo deve ser realizada
anteriormente pelos alunos, com o intuito de
familiarizar com as figuras e suas propriedades.
Antes de iniciar o jogo o professor faz uma
leitura das cartas com os alunos e explica as
regras (figuras 2- 3 e 4), durante o jogo ele
será o juiz que mediará as jogadas.
Na atividade 4 cada grupo de alunos foram
desafiados a criar uma situação-problema
a partir do jogo, que foi ser resolvido por
outro grupo, ao professor coube a função
de auxiliar os alunos em relação à estrutura,
tipo de situação-problema e resolução
(figuras 2- 3 e 4).
Etapa 3 – Avaliação
Com o objetivo de verificar e consolidar
a aprendizagem, os alunos foram avaliados
individualmente, resolvendo os exercícios
propostos por Smole et al. (2008) (figura 4).
Essa atividade também pode ser realizada
em dupla.
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Conclui-se que a partir das atividades propostas na Situação
de Aprendizagem, os alunos conseguiram compreender
com facilidade a Geometria. Pela percepção espacial
estabeleceram relações entre as formas tridimensionais
(objetos) com suas representações, distinguindo o sólido do
plano; relacionado os diferentes poliedros e não-poliedros
às suas propriedades. A partir da elaboração e resolução de
problemas, os alunos puderam demonstrar o que aprendeu,
pela da criatividade, questionamentos e decisões, sem
utilizar a memorização de expressões e conceitos.
Sendo assim, recomenda-se o uso de diferentes de
recursos como jogos e slides com figuras tridimensionais,
pois viabilizam e auxiliam na construção do conhecimento
em geometria no aprendizado matemático.
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ANEXOS
Figura 1: Figuras geométricas apresentadas
em slides no Power Point.

ANEXO B – Atividade de Leitura e Análise
de Texto

Fonte: Disponível em:
http://www.mathema.com.br/emedio/jogos/poliedros/
poliedro_cartas.pdf. Acesso em 10 abril 2018.

ANEXO A – Atividade com questões prévias
PARA COMEÇO DE CONVERSA
Após observar as figuras, responda:
a-) O que significa o termo polígono?
b-) O que é um Polígono regular?
Quantos polígonos regulares existem?
c-) Quantos lados têm um quadrilátero?
E um heptágono?
d-) Qual é o nome do Polígono de três
lados? E o de dez lados?
b-) Quantos poliedros regulares existem?
c-) Como podemos diferenciar os
polígonos dos poliedros?
Fonte: Disponível em: http://www.mathema.com.br/
emedio/jogos/poliedros/poliedro_cartas.pdf. Acesso em
10 abril 2018.
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Os poliedros de Platão
A palavra Geometria significa, em
grego, medir a Terra. Desde 2000 a.C.
os egípcios recorriam a Geometria
para determinar a área de seus campos
e delimitar suas terras, os babilônios
deixaram documentos demonstrando
seus conhecimentos geométricos, que
geralmente eram ligados à Astrologia.
Por volta de 600 a.C. filósofos e
matemáticos gregos, como Tales e
Pitágoras, passaram a sistematizar os
conhecimentos geométricos da época.
No entanto, foi o matemático grego
Euclides (300 a.C.) quem desenvolveu
a Geometria, dando ordem e lógica
a partir do conhecimento de povos
antigos, estudando profundamente as
propriedades das figuras geométricas,
as áreas e volumes.
Os sólidos são frequentemente tratados
por sólidos platônicos, porque foi Platão
quem primeiro mostrou e construiu
modelos de cada um dele. O nome
poliedro, em grego, significa “a figura
de muitas faces”, é um sólido limitado
por polígonos planos, onde dois desses
polígonos não estão num mesmo plano;
e cada lado de um polígono é comum a
dois e somente dois polígonos, sendo
nomeados e identificados pelo número
de faces. Os lados de um polígono
são chamados arestas do poliedro, os

ANEXO C – Atividade em grupo

vértices dos polígonos são chamados de
vértices do poliedro.
Os poliedros são divididos em três
grupos
os
regulares
(tetraedro,
hexaedro,
octaedro,
dodecaedro,
icosaedro),
semi-regulares
(tetratroncoedro, cuboctatroncoedros,
dodecaicositroncoedros) e irregulares
(pirâmides e prismas); e classificados
em convexos ou côncavos. Um poliedro
é regular se suas faces são polígonos
regulares congruentes e também se seus
ângulos poliédricos são iguais entre si.
Há apenas cinco poliedros regulares: o
tetraedro (quatro faces triangulares), o
cubo (seis faces quadradas), o octaedro
(oito faces triangulares), o dodecaedro
(doze faces pentagonais) e o icosaedro
(vinte faces triangulares).
Um prisma é um poliedro irregular com
duas faces congruentes e paralelas e
cujas faces são paralelogramas obtidos
ligando-se os vértices correspondentes
das duas faces paralelas, podem
ser triangulares, quadrangulares e
pentagonais, também são classificados
como retos ou oblíquos. As pirâmides
são tipos especiais de poliedros,
caracterizadas por possuírem os
seguintes elementos: base, vértice, faces
laterais, arestas das bases e laterais, e
altura. De acordo com o polígono da base,
podem ser triangulares, quadrangulares,
pentagonais, e assim por diante.

Pense e responda com exemplos: Como
a Geometria pode auxiliar o homem em
seu cotidiano?
Atividade 3: Jogo dos Poliedros
• Regras e procedimentos:
- O objetivo deste jogo é formar famílias
de 4 cartas. Cada família é formada pelo
nome do sólido geométrico, figura do
sólido, a planificação do sólido e uma
carta das propriedades. Ao todo existem
10 famílias.
- Embaralham-se as cartas e coloca-se o
baralho virado para baixo.
- Um dos jogadores tira uma das cartas
do baralho e coloca-a em cima da mesa
com a face virada para cima.
- Seguidamente o outro jogador procede
do mesmo modo.
- Se a carta que sai a um dos jogadores
pertence à família de uma das cartas já
viradas, deve colocá-la sobre ela.
- Se um dos jogadores colocar uma carta
na família errada perde a vez de jogar e
essa carta é colocada no fim do baralho.
- Se a carta que sai a um dos jogadores,
se referir a um não poliedro perde uma
vez de jogar.
- Se a carta que sai disser OBJETO o seu
adversário deverá dizer um nome de um
sólido e ele em 20 segundos tem de
dizer um nome de um objeto com essa
forma.
- Se a carta que lhe sair for uma carta
das propriedades “em branco”, ele

Fonte: Disponível em: http://www.mathema.com.br/
emedio/jogos/poliedros/poliedro_cartas.pdf. Acesso em
10 abril 2018.
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poderá utilizar essa carta em qualquer
altura do jogo para formar uma família.
Contudo, para utilizar deverá dizer
algumas propriedades do sólido que o
distinga de todos os outros poliedros.
- O jogo termina quando todas as
famílias estiverem formadas.
● Pontuação:
- Sempre que um dos jogadores coloque
uma das cartas em cima
de outra ganha um ponto.
- Se um dos jogadores completa uma
das famílias ganha 4 pontos.
- Se o jogador não conseguir dizer o
nome do objeto em 20 segundos perde
2 pontos.
- Ganha o jogo quem tiver maior
pontuação.
A partir do jogo cada grupo deve criar
um situação-problema para que um
outro grupo resolva.

a) pirâmide de base triangular.
b) pirâmide de base quadrangular.
c) pirâmide de base pentagonal.
d) pirâmide de base hexagonal.
3- Das propriedades a seguir, quais podemos
relacionar a um octaedro regular?
a) 10 vértices, 7 faces, 15 arestas.
b) 6 vértices, 8 faces, 12 arestas.
c) 6 vértices, 8 faces, 12 arestas.
4- Assinale a alternativa que apresenta
poliedros com número par de vértices e
número ímpar de faces e arestas:
a) Prisma reto de base retangular e
pirâmide reta de base triangular.
b) prisma hexagonal regular e pirâmide
pentagonal regular.
c) prisma triangular reto e prisma
pentagonal reto.
d) prisma reto de base triangular e pirâmide
oblíqua de base Triangular.
5- Identifique as cartas que fazem parte de
mesma família da carta a seguir.

7- Um jogador tem as seguintes cartas:

Fonte: Disponível em: http://www.mathema.com.br/
emedio/jogos/poliedros/poliedro_cartas.pdf. Acesso em
10 abril 2018.

Figura 4: Cartas com figuras geométricas
para o Jogo dos Poliedros
Qual é a carta que falta para ele formar
uma família? Como você tem certeza?
Figura 2: Cartas com figuras geométricas
para o Jogo dos Poliedros.

ANEXO D – VOCÊ APRENDEU?
1- Um poliedro possui número ímpar de
vértices da base, e seu número de faces
laterais é a metade do número de arestas
da base de um prisma hexagonal. Qual é o
poliedro que estamos escrevendo?
a) pirâmide de base pentagonal.
b) prisma de base triangular.
c) pirâmide de base triangular.
d) prisma de base pentagonal.
2- Em qual das pirâmides a seguir posso
associar a carta propriedade 6 faces/ faces
laterais triangulares ?

6- Qual é a carta que não faz parte desta
família de poliedros?
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Fonte: Disponível em: http://www.mathema.com.br/
emedio/jogos/poliedros/poliedro_cartas.pdf. Acesso em
10 abril 2018.
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INTRODUÇÃO

ARTE DE DESENHAR NA INFÂNCIA
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo despertar a necessidade dos professores
de pesquisar e conhecer mais sobre o grafismo infantil. A pesquisa tem como hipótese
que ao receber estimulação adequada às crianças pequenas evoluem na sua capacidade
expressiva. Nessa investigação descobriu-se como mediante a estimulação adequada a
criança evolui na sua capacidade criadora. Durante a pesquisa foi observado o trabalho de
professores de uma escola de educação Infantil, que desenvolvem projetos educativos e
que obtiveram resultados positivos em trabalho voltado para a Arte como mola propulsora
na estimulação da criatividade infantil mediante as vivências e interações com atividades
plásticas fundamentais para desenvolver o processo de criação da criança.
Palavras-chave: Grafismo; Arte; Criança; Professor; Processo Criador.
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A escola deveria ser a motivadora do
processo de crescimento artístico da
criança, porém muitas vezes, empobrece sua
expressividade transmitindo uma cultura
redutora e classificatória, deixando de
aproveitar os talentos existentes. No trabalho
que realizo com crianças na educação
infantil percebo que a estimulação para que
a criança expresse sua singularidade é de
suma importância.
Sendo assim, o interesse pela expressividade
infantil mobiliza a necessidade dos professores
de pesquisar e conhecer mais sobre o
grafismo infantil. O trabalho comprometido
neste sentido, por meio de intervenções
metodológicas pode proporcionar amplitude
e
desenvolvimento
das
capacidades
criadoras do educando, contribui para sua
plena autonomia no fazer artístico, pois é
desenhando que a criança aprende a lidar
com a realidade que a cerca, representando
as situações que lhe interessam.
Serão abordadas as formas de intervenção
pedagógica do professor no processo
educativo. Este tem o sentido de ampliar o
olhar da criança, provocando a fantasia e a
criação, possibilitando que se aproprie do
desenho como linguagem, como produção
cultural. A criação de contextos significativos
de aprendizagem consideram o desenho
como espaço provocativo e desafiador, que
possibilitará transformar a imobilidade do
olhar, na plasticidade do ver.
O trabalho escrito entende que a
linguagem pictórica proporciona uma
aprendizagem rica em desafios, respeitando a

espontaneidade e a criatividade da criança,
favorecendo informações sobre o mundo
que a cerca, satisfazendo suas necessidades
emocionais, sociais e físicas. O grafismo
infantil tem um campo amplo de estudos que
visam decifrar os caminhos percorridos pela
criança por meio do desenho como forma
de expressão, constituindo uma importante
fonte para se conhecer melhor o universo
infantil e mergulhar profundamente nas
produções gráficas da criança.

O ENSINO DE ARTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O desenho faz parte de um conjunto
de atividades plásticas, que, de acordo
com Derdyk (1989) se constituem a
pintura, a escultura, a modelagem, a
marcenaria, a colagem, a confecção de
máscaras, de bonecos e de outros objetos,
abrangendo uma determinada faixa etária a
partir da pré-escola.
Lowenfeld e Brittain (1970) afirmam
ainda que:
Uma criança não se desenvolve em
áreas separadas de matérias, de disciplinas,
nem cada área permanece isolada na
vida, fora da escola. Essa especialização
precoce faz com que algumas das áreas
permaneçam isoladas da vida num tal grau que
as matérias acabem perdendo todo o contato
com a sociedade. Isto pode ser observado
até no níveis superiores de educação,
onde verifica uma grande discrepância
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entre as realizações sociais e científicas.
(LOWENFELD; BRITTAIN 1970, p. 96).
Moreira (1993) destaca que é muito
importante que a criança possa na aula de
artes, utilizar a linguagem plástica para
expressar o que pensa e sente a respeito
de si e do mundo. Porém, é importante
que também possa fazê-lo nas aulas de
história, ciências, português, matemática.
Uma criança não se desenvolve em áreas
separadas de disciplinas, nem cada área
permanece isolada na vida fora da escola.
Essa especialização precoce faz com que
algumas das áreas permaneçam isoladas
da vida num tal grau que as matérias
acabem perdendo todo o contato com
a sociedade. Isto pode ser observado
até nos níveis superiores de educação,
onde verifica uma grande discrepância
entre as realizações sociais e científicas.
(LOWENFELD,1977, p.96).
O processo escolar não pode ser
desfragmentado. O ensino de artes
não só deve estar aliado à prática, mas
como toda disciplina, deve estar aliado
o constante trabalho em conjunto com o
único objetivo de estimular a compreensão
da leitura visual, verbal e das diversas
linguagens interdisciplinares.
Dividir o currículo significa dividir
as disciplinas e considerar a arte
desnecessária, implicando um menor
tempo para a mesma, muitas vezes para
as sobras de tempo, pois há currículos em
que a aula de artes está quase ausente.
Geralmente os professores declaram que
trabalhar artes na sala de aula só traz atraso
do conteúdo a ser administrado. Assim,

as aulas de arte possuem tempo mínimo
durante toda semana.
Esse tempo é insuficiente, pois o professor
não consegue atender à grande demanda dos
alunos, pois uma aula de artes compreende
desde a estimulação para a criatividade,
conhecimento do material artístico, reflexão,
preparação, compreensão, ação, até a
aprendizagem. Não é só mera distribuição
e uso dos materiais de pintura. Deve-se
garantir o exercício dos aspectos afetivos
e emocionais que o aluno coloca para fora
ao se expressar, é o que afirma Moreira
(1993, p. 77): “Porque, desenhando, os
alunos conseguem mostrar aspectos de sua
personalidade que em outras atividades não
apareciam.” Se todas as disciplinas adotassem
esse recurso, transformando a teoria do
conteúdo numa imagem concreta, assim
como: maquetes, experiências, construção
com material reciclável, desenho, pintura,
teatro, música, juntamente com o professor
de arte, as aulas seriam prazerosas e com
muito mais sentido. A construção do desenho
não seria motivo de angústia.
Quando o professor administra todas
as disciplinas, inclusive a de artes, os
alunos apresentam mais rendimento na
aprendizagem dos conteúdos, isso acontece
em função da permanente interação que
um só professor terá com os alunos. O
professor que só administra apenas as aulas
de artes, não possui tanto sucesso porque
suas aulas são limitadas, e o professor passa
ser considerado como um bom visitante que
traz sempre algo diferente para os alunos.
O trabalho de arte contextualizado com
outras disciplinas desenvolve o pensamento
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e fornece um tratamento calmante, pois
o trabalho artístico supre a necessidade
do aluno, controlando a inquietude que
adquire passando horas ouvindo o professor.
Porém, quando o aluno não tem chance de
transportar suas ideias numa aula de artes,
o faz em rascunho do caderno, na capa do
livro, na borracha, nas carteiras, no quadro,
em tudo que está ao seu alcance.
Segundo Moreira (1993), assim como as
atividades artísticas devem andar junto com
o currículo, o ensino de artes não poderá
ser separado da sala de aula. É importante
deixar claro que o trabalho artístico não
pode ser desvinculado das demais disciplinas
na sala de aula. É que a prioridade de um só
ambiente para a produção da arte demonstra,
às vezes, que seu uso é alheio, insignificante
e os momentos de expressão devem ficar
separados e não têm valor.
É assim que a escola vai mostrando para a
criança que os momentos de maior expansão
devem ficar bem escondidos, até serem
esquecidos por completo ou expressos nos
riscos das carteiras e paredes, nas gritarias
ao som da campainha, nas lutas de corredor.
(MOREIRA, 1993, p. 81).
Conforme a autora, a rebeldia é a
consequência que a escola capitalista traz por
falta da livre expressão. As crianças sentem
prazer em brincar com arte, da mesma forma
é o adulto que sente prazer em expressar-se,
inventar, criar e ser autônomo.
Quando ouvimos uma criança dizer “não
sou capaz de desenhar”, podemos está
certos de que houve alguma espécie de
interferência em sua vida. Esta perda de fé
nos seus próprios meios de expressão pode

ser um indício de que a criança se fechou
em seu próprio eu. Com frequência, cometese o erro de avaliar o trabalho criador das
crianças pelo seu aspecto, pelas suas cores
e formas, pelas qualidades do traço etc. (
LOWENFELD. 1977, p.19).
Quando essa liberdade é negada, reina
a revolta ou a necessidade incontrolável
de colocar para fora suas ideias, mesmo
que num lugar proibido. Em muitas escolas
ainda há professores ditatoriais que não
sabem ouvir, não entendem as maiores
necessidades dos alunos e só ditam o
que fazer. Da mesma forma administram
suas aulas levando modelos para o
trabalho mecânico de artes. Modelos que não
propiciam o raciocínio e não desenvolvem o
pensamento, trazendo somente o domínio
de habilidades que em nada contribuem
para o desenvolvimento dos alunos, pois
colorir as cópias dos desenhos causa
descontentamento e preguiça aos alunos.
Os chamados desenhos pedagógicos,
que contém desenhos com motivos infantis,
letras e números desenhados, são abstratos
e sem nenhum objetivo para a criança, mas
para o professor uma boa medida de enganar
a exigência da prática deste trabalho.
Uma música, uma cor, um gesto, amizade,
compreensão e liberdade, tornam tudo
diferente e traz muita aprendizagem.

A ARTE E A CRIANÇA EM
CONTEXTO EDUCATIVO
Segundo Kuhlmann (1998), para a
criança, até o início da adolescência, a arte
possui um caráter um tanto diverso, que é
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preciso esclarecer. O ponto essencial dessa
diferença se encontra no fato de que, para
ela, a arte é muito mais uma atividade, um
fazer, do que um objeto a ser usufruído.
Para ela, a arte tem importância à medida
que constitui uma ação significativa,
ou significante, e não por propiciar-lhe
oportunidades para a experiência estética.
No universo infantil, a atividade artística
assume características lúdicas, ou seja, tem
o sentido do jogo em que a ação em si é mais
importante do o produto final obtido. Para
Lowenfeld e Brittain (1970), o que importa é
o processo da criança – o seu pensamento,
os seus sentimentos, as suas percepções, em
resumo, as suas reações ao seu ambiente.
Dessa forma, não se pode encarar a arte
infantil sob o prisma da estética, ou seja,
do ponto de vista da produção de objetos
belos e harmoniosos. Algumas pesquisas
sobre a importância do ensino da arte na
Educação Infantil têm sido realizadas de
forma a contribuir no processo de ensino e
aprendizagem da criança.
[...] a atividade artística da criança
apresenta o sentido de organização de
suas experiências. Desenhando, pintando,
esculpindo, jogando papéis dramáticos,
cantando, dançando, entre outras atividades,
a criança seleciona os aspectos de suas
experiências que ela vê como importantes,
articulando-os
e
integrando-os
num
todo significativo. É uma comunicação
significativa consigo mesma, é a seleção
daqueles aspectos do seu meio com que ela
se identifica e a organização desses aspectos
em um novo e significativo todo (DUARTE
JR, 1988, p. 110).

Ainda não totalmente educada para
essa civilização que separa o intelecto
do sentimento, a criança pode encontrar
na atividade artística uma forma de
resistência a essa cisão. Não sendo a arte
produto somente do pensamento, nem
apenas um extravasamento emocional, ela
permite à criança a vivência do seu “eu” como
resultado de uma integração. Por meio de
seu trabalho, ela pode, de certo modo, verse de “fora”, já que existe uma identificação
sua com aquilo que ela produz.
Ao afirmarmos que nossos padrões
estéticos não têm sentido para a criança,
não estamos querendo dizer com isso que
seja irrelevante auxiliá-la a desenvolver
uma consciência estética. Pelo contrário,
sua atividade artística é um fator altamente
importante para que essa consciência se
desenvolva. Assim, consciência estética, de
acordo com Rossi (2003), significa a busca
de uma visão global do sentido da existência;
um sentido pessoal, criado a partir de nossos
sentimentos e de nossa compreensão do
mundo em que vivemos. Significa uma
capacidade de escolha, uma capacidade crítica
para não somente submeter-se à imposição
de valores e sentidos, mas para selecioná-los
e recriá-los de acordo com nossa situação
existencial. A aprendizagem não significa,
meramente, acúmulo de conhecimentos;
também implica uma compreensão de como
esses conhecimentos podem ser utilizados, a
aprendizagem supõe uma integração entre o
saber e o agir, entre o sentir e o pensar.
Quando se pensa, então, na dimensão
estética da educação, isso não significa
meramente o treino artístico como tal.
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Antes, é o respeito ao desenvolvimento da
capacidade crítica e criadora do homem.
Significa muito a diferença entre a imposição
de valores e sentidos ao qual o educando
deve adaptar-se a descobrir e criar seus
próprios valores e significados.
A criança ao executar uma pintura,
o resultado não é uma representação
objetiva. Ao contrário, ali se expressam suas
preferências, bem como as coisas que lhe
desagradam, suas reações emocionais com
seu próprio mundo e com o mundo que a cerca.
Combinam então dois fatores importantes:
seu conhecimento das coisas e sua
relação própria, individual para com elas.
Quanto
mais
sensitivas
forem
as
relações
estabelecidas
pela
criança,
maior será seu entendimento.
Uma criança pequena, se pudesse narrar
suas histórias desde que era um bebê, talvez
nos contasse essas arteirices artísticas. A
criança olha, cheira, toca, ouve, se move,
experimenta, sente, pensa [...] Desenha
com o corpo, canta com o corpo, sorri com
todo o corpo. Chora com todo o corpo. O
corpo é ação/pensamento. Seu pensamento
se dá na ação, na sensação, na percepção,
sempre regado pelo sentimento. Convive,
sente, reconhece e repete símbolos do
seu entorno, mas não é, ainda um criador
intencional de símbolos. Sua criação focaliza
a própria ação, o exercício, a repetição.
A criança está atenta e aberta às
experiências e ao mundo, sem medo
dos riscos, por isso arrisca-se [...]
Vive intensamente. E vai construindo assim,
frente aos objetos, às pessoas e ao mundo,
suas percepções iniciais que influenciarão

toda a sua subsequente compreensão de
mundo. (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA,
1998, p.96).
As manifestações artísticas, iniciadas nos
primeiros anos de vida, podem significar
para as crianças a diferença que existe
entre pessoas adaptadas e felizes e outras
que, embora possuam toda capacidade,
permanecem, às vezes, desequilibrados e
encontram dificuldades em suas relações
com o próprio ambiente. De acordo com
Pillotto (2000), a arte pode indicar o
equilíbrio necessário entre a cognição e
emoção, tornando-se um apoio que as
crianças procuram naturalmente cada vez
que alguma coisa as aborrece; uma amiga
à qual as crianças procurarão quando as
palavras se tornarem inadequadas.
Segundo Knoener (2006), quanto mais
livre a criança cria seus desenhos, menor
será a possibilidade de tornar-se tensa,
inibida. À medida que pudermos alimentar
a naturalidade, a criança se expressará
livremente e será uma criança feliz. O trabalho
artístico da criança deve agradar à criança e
não ao gosto dos adultos. Pois nesta fase da
vida a criança não tem vergonha de expressar
os seus gostos e sentimentos, precisamos
aproveitar ao máximo este período da
criança, incentivando-a e dando-lhe esta
possibilidade de expressar-se livremente.
Um dos primeiros meios que a criança utiliza
para manifestar-se é o movimento corporal.
Quando a criança chega aos dois anos de
idade, começa a traçar linhas no papel, assim
que lança mão de um lápis.
De acordo com Ferraz e Fusari (1992),
à medida que a criança cresce, já não se
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satisfaz com a simples e fictícia relação entre
seu pensamento imaginário e o que desenha
ou pinta. Quer, agora, estabelecer uma
relação “verdadeira”. O desenho de objetos
reconhecíveis e de figuras depende do desejo
infantil de estabelecer relações entre o que
cria e o mundo exterior. Knoener (2006).
No máximo, até os 7 anos, todas as crianças
já devem relacionar seus pensamentos com
imagens do mundo exterior. A melhoria
do trabalho criador das crianças só se
produz mediante o desenvolvimento da
personalidade infantil e não como fator
independente. Ensinar à criança “truques”,
técnicas ou ajudá-la, ativamente, pintando
ou desenhando dentro da sua própria obra
só servirão para interferir em sua capacidade
de descobrir e de pensar por seus próprios
meios. Se assim fizermos, estaremos
contribuindo para despojá-la do espírito
de iniciativa e da necessária autoconfiança
para encarar e resolver seus problemas.
Essas condições são importantíssimas para o
seu desenvolvimento, para a sua felicidade
futura e para seu bom êxito na vida
(FERRAZ & FUSARI, 1992).
Sabemos como sofrem as pessoas que
jamais aprenderam a aplicar seu próprio
pensamento e sua própria imaginação ao
que estão fazendo. Da mesma forma que
a criança não relaciona os objetos entre si,
quando está concentrada em estabelecer
uma relação entre a matéria e seus desenhos,
também pode trocar quando atribui uma
cor ao objeto que está pintando. Isso é
perfeitamente natural, e nenhuma pessoa
deve interferir na descoberta que a criança
fizer da relação “cor-objeto”. A cor pouco

significa para ela. Pintou-o dessa cor, porque
gosta dessa cor.
O que para os olhos é uma proporção
correta pode estar completamente fora
de proporção para as emoções. Sensações
subjetivas das proporções são predominantes
nas crianças. As proporções que elas veem
estão subordinadas às que sentem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo central o estudo
do desenho na Educação Infantil e nas séries iniciais do
Ensino Fundamental. Percebeu-se durante a pesquisa a
relevância de um trabalho voltado para a estimulação da
capacidade de criação da criança promovendo o surgimento
de um sujeito mais consciente e sensível.
Foi possível entender a importância de se trabalhar com a
Arte em sala de aula por meio de atividades estimuladoras
e significativas para o desenvolvimento da criatividade
infantil. Por meio do grafismo infantil, a criança pode
manifestar algumas de suas emoções e revelar como ela
interpreta seu entorno e os personagens que o compõe,
sobretudo, das pessoas com quem convive diretamente.
Ao desenhar, a criança desenvolve seus processos criativos,
ampliando suas potencialidades.
É importante que os educadores possibilitem
oportunidades para que a criança explore o fazer artístico,
conciliando projetos pedagógicos elaborados, planejamento
de ações, aplicados com a finalidade de obter um resultado
significativo no processo ensino-aprendizagem utilizandose de práticas pedagógicas inovadoras e busca constante
de atualidades. O educador deve compreender o desenho
como uma linguagem, essencial no desenvolvimento da
criança como um ser global, que necessita desenvolver-se
em interação com o outro, respeitando seu próprio processo
de desenvolvimento, e a subjetividade de cada sujeito como
ser único. O desenho infantil tem uma importância vital
no desenvolvimento global da criança, enquanto ser social
e historicamente constituído, que usa deste instrumento
para expressar sua vida, sendo a arte fundamental para
desenvolver sua capacidade criadora.
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ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL:
REFLEXÕES NECESSÁRIAS
RESUMO: Este artigo busca refletir a cerca do importante papel da arte no processo de ensino
e aprendizagem da criança na Educação Infantil. Sabe-se que é por meio das interações, das
brincadeiras e da arte que a criança aprende e se desenvolve. É importante que esta fase do
desenvolvimento seja permeada por experiências que possibilitem aprendizagem de forma
lúdica, a arte é uma ferramenta que deve está presente no cotidiano das instituições de
Educação Infantil, por contribuir para o desenvolvimento integral da criança. O presente
estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica com a intencionalidade
de investigar o papel da arte no desenvolvimento da criança. Cabe ao professor promover
situações de ensino e aprendizagem que envolva a arte como facilitadora de aprendizagem,
como parceira da criança em seu desenvolvimento.
Palavras-chave: Arte; Criança; Professor; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
A Educação infantil nos dias atuais possui
caráter educativo e com isso as brincadeiras,
jogos, danças, contos e o desenho passaram
a assumir novos valores. A criança é
um ser potente e capaz e não deve ser
submetida a rotinas sem significado para seu
desenvolvimento. Todos os dias as criança
pedem por uma educação de qualidade,
centrada nas relações com seus pares e com
seus educadores. A arte se constitui como
uma aliada da criança e do professor nas
instituições de educação infantil.
Sendo assim, este estudo busca refletir
sobre o importante papel da arte no processo
de ensino e aprendizagem da criança,

buscando ainda verificar o papel do professor
enquanto mediador da criança pequena em
ambiente de vida coletiva. A metodologia
utilizada para o desenvolvimento do estudo
foi a pesquisa bibliográfica, amparada nos
estudos de importantes teóricos.
Cabe à escola organizar os espaços de forma
significativa e próxima às práticas sociais,
para que a criança expresse o seu poder
imaginativo, tanto a escola como o professor
não devem bloquear o poder criativo da
criança, ou seja, ao programar uma atividade
o educador deve propor propostas de
atividades orientadas, porém deve permitir
que a criança deixe sua marca pessoal.

ARTE E CRIATIVIDADE:
RECONHECENDO O POTENCIAL
DA CRIANÇA
Quando se aborda o tema criatividade,
de imediato se pensa em arte. Acreditamos
que o artista não está ligado às convenções,
dogmas e instituições da sociedade.
O artista tem uma expressão criativa que
é o resultado direto de sua liberdade de
sentir o mundo. Para sentir o mundo deve-se
aprender a ver e observa-se, e isto todos nós
podemos desenvolver.
Uma das primeiras manifestações artísticas
da criança a partir dos dois anos é a garatuja
ou rabiscos, fase em que o desenho para a
criança, nada mais é do que uma ação sobre
a superfície e essa ação lhe proporciona

prazer. A garatuja é característica do período
sensório motor, fase que vai de zero a dois
anos de idade e foi estudada por Piaget:
A aprendizagem refere-se à aquisição
de uma resposta particular, aprendida
em função da experiência, obtida ou não.
Enquanto que o desenvolvimento seria
uma aprendizagem de fato, sendo
este o responsável pela formação dos
conhecimentos. (Piaget, 1971 p.45).
Por meio do faz de conta que a criança
reinventa o mundo, transforma sapo em
príncipe, pensamentos em formas. Ao
desenhar uma série de rabiscos desordenados
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a criança dá nome aos traçados (gato,
cachorro, mamãe, papai, etc.).
De acordo com Piaget (1971) tanto a
criança como o adulto que necessitam
deslocarem a ordem pré-estabelecida do
mundo transformam uma coisa em outra.
Os
artistas
brincam
com
o
cotidiano, com os mitos, histórias e
pensamentos,
proporcionando
novo
significado a alguma coisa já vista.
De várias formas os artistas antecipam
saberes, por meio de suas produções. Na
Educação Infantil é fundamental que a
criança tenha o seu espaço e a oportunidade
de fazer arte, criar, explorar materiais, poder
se expressar. (PELLEGRINI,1996).
Pellegrini (1996) reflete ainda que a
criança tem a necessidade de se expressar,
criar, se manifestar para aprender. Desta
forma a criança vai descobrindo esquemas
para desenhar, pintar, modelar e conhecer
a arte. Sendo assim, ver significa conhecer,
perceber pela visão, alcançar com a vista
os seres, as coisas, as formas, as cores
do ambiente ao redor. Porém, de acordo
com Dyson, (1993), quando vemos
estamos
levando
junto
as
nossas
vivências e experiências em relação
ao que está diante de nossos olhos.
Pode-se desenvolver um treino para ver,
entre o objeto visto e a pessoa existe um
percurso repleto de informações, que não
são observadas de imediato.
Ao tomar consciência deste percurso
torna-se
impossível
não
ver
os
elementos que ali estão (Guerra, 1998).
Observar é olhar, pesquisar, detalhar, estar
atento para as particularidades e ao mesmo

tempo mudar de ângulo, e relacionar as
várias informações formando uma nova ideia
a respeito do objeto e percurso observado.
Sendo assim, ver e observar possibilita
a consciência do eu e do mundo. Levam
a reflexão sobre a realidade cotidiana,
possibilitando ensaios de atuação e até de
transformação sobre o meio em que estamos
inseridos. A questão sobre a criatividade
tornou-se eixo central das pesquisas
epistemológicas, psicológicas, pedagógicas
e sociológicas. E a valorização do ser
humano criativo chegou a picos nunca antes
atingidos. Na exploração deste conceito
adentra-se no campo da educação e da
psicologia. As cortinas se abrem para várias
áreas de conhecimento e de orientações
teóricas que permitem constatar, de imediato,
a natureza dialética e interdisciplinar do
conceito de criatividade (Dyson, 1993).
A partir do momento em que o ser
humano começou a ter consciência de
sua existência e a pensar sobre as coisas
que via e observava dentro e fora de si.
Ao analisar o que sentia durante ou após
ver a natureza ou seu semelhante, ele
começou a reproduzir a imagem que
ficou dentro de sua mente, e deu inicio ao
desenho, muito antes da escrita.
Portanto, a experiência da realidade
é um produto da capacidade psíquica
de formar imagens, o mundo interior e
exterior do individuo reúnem-se na imagem
psíquica, dando-lhe uma sensação vital
de conexão viva entre ambos os mundos.
Supondo que o homem neolítico tivesse a
intenção de deixar informações sobre a sua
vida cotidiana, registrou nas paredes das
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cavernas o conhecimento sobre a música,
dança, caça, pesca e meio ambiente.
Foram encontradas, nestas cavernas,
várias pinturas com seres humanos tocando
instrumentos, dançando em círculos,
caçando ou pescando. A pintura rupestre
foi se aprimorando. No período neolítico
os desenhos e pinturas mostram essa
preocupação de efeito visual, além de valores
simbólicos para o ser humano. (Guerra,
1998). É visível a preocupação com a beleza,
a escolha do material e domínio sobre o
mesmo, o desenvolvimento da capacidade
psicomotora se faz evidente no acabamento.
Todos os seres humanos têm a habilidade
de rabiscar, basta ter dois objetos, um que
marca e outro de suporte para ser marcado, ou
seja, se temos uma vara ou um pedaço de pau
e caminhamos na areia, marcamos a areia com
imagens e palavras, sem nos preocuparmos
se somos criativos. São momentos em que
a mente fica vazia, sem preocupações e
sem pensamentos diretivos. São momentos
de relaxamento mental (Dyson, 1993).
Nestas marcas expressamos e deixamos
impressas ideias, emoções e sentimentos. A
partir do momento em que a criança adquiriu
a habilidade psicomotora ela consegue
segurar o giz de cera ou lápis e rabisca
livremente o papel, a lousa e as paredes.
Desenhar é uma atividade que se
desenvolve por meio de pequenos atos que
realizados com certa organização, constituem
o processo de produção de imagens gráficas.
Dentre estes atos se destaca o esboço da
forma pelo traçado, a narrativa, ou seja,
o que o desenho conta e a exploração
de cores e texturas, (EINSNER, 1999).

Ao traçar, a criança utiliza suas emoções
e
seus
acervos
vários
simbólicos,
imagéticos, lingüísticos, de movimento,
sensações e percepções ao mesmo tempo
em que os modifica e cria novos elementos
e novas imagens.

EDUCAÇÃO INFANTIL E
CRIATIVIDADE
O termo criatividade tornou-se popular
e faz parte do vocabulário diário. Com
compreensão parcial de seu significado
passou a ser exigido de crianças e
adolescentes que hajam de forma criativa.
Em empresas os melhores funcionários são
os criativos. A definição de criatividade é
ampla, diversa e depende de quem a expõe.
Os enunciados afirmam que a criatividade
significa flexibilidade de raciocínio ou
fluências de ideias ou a capacidade de
transmitir novas ideias ou de ver as coisas
em novas relações; também pode ser a
capacidade de pensar de forma diferente. Ou
seja, a criatividade é o processo que resulta
em uma solução nova que causa mudança,
desenvolvimento, e evolução na organização
da vida subjetiva. (Haetinger, 2005).
Todo ser humano é criativo em diferentes
habilidades. Acredita-se que a habilidade
criativa esteja ligada aos talentos de cada
um. Alguns pesquisadores correlacionam o
quociente de inteligência (QI) ao potencial
criativo, para outros a criatividade
está relacionada à motivação. O fato é
que não se sabe exatamente como se
originam as ideias, e como se processa a
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criação das ideias. Mas pode se afirmar
que todos os indivíduos geram ideias.
A criatividade não é só intelectual, nem só
sentimental. Brunner (1996) destaca que
a criatividade é intelectual, sentimental,
visceral e dinâmica, sai das entranhas,
dilacera quem cria e quem a observa, recria
caminhos, oferece possibilidades.
Criações não têm necessariamente que
servir para alguma coisa, como solucionar
um problema, dar retorno financeiro, serem
maravilhosas e belas, nada disso. A maioria
das pesquisas afirma que o potencial criativo
tem início na infância, e que se mantém
quando é elogiado e incentivado durante o
desenvolvimento infantil. O período mais
crucial no estímulo do pensamento criador
é no início da escolaridade formal da criança
(HAETINGER, 2005). Neste momento são
impostas à criança regras, atitudes e formas
de comportamentos adequados, dentro das
normas sociais e educacionais que serão
exigidas quando se tornar adulta, as quais
inibem a espontaneidade e liberdade de ação
da idade do momento.
Uma das tarefas mais difíceis do professor
é apresentar formas socialmente aceitáveis
em que as crianças possam usar e são
encorajadas a utilizar sua capacidade criadora
sem restrição. Para o professor manter a
chama da criatividade acesa em seus alunos,
deve olhar para a sua própria chama criativa,
analisá-la e alimentá-la constantemente e
considerar a criatividade como processo
contínuo, para o qual a melhor preparação é
a própria capacidade de criar.
Mas a expressão criativa não se restringe
ao ser individual, este recebe influência dos

fatores sociais, culturais e históricos do
meio em que vive. Processa em sua mente
as experiências pedagógicas e tecnológicas
e as transforma, e consequentemente, irá
influenciar o meio ambiente alterando-o e
assim por diante.
Sendo a arte um reflexo
do desenvolvimento da criança, pode-se
supor que suas realizações artísticas seguem
um padrão geral, que desvelam o potencial
criativo e pessoal, a evolução intelectual e a
compreensão do mundo que a cerca.
De acordo com Haetinger (2005) as
expressões artísticas do ser humano revelam
a relação emocional, o grau de significação
com os objetos e a forma de compreensão
intelectual que o indivíduo tem em relação
ao mundo. Se o mundo se torna significativo
ou não para a criança, depende parcialmente
do grau com que ela formula seus conceitos.
Portanto, é de se esperar que os desenhos
tragam símbolos repetidos e demonstrem
a realidade do seu dia a dia.
A criança
com sentimentos feridos não tem a quem
recorrer, apesar de ser do conhecimento de
teóricos e pesquisadores da educação e da
psicologia que as emoções, os sentimentos
e as atitudes da criança podem afetar seu
processo de ensino e aprendizagem, pouco
se faz a respeito deste assunto.
Ao estimular a criatividade por meio da
arte, oferece-se grande estímulo à área
da evolução emocional. A oportunidade
de expressar os sentimentos, produz
uma descarga das tensões emocionais,
permitindo visualizar ângulos diferentes
sobre a situação exposta, que leva a reelaboração e transformação do envolvimento
emocional da criança.
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O saber que a criança vivencia hoje não
deve ser igual ao que era ensinado da forma
que acontecia no passado, acreditando que
a criança era uma folha em branco e que
seria preenchida pelos responsáveis por
sua educação, Gardner (1980). Na medida
em que a criança vai interagindo com a
novidade, experimentando, compartilhando
com outras pessoas, o conhecimento vai
se delineando. O aprendiz vai percebendo
o que sabe daquilo e o que ainda não sabe,
(GARDNER,1980).
Quando a criança chega à Escola
de Educação Infantil, já trás consigo
conhecimento prévios proveniente de
suas interações familiares. É possível citar
uma importante abordagem educativa
que está sendo conhecida em todas as
partes do mundo, trata-se da abordagem
educativa de Reggio Emilia, uma pequena
cidade italiana que tem revolucionado
os conceitos sobre aprendizagem da
criança pequena. Essa abordagem foi
criada Loris Malaguzzi um mestre italiano
que, conhecendo o desejo popular de
reconstruir a cultura, a política, a economia,
por meio de uma escola para crianças de
zero a seis anos, participou dessa história
com seu conhecimento, sua inteligência e
sua curiosidade.
Essa abordagem vai muito além do fazer
sem significado e do cuidar por cuidar. É
uma abordagem educacional que valoriza: as
diferentes linguagens das crianças, aquelas
que não são exploradas no cotidiano;
a organização do espaço; o trabalho
colaborativo da equipe educacional das
escolas e a participação ativa dos pais são

além de registrar o que observa por meio
de fotos, de escrita do que as crianças
falam de desenhos a respeito de como elas
movimentam-se, constroem ou inventam.
(EDWARD; GANDINI E FORMAN, 2016).
A partir da observação e do registro, a
equipe educadora organiza-se para decidir
como irá organizar o ambiente para a
continuidade do trabalho no dia seguinte.
O ambiente precisa conceber espaços
relacionais, com muita transparência, para que
as crianças possam interagir com o que está
do outro lado da parede; precisa consentir a

multiplicidade de experiências sensoriais;
precisa ter espaço para que as crianças
possam construir, experimentar de várias
formas; precisa possuir uma marca estética,
qualidade importante para que o espaço
não seja poluído com excesso de ofertas
a serem experimentadas (GEERTZ,1993).
A forma como se organiza o espaço transmite
mensagens educativas. Sendo assim,
é
preciso
cuidar
para
que
ele
fale
daquilo
que
acreditamos
ser
importante, num processo educativo na
escola para a infância.

os grandes diferenciais desta abordagem.
(EDWARD; GANDINI E FORMAN, 2016).
A partir desses quatro elementos, a
prática pedagógica acontece por meio
de representação simbólica, diversas
linguagens possíveis a partir de distintos
materiais
e
espaços,
experiência
real com as situações e os objetos,
assim como com a exploração de todos os
sentidos e movimentos das crianças.
A equipe educativa das escolas de Reggio
Emilia é formada por quatro profissionais:
a professora, a atelierista, a pedagoga
e a cozinheira. Então, o papel desses
educadores é de observar o que a criança
faz no espaço que foi preparado para ela,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

As aulas de arte tem um lugar privilegiado no processo
de ensino e aprendizagem da criança, por despertar no
aluno novas potencialidades. Quando estas artes são bem
exploradas pelos educadores e profissionais de ensino
com objetivos claros, tanto a pintura como o desenho se
tornam facilitadores de aprendizagem, não sendo apenas
um passatempo, pois contribui de forma significativa no
processo de desenvolvimento da criança.
A partir do desenho, da pintura pelo exercício da
função simbólica a criança se integra à cultura e expressa
sua individualidade, todo este percurso possibilita o
desenvolvimento da identidade e da ação criativa da
criança. Cabe ao professor e as instituições de educação
infantil uma prática de ensino centrada nos interesses da
primeira infância, com propostas de ensino e aprendizagem
desenvolvidas de forma intencional, fundamentada nos
interesses das crianças, para assim contribuir com uma
educação infantil de qualidade.
Nos dias atuais, com todo acesso ao universo
tecnológico disponível para a criança, é importante
que as instituições de Educação Infantil repensem sua
prática pedagógica, proporcionando vivências lúdicas
para as crianças, desconectando-as das tecnologias
que estão disponíveis em suas residências, para que
enquanto estiverem em ambiente de vida coletiva, a
aprendizagem se torne significativa, que esta aprendizagem
aconteça de forma rica em descobertas de mundo, em
experiências que possibilitem acesso a conhecimento
de vida, descobertos por meio da arte, das brincadeiras,
das interações com seus pares, com seus educadores.
É urgente repensar a educação infantil, promover situações
de ensino e aprendizagem com foco no desenvolvimento
integral da criança, para que no futuro se tornem cidadãos
críticos, participantes ativos em uma sociedade.
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INTRODUÇÃO

ARTE E EDUCAÇÃO: A
DISCRIMINAÇÃO DA MATÉRIA DE
ARTE NA GRADE CURRICULAR
RESUMO: O objetivo deste estudo é identificar sob a ótica da discriminação da disciplina
Arte na Grade Escolar nas concepções na postura de autonomia dos sistemas de ensino e
das unidades escolares, de rejeitarem a disciplina na organização curricular adotada pelas
diferentes escolas. A metodologia do estudo orientou-se pela pesquisa bibliográfica e
exploratória com base em pressupostos teóricos de autores. Os resultados comprovaram
que ao se tratar do ensino de Educação Artística em algumas escolas, a autonomia de
produção da grade escolar muitas vezes favorece as disciplinas clássicas e a inserção da
Arte de forma ampla na escola é expressa por meio de arranjos interdisciplinares. Existem
severas críticas ao pressuposto de que a inserção de arranjos interdisciplinares seja eficaz
para garantir ao educando a concepção de estética, percepção, a sensibilidade e o desejo
de criação. Portanto, esse é o papel da Arte no contexto escolar, explorar a subjetividade, a
performance, a percepção e a estética como uma construção individual e coletiva.
Palavras-chave: Educação Artística; Grade Curricular; Escola; Discriminação.
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Atualmente os Pedagogos dão ênfase às
múltiplas linguagens no universo escolar
para um processo de transformação das
formas de educar. A questão das múltiplas
linguagens representa a reinterpretação da
Arte como conhecimento e fenômeno ligado
ao processo educacional.
Neste sentido, as aulas de Arte se
constituem em um momento primordial
em que a Arte adentra o espaço escolar
formal. Por que na verdade não lhe é
dada à devida importância como elemento
de cultura e conhecimento.
A problemática do estudo aponta que a
autonomia das escolas de decidirem sobre
as disciplinas que farão parte da grade
curricular de ensino, tem favorecido a
discriminação da inserção da disciplina de
Educação Artística na escola.
De acordo com o § 2º do artigo 10 da
Resolução CNE/CEB nº 03/98 as escolas
têm autonomia para apresentar propostas
pedagógicas de organização curricular
flexível não estruturada por disciplinas, a
fim de assegurar tratamento interdisciplinar
entre as disciplinas que forem retiradas da
grade se forem consideradas relevantes.
Existem várias disciplinas que adentraram
no espaço escolar sem estar inserido na
Grade Curricular como é o caso da Filosofia
e a Sociologia, que são introduzidas de
forma extracurricular tendo como efeito a
sua inserção de forma interdisciplinar.
No
entanto,
com
a
disciplina
Arte se estabelece uma dificuldade
de inserção de seus conteúdos nas

várias disciplinas, especialmente quando se
trata de atividades práticas.
Sendo assim, o objetivo desse estudo
é identificar sob a ótica da discriminação
da disciplina Arte na Grade Escolar nas
concepções na postura de autonomia dos
sistemas de ensino e das unidades escolares,
de rejeitarem a disciplina na organização
curricular adotada pelas diferentes escolas.
Os conteúdos teóricos da disciplina,
por exemplo, poderão ser revivificados
em parte nas aulas de história da Arte
no contexto da disciplina História. Mas
se estabelece um vácuo nas práticas que
competem à disciplina como o processo
de mediação da pluralidade de linguagens
na escola e a oportunidade de ampliação
de suas práticas pedagógicas tanto nos
conteúdos específicos quando na abrangência
de outras áreas de conhecimento que
abrangem a cultura e a pluralidade.
Justifica-se a realização deste estudo
com base no pressuposto da importância
da disciplina Arte pela relevância da dela no
Ambiente Escolar. Marquês (2003) considera
que a Arte como processo educativo e
cultural deve ser inserido como fator de
construção do currículo por intermédio do
projeto pedagógico.
Deve-se considerar que o ensino de Arte
tem sido muito limitado no ambiente escolar,
considerando-se que a atuação da Arte
envolve uma gama de perspectivas culturais,
avalia-se que a escola tem fugido dos meios
e recursos disponíveis para levar a criança às
formas diversificadas de Arte.
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A DISCRIMINÇÃO DO ENSINO
DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NA
ESCOLA
A concepção de ciência sob a influência do
construto filosófico do positivismo suprimiu
a subjetividade do sujeito marcando uma
fase que determina a questão da objetividade
cãs ciências. Esse processo favoreceu a
concepção da importância do conhecimento
racional e lógico.
Gallo (2008) revela que a construção
desse método de conhecimento pautado
no sujeito (agente) e objeto (paciente). Os
construtos ideológicos da ciência criaram
uma representação do saber pautado
na experiência e na busca da verdade,
favoreceu a discriminação da aprendizagem
de conhecimentos ligados à filosofia e à Arte.
O ensino fragmentário do sistema
educativo escolar está instituído e
fundamentado nas construções ideológicas
advindas dos métodos da ciência, cuja
base de conhecimento se insere na
compartimentalização
e
classificação
do saber em uma grande variedade
de disciplinas que não apresentam relações
nas atividades pedagógicas.
Janisch & Bianchett (1995) esclarecem
que o surgimento da interdisciplinaridade
no
ambiente
escolar
favoreceu
a
concepção de que o conhecimento não
se dá de forma estanque, mas de forma
contínua e interligada ao contexto social.
Nesse contexto, o reconhecimento da
interdisciplinaridade na escola foi um
salto qualitativo para a superação da
compartimentação das disciplinas.

A organização curricular se caracteriza
pela disjunção de fatores primordiais das
ciências do conhecimento, a fragmentação
do
saber
em
diversas
disciplinas,
ministradas por docentes especializados.
E nesse contexto, dá-se uma maior
importância na Educação Tradicional
e Renovada a concepção de ciência
e
de
verdade
como
objeto
de
conhecimento (objetividade).
As disciplinas de cunho social como
a Educação Artística sofreu grande
discriminação devido ao seu conteúdo,
considerado
na
epistemologia
do
conhecimento científico pouco eficaz na
educação formal, basicamente ensinado às
mulheres e sem conteúdo aplicado de forma
mais abrangente.
A procura de propostas contemporâneas
para o ensino de Educação Artística no
universo escolar ou nos estabelecimentos
de ensino formal surge como uma das
preocupações principais dos professores
brasileiros nas últimas duas décadas
passadas, especialmente na necessidade de
inovar e reverter os processos que tornaram
o ensino de Arte reduzido na sala de aula.
Barbosa afirma (1989, p. 19):
É necessário libertar a disciplina de
arte na escola de seu reducionismo,
um processo que exige conscientização
por parte dos profissionais para a
busca de processo de transformação,
modernização e inovação do ensino de arte.
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O universo escolar paralisou a arte
tornando-a submissa a uns poucos
procedimentos e atividades pedagógicas.
(BARBOSA, 1989, p. 19).

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS
Ao analisar as tendências pedagógicas
evidenciam que suas ideologias caracterizavam
constantes modificações no ensino de Arte
na escola formal. Essas tendências continuam
ainda influenciando o ensino-aprendizagem
sendo,
portanto,
necessário
avaliar
as posturas que representam uma maior
inovação para superar o reducionismo da
visão da Arte na escola.
Segundo Fusari e Ferraz (1992, p. 23),
[...] é importante conhecer como a
arte vem sendo ensinada, suas afinidades
com o processo histórico-social e com a
educação escolar, assim como identificar
as novas vertentes que se caracterizam
como
mudanças
nesse
cenário.
(FUSARI & FERRAZ (1992, p. 23).
Estudos em várias áreas educacionais
demonstram como as convergências
pedagógicas no sistema de ensino
estão relacionadas à prática em sala
de aula muitas vezes ainda originadas
de intenções tradicionais (tecnicista e
escolanovista) que assinalam para métodos
de ensino ultrapassados e ações educativas
reducionistas no ensino de Arte.
Schramm
(2007)
revela
que
as
dificuldades de implantar inovação muitas
vezes produzem a alienação dos professores
de Arte, tanto da rede particular como

na oficial, favorecendo um quadro de
desarticulação do contexto social e histórico
no processo de ensino. Nesse contexto,
muitas vezes o quadro se caracteriza pela
resistência às novidades no ensino de Arte.
Os professores raramente apresentam
propostas novas de inovações no ensino e na
aprendizagem da arte, principalmente no que
se refere às metodologias contemporâneas.
Outros professores até conhecem, mas,
não se preocupam em relacionar esses
conhecimentos com sua prática pedagógica,
revertendo para a sala de aula um ensinoaprendizagem de qualidade discutível.
(SCHRAMM, 2007. p. 04).
Compreende-se, portanto, que na
prática determinados educadores em Arte
desconhece o verdadeiro sentido de ações
críticas que dimensionam a questão histórica
e cultural para fornecer aulas de Arte. Mas
apenas fazem da aula de Arte um momento
prático em que os alunos desempenham
suas tarefas demonstrando as suas aptidões
individuais para determinada atividade.
Assim, tradicionalmente o ensino de
Arte no campo de aprendizagem e ensino
permaneceu o mesmo sem garantir ao
educando uma maior diversidade de conceitos
e conhecimentos sobre Arte que contribuam
para a sua formação estética e intelectual.
Garcia (2000) avalia que a verdadeira
função da Arte é dar procedimento à sua
natureza própria e como principal elemento
desse procedimento, o educando como
sujeito deverá conhecer as diferentes
linguagens da Arte.
Na questão do ensino e da aprendizagem
da arte, esta continua restringindo-se à cópia
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e à repetição de modelos propostos pelo
professor, com o objetivo de desenvolver a
coordenação motora e a percepção visual do
aluno, que se exercita ao copiar fielmente, o
mais completo possível, do modelo original.
Essa concepção está presente na maioria
dos cursos de arte espalhados pelo país.
(SCHRAMM, 2007. p. 04).
Nesse aspecto, existem dificuldades de
inovação no ensino formal escolar, essa
postura exigiria do educador a introdução
de novas disposições contemporâneas,
isso produz certas dificuldades nas escolas
públicas na qual o educador tem pouco
acesso a materiais de pesquisas e recursos
pedagógicos. E esse processo exige uma
consciência crítica compreensões de
sociedade e de mundo que almejamos
construir e vivenciar com os alunos.
Portanto, o educador tem a opção para
buscar um ensino diferente em Educação
Artística e conquistar novos espaços no
ambiente escolar, incorporando inovações e
novos conhecimentos à sala de aula.
No contexto das disposições pedagógicas,
Schramm (200&) revela que as teorias de
Carl Roger influenciaram muito o ensino de
Educação Artística, por que suas concepções
têm como componente de destaque, o foco
no sentimento e igualdade de cultura como
incremento de capacidades individuais.
Na concepção renovada progressista,
cabe à escola adequar as necessidades
do indivíduo ao meio social em que está
inserido, tornando-se mais próxima da
vida. Já a concepção renovada não-diretiva
relega à escola o papel de formar atitudes e,
para isso, esta deve estar mais preocupada

com os aspectos psicológicos do que
com os aspectos pedagógicos ou sociais.
(SCHRAMM, 2007. p. 04).
Neste sentido, Schramm (2007) revela que
as bases dessa Pedagogia poderão favorecer
as condições de inovação da Educação
Artística como disciplina no universo
escolar. Portanto, o educador que busca
mudanças deverá se orientar nas diretrizes
mais progressistas que permitem o uso de
práticas estéticas e teorias, que rompem
com as práticas tradicionais e partem para a
livre-expressão e a criatividade.
Assim, é possível compreender que o
educador tem as condições de romper com
os padrões metodológicos tradicionais e
estéticos, e se projetar em posturas nãodiretivas, na qual a Arte era aceita em
nome da livre-expressão. Já em Artes
Visuais sobrevém a ser como o “desenho
livre”. No entanto essa ação não deve ser
somente espontaneísmo, mas a mediação
pedagógica poderá permitir um caminho de
aprendizagem criativo.
A instrução da Arte na tendência tecnicista
se expressou de forma fechada e sem
liberdade. Nessa fase, existe certa ênfase
na utilização de materiais alternativos,
admitidos na maioria das instituições de
ensino como lixo limpo ou sucata. Os
educadores de Arte praticamente não
dispunham de recursos para o trabalho, com
exceção do livro didático.
Durante a década de 1970, a disciplina
de Educação Artística veio a ser tornar
obrigatória, por intermédio da Lei de
Diretrizes e Bases 5692/71, que centraliza
a instrução da Arte em habilidade e técnicas
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como forma de favorecer a instrução formal.
O ensino se pauta pela compartimentação
das disciplinas e a fragmentação do ensino
de Educação Artística.
Até esse período as propostas de arteeducação eram iniciativas isoladas e
desenvolvidas por artistas comprometidos
com
a
função
de
educadores.
A partir da Lei nº 5692/71, só as pessoas
habilitadas pelos Cursos de Licenciatura Curta
(mais tarde Plena), poderiam ser contratadas
ou prestar concurso para assumir a área de
Educação Artística. Tais cursos visavam à
polivalência em arte. Colocavam no mercado
de
trabalho
profissionais
totalmente
distanciados da arte e da prática educacional.
(SCHRAMM, 2007. p. 07).
Assim, o Ensino de Arte na escola se
manifestava de forma que sua conjuntura

não favorecesse as diretrizes de ensino livre e
criativo, mas direcionado e ideologicamente
estabelecido em bases reducionistas.
Não se pode negar que nas escolas públicas
e privadas ainda existem muitos resquícios
desse modelo educacional, o conformismo
e a conformidade com o sistema vigente
se tornaram um processo que retirou do
educador a sua autonomia.
A partir da década do fim da década
de 1990 houve mudanças na educação,
a partir das diretrizes da Educação para
o século XXI. Nesse contexto, as linhas
norteadoras para a educação no século
XXI, tendo por base o relatório de Delors,
organizado pela UNESCO, a partir de sua
Comissão Internacional coordenada pelo
professor francês Jacques Delors.

DIRETRIZES DA NOVA
EDUCAÇÃO E A TENDÊNCIA
PROGRESSISTA
As diretrizes da nova educação
manifestada por Delors (et. al. 1998),
coordenador
do
“Relatório
para
a
Unesco da Comissão Internacional Sobre
Educação para o Século XXI”, no livro
Educação: um tesouro a descobrir, o autor
assinala como fundamental o fator de
aprendizagem, os chamados quatro pilares
para a educação: Aprender a conhecer,
descobrir, compreender, reconstruir e
construir e o conhecimento; aprender a
pensar, e não somente “pensar pensamentos”
e reportar o pensamento.

[...] é preciso pensar também o novo,
reinventar o pensar, pensar e reinventar
o futuro; Aprender a ser; no contexto da
cidadania e da autonomia para a prática
de boas condutas e Aprender a fazer”;
tendo como base de fundamentação uma
educação prática que proporcione a criação
e a autonomia de ideias e conhecimentos
e aprender a viver a descobrir o outro.
(GARCIA, 2000, p. 07).
Schramm (2007) explica que a tendência
progressista se apresenta como resultado
da inquietação de muitos educadores
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que, a partir da década de 60, buscaram
modificações nos currículos da disciplina,
demonstrando insatisfação com os rumos
do ensino no Brasil em relação à Arte. Os
questionamentos sobre o processo educativo
e a democratização geraram novas propostas
pedagógicas.
O reconhecimento da alienação em que a
disciplina foi projetada no universo escolar
favoreceu o reconhecimento da necessidade
de mudanças que se inseriram no tocante
à liberdade de expressão e comunicação.
As tendências libertadora, libertária e a
crítico-social dos conteúdos permitiram
aos educadores a criação de um ambiente
propício para a criação de novas ideias e
valores no ensino das Arte.
Quando a lei federal 5692/71 tornou
a Arte disciplina obrigatória aos novos
professores coube buscar nessas escolas
orientações. Somente em 1973, foram
criados pelo governo federal os cursos para
a formação dos Arte – Educadores.
Marques (1996) esclarece que desde a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional n. 5692/71 e de suas
leis complementares, a então Educação
Artística no Brasil era considerada somente
uma atividade escolar, e não uma disciplina
curricular.
Historicamente,
educadores
sabem que o ensino de Arte vem sendo
comumente visto e entendido como lazer e
recreação em ambiente escolar, sobretudo
porque a Arte ainda tem um caminho a
trilhar para ser reconhecida como forma de
conhecimento, de educação estética e social.
Com a implantação da LDB 9394/96 e
a publicação dos Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCNs) em 1997, a presença da
Arte nos currículos escolares começou a
tomar rumos diferenciados na medida em
que esse novo instrumento explorou de
forma mais plural a concepção de Arte na
escola como parte integral da educação que
deverá estar presente nas escolas.
Neste sentido, Garcia & Graça (1999)
revelam que o Ensino de Arte poderá ser
vista com outras produções e reproduções
de repertórios diferente das modalidades
tradicionais de ensino que dão ênfase apenas
a aprendizados técnicos que não expressam
a importância do movimento corporal e das
diferentes formas de vivenciar a Arte.
Segundo Marques (2003) quando se
fala de Arte deve-se ter em mente uma
pluralidade de linguagens e ações a partir
das modalidades de teatro, artes visuais,
música, dança e outros. Assim, a Educação
Artística como disciplina oficial do currículo
deve envolver também a diversificação de
modalidades de Arte no ambiente escolar.
A distância que existe entre aquilo que
é proposto e aquilo que efetivamente é
praticado nas escolas e tem por muitas
décadas caracterizado a história da
educação brasileira. Mesmo assim, uma
proposta que oficialmente assume a
importância da arte na educação não deve
ser tomada como uma proposta utópica,
mas sim como um movimento importante
na direção da formação de uma nova
mentalidade e, portanto, de práticas futuras.
(MARQUES, 2003, p. 67).
Neste sentido, avalia-se que a Arte como
cultura na escola, passando como atividade
curricular em sua disciplina deverá se
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apresentar com novas propostas que sejam condizentes
com a realidade e os impulsos de dinamismo educacional
caracterizado pela tecnologia de informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discriminação com disciplina Educação Artística é um
fator que demonstra a visão de ciência objetiva que penetrou
nas disciplinas escolares. Essa concepção distorcida do
conhecimento deve ser superada. Por exemplo, valorizase a Matemática, o Português e outras disciplinas que
determinam um curso de conhecimento formalizado.
Ao se tratar do ensino de Educação Artística
em algumas escolas, a autonomia de produção da
grade escolar muitas vezes favorece as disciplinas clássicas e
a inserção da Arte de forma ampla na escola é expressa por
meio de arranjos interdisciplinares.
Existem severas críticas ao pressuposto de que a
inserção de arranjos interdisciplinares seja eficaz para
garantir ao educando a concepção de estética, percepção,
a sensibilidade e o desejo de criação. Portanto, esse é
o papel da Arte no contexto escolar, explorar
a subjetividade, a performance, a percepção e a estética
como uma construção individual e coletiva.
Conclui-se que essa disciplina tem a função de
favorecer o crescimento pessoal e intelectual, estimular
a sensibilidade e ressaltar a subjetividade humana. A Arte
não tem estima somente para o homem como ferramenta
para ampliar sua percepção, criatividade, etc, mas possui
significativa importância em si mesma, como objeto de
estudos e como assunto, mas como forma suprema de
estimular a criação e os dons artísticos.
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ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O presente artigo propõe uma análise teórica sobre as artes visuais e sua ação
no contexto da educação infantil. Observa-se por meio dessa pesquisa realizada, que artes
visuais são uma das expressões culturais que nos dá a possibilidade de expandir o mundo
que nos cerca, ampliando nossos horizontes culturais e sociais, porém, precisa ser reavaliada
na visão educativa especialmente nos primeiros anos de aprendizagem, no qual o conteúdo
proposto à criança exerce enorme importância na sua formação sócio cultural. Dessa forma,
percebe-se que por meio das Artes Visuais as crianças aumentam sua capacidade de expressão
e de percepção de mundo, sendo uma importante forma de linguagem na primeira infância.
Assim, foi realizado um levantamento teórico, onde se concluiu que o Ensino de Artes
Visuais constitui um relevante meio para o desenvolvimento do aluno, porém, necessita-se
que a prática educativa seja ressignificação e os educadores mais capacitados para que haja
situações de aprendizagem significativas.
Palavras-chave: Artes Visuais; Ensino; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
A arte está presente na vida do homem
desde o período da pré-história, como nos
mostram as pinturas rupestres.
Uma das principais atribuições da arte
na educação infantil, é que ela possibilita
que a criança amplie seu conhecimento,
suas habilidades e a descoberta de suas
potencialidades. Por intermédio da arte a
criança expressa seus sentimentos, medos
e frustrações. Ao pintar uma tela, uma folha
ou até mesmo uma parede de azulejo, ela
está ampliando sua relação com o mundo de
forma espontânea. Dessa maneira a criança
apropria de diversas linguagens adquirindo
uma sensibilidade e capacidade de lidar com
formas, cores, imagens, gestos, fala e sons e
outras expressões.
Justificamos este artigo, tendo em vista
que a arte é fundamental na educação
infantil, o conhecimento da imagem é
importante
para
o
desenvolvimento
cognitivo e emocional, perceptivo da criança.
O professor deverá incentivá-la em suas
criações, valorizando suas diferentes formas
de expressar e comunicar com o meio.
O principal objetivo deste artigo é mostrar
que a arte na educação é formar o ser
criativo e reflexivo que possa relacionar-se
como pessoa. A arte permeia nossas vidas,
nos encoraja a dialogar com o mundo, nos
permite refletir sobre nós mesmos, ensina
a criança a valorizar o trabalho do outro
respeitando assim a diversidade cultural.
O que a arte pode oferecer para a educação
infantil? Quais potencialidades a criança
desenvolve na arte?

A criança na educação infantil precisa
ser estimulada para que ela conquiste
novas aprendizagens e aproprie de
seu conhecimento. É importante que
o educador apresente obras de arte de
diferentes artistas e movimentos da história
da arte, mas sempre deixando a criança
criar a sua própria obra. A arte transforma e
possibilita novos caminhos na vida da criança.
Valorizar as produções infantis é valorizar o
ser humano em seu desenvolvimento.
A imagem visual tem uma presença
marcante no cotidiano das pessoas,
é
preciso
conhecer
a
produção
artística tendo consciência da nossa
participação ao passo de que construtores
da cultura do nosso tempo.
A arte tem papel fundamental na vida
do sujeito, pois ela procura mediante das
tendências individuais, ampliar a formação
do gosto, estimula a expressividade, a
sensibilidade e a inteligência do individuo. A
arte na escola não se preocupa em formar
artistas, mais com o caráter de formação
do aluno. Por meio do ensino arte temos
a oportunidade de desfrutar de diversos
convites que a arte proporciona, podendo
assim enriquecer cada vez mais o repertório,
artístico cultural do sujeito, pois a arte
estimula o aluno às novas descobertas, e
desejos a serem seguidos.
Sabendo que a educação tem um papel
fundamental na formação do indivíduo ao
passo de que um ser atuante e ativo no mundo,
e levando em conta que ela pode acontecer
em todos os lugares, ainda na escola. Ressalto
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assim a importância do ensino da arte em
fazer caminho para estreitar as relações
entre escola e comunidade em geral.
Sendo assim vê-se que a arte, além
de sentimentos, sensibilidade, emoções,
ela é conhecimento. Ela pode ser vista e
conhecida de forma lúdica, não só para as
crianças da educação infantil, mas para os
adolescentes e jovens. Mantendo sempre a
capacidade de aprender de um jeito diferente
e inovador, fazendo com que a pessoa se
interesse e realmente aprenda com o que a
artes tem para oferecer.

ARTES VISUAIS NO CONTEXTO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança sofre influência da cultura
seja por imagens de produções artísticas
como: a TV, livros revistas obras de artes
e outros. Nesse sentido as Artes Visuais
devem ser aceitas como uma linguagem
que tem estrutura e característica próprias
cuja aprendizagem acontece por meio dos
seguintes aspectos:
Fazer artístico-centrado na exploração,
expressão e comunicação de produção
de trabalhos de arte por meio de práticas
artísticas, propiciando o desenvolvimento de
um percurso de criação pessoal;
Apreciação — percepção do sentido que
o objeto propõe, articulando o tanto aos
elementos da linguagem visual quanto aos
materiais e suportes utilizados, destinadas
a desenvolver, por meio da observação e da
fruição, a capacidade de construção de sentido,
reconhecimento, análise e identificação de

obras de arte e de seus produtores;
Reflexão — considerada tanto no fazer
artístico como na apreciação, é um pensar
sobre todos os conteúdos do objeto artístico
que se manifesta em sala, compartilhando
perguntas e afirmações que a criança realiza
instigada pelo professor e no contato com
suas próprias produções e as dos artistas.
(BRASIL.1998, p.89)
Segundo Barbosa (1991, p.28) “a arte
deve ser uma fonte de alegria e prazer
para a criança quando permite que a
organizem seus pensamentos e sentimentos
presentes em suas atividades criadoras”.
A arte tem influência importante sobre
o desenvolvimento da personalidade
infantil e por isso a atividade artística deve
ser estimulada por meio dos sentidos da
imaginação e de atividades lúdicas que
ampliem as possibilidades cognitivas,
afetivas, sociais e criadoras da criança.
Barbosa (1991) afirma que:
Arte não é apenas básica, mais
fundamental na educação de um país que
se desenvolve. Arte não é enfeite, arte é
cognição, é profissão e é uma forma diferente
da palavra interpretar o mundo, a realidade o
imaginário e é conteúdo. “Como conteúdo,
arte representa o melhor trabalho do ser
humano” (BARBOSA, 1991, p.4).
É importante lembrar que a atividade
artística na escola não é para “acalmar”
as crianças ou “descansar” o professor,
ou simplesmente ser uma atividade
complementar. A arte é muito mais do
que isso, arte tem a função de favorecer a
ação espontânea facilitar a livre expressão
e permitir a comunicação, ela contribui
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para formação intelectual da criança
desenvolvendo conhecimentos e habilidades,
utilizando as mais diferentes linguagens para
expressar experiências, sensíveis.
Para que a aprendizagem infantil ocorra com
sucesso temos que acreditar no potencial de
criação, imaginação e sensibilidade de cada
criança. Por intermédio da arte a criança se
expressa, ao fazer suas produções artísticas
ela cria usando a imaginação. No espaço
escolar a criança deverá ser incentivada a
desenvolver variadas atividades como o
desenhar, modelar, pintar, ora com recursos
da natureza, ora com sucatas ou papéis
preferencialmente coloridos.
Nessa perspectiva a criança constrói
o conhecimento a partir das interações
com o meio em que vive. A criança no
seu desenvolvimento estético e artístico
reconhece o objeto independente da
presença física e imediata.
No desenvolvimento da linguagem gráfico
- plástico o professor espera que a criança
faça produções semelhantes ao real, mas ele
esquece que a constituição do vocabulário
visual como as formas, as linhas, as cores, o
espaço, os pontos e volumes se estruturam
na medida em que a criança entra em
contato com os materiais e os instrumentos
como: buchas, pincéis, esponjas, rolhas, rolos
e outros e a criança vai deixando as suas
marcas nos diferentes suportes: no papel, na
argila, nas pedras, na madeira e vai formar
assim a linguagem visual da criança e criando
o seu vocabulário pictórico.
A relação que a criança estabelece com os
diferentes materiais se dão, no início, por meio
da exploração sensorial. As representações

bidimensionais e construção de objetos
tridimensionais nascem do contato com
novos materiais, no fluir da imaginação e no
contato com as obras de arte.
As garatujas infantis são tão diferentes
entre si como as crianças, umas são
firmes e ousadas com movimentos
largos, outras delicadas e tímidas.
Entre os três e quatro anos as crianças dão
nome a sua garatuja consegue relacionar
suas imagens mentais com o que desenham
são as garatujas ordenadas.
A partir dos dois anos começa a traçar
linhas no papel assim que tem em mãos um
lápis sente-se feliz com esse movimento
desordenado este exercício é essencial, à
medida que repetem os traços a criança passa
a sentir mais confiante. Para a criança os
traçados em um pedaço de papel significam
alegria, felicidade dessa forma consegue aos
poucos ter o domínio dos movimentos.
As estruturas tridimensionais podem ser
desenvolvidas por meio da colagem, montagem
e justaposição de sucatas de embalagens
diversas, elementos da natureza, tecidos etc.
O professor deve oferecer às crianças sucatas
que possam ser empilhadas, encaixadas,
justapostas para diversas construções.
Nos desenhos a criança age, reflete,
abstrai sentidos de suas experiências, pois
ela constrói significados sobre o que é e foi o
desenho na sua história.
À medida que a criança cresce desenvolve
o raciocínio crítico em relação ao seu trabalho
e proporciona intermináveis possibilidades
de novas experimentações.
É de fundamental importância possibilitar
a criança a percepção, manipulação e

710

transformação de diferentes materiais.
Propiciar a troca de experiência entre as
crianças de forma espontânea, fazer com
que o prazer pelo lúdico seja o gerador
processo de produção, compreender a arte
como linguagem que constrói objetivos
plenos com sentidos, valorizar e respeitar as
criações artísticas das crianças.
Por tanto o trabalho com arte torna-se
uma possibilidade de auxiliar a criança em
seu processo de aprendizagem facilitando e
motivando a construção do conhecimento
de forma produtiva, criativa e prazerosa.

A IMPORTÂNCIA DAS ARTES
VISUAIS NA EDUCAÇÃO
Segundo
os
PCN’s
(Parâmetros
Curriculares Nacionais), a Arte desenvolve
o pensamento, a percepção, a sensibilidade,
a imaginação e o lado artístico de cada
criança. Conhecendo a arte o aluno tornase capaz de perceber sua realidade cotidiana
mais vivamente, reconhecendo objetos e
formas que estão a sua volta. Solicitando
todos os sentidos, como portas de entrada
para uma compreensão mais significativa.
Este trabalho evidência a importância de uma
educação de qualidade, na qual o professor
deve criar um ambiente de construção e
de descoberta, encorajando as crianças a
desenvolver a sua criatividade.
Os PCN’s (1998, p.19) também informam
acerca da possibilidade de, por meio do ensino
e aprendizagem em arte, o aluno conhecer
novas culturas e compreender valores que
orientam diferentes grupos sociais, seu

modo de pensar e agir, além de explorar e
aprofundar-se na sua própria cultura. Isso
favorece que o aluno desenvolva o respeito
à diversidade cultural.
Sendo assim compreende-se que tanto
os PCN’s quanto Arslan (2006, p. 4)
apontam para o fato de que, na disciplina
de arte e com o auxilio das experiências
artísticas e estéticas, o aluno constrói sua
identidade como cidadão participativo e
atuante na sociedade, capaz de desenvolverse dentro dos contextos: profissional,
cultural, social e ético.
Os PCN’s (1998, p. 63), apontam que
na educação, devido à extensa gama de
modalidades artísticas, as artes visuais
oferecem aos alunos um conjunto amplo
de experiências de compreensão e criação,
de conhecimento da história da arte,
técnicas e utilização de diferentes materiais,
desenvolvendo assim suas capacidades
de percepção, imaginação e sensibilidade
e construção do seu conhecimento.
Entende-se que por meio das artes visuais
os alunos podem expressar artisticamente
ideias, emoções, sensações de forma
individual ou em grupo. Quando se expressa
mediante das produções plásticas o
aluno trabalha com processos mentais e
emocionais, como a memória, a percepção, a
sensibilidade, a imaginação.
Segundo os PCN’s (1998, p. 63), a sociedade
atual é muito dependente da imagem.
Elas
criam
e
as
utilizam
para
diversas funções dentro do contexto social
e é por meio do ensino de artes visuais
que os indivíduos poderão compreender
e interpretar essas imagens tornando-se
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assim, mais reflexivos e críticos em relação
ao mundo que os cerca.
Além disso, a aprendizagem das artes
visuais auxilia no seu desempenho dentro dos
diversos setores sociais, pois os indivíduos
adquirem maior poder de discernimento e
capacidade de análise de imagens.
A educação de artes visuais requer
entendimento
sobre
os
conteúdos,
materiais e técnicas com os quais se esteja
trabalhando, assim como a compreensão
destes em diversos momentos da história
da arte, ainda a arte contemporânea.
Para tanto, a escola, especialmente nos
cursos de Arte, deve colaborar para que os
alunos passem por um conjunto amplo de
experiências de aprender e criar, articulando
percepção,
imaginação,
sensibilidade,
conhecimento e produção artística pessoal e
grupal. (PCN’s, 1998, p. 63)
Sobre a afirmação acima compreende- se
que a aprendizagem de artes requer a prática
e a teoria. O aluno aprendendo sobre a história
da arte e sobre diferentes culturas cria uma
visão ampla, o que favorece para que ele se
torne um cidadão menos preconceituoso
em relação às diferenças, não só culturais,
mas também de outras espécies, como
étnicas, raciais, políticas, religiosas, etc.
Isso porque a arte desenvolve no indivíduo
a sensibilidade para apreciar diversas
formas de expressão e a sensibilidade para
compreender a maneira de pensar do outro.
No fazer artístico por meio das produções
plásticas, a criação se dá por meio da
manipulação de materiais diversos como:
papel, tinta, gesso, argila, madeira e
metais, programas de computador e outras

ferramentas tecnológicas, etc. Com esses
materiais pode- se utilizar diversas técnicas
como: desenho, fotografia, pintura, gravura,
escultura e colagem, etc.
Produções
plásticas
no
contexto
escolar são de vital importância para o
desenvolvimento do aluno, pois englobam
os processos de criação artísticos mais
utilizados nas aulas de arte.
Conhecer a relevância das produções
plásticas na formação escolar contribui para
uma maior compreensão acerca do papel
das artes na formação dos indivíduos. As
produções plásticas no contexto escolar
auxiliam o desenvolvimento do aluno, pois
trabalham os processos de criações artísticas.

A ARTE E O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
A arte não acontece no vazio ela é fruto
do contexto social, a arte é um trabalho
que afeta a essência humana, ela não
pode ser definida de uma única forma. É
algo intransferível de ser humano para ser
humano, sobretudo, é o produto de culturas.
Assim também é a educação, ela não
acontece no vazio; deve ser fruto de uma
criação, e está inserida, no contexto social,
se acontecer ao contrário, perderá o sentido
e o ânimo para desenvolver o aprendizado, e
vivê-lo na sua intensidade.
Proporcionar uma educação prazerosa
é
condição
fundamental
para
o
desenvolvimento do pensamento crítico, a
educação pela arte oportuniza o indivíduo
a agir no mundo; possibilita adquirir a
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capacidade crítica, estimula a capacidade
intelectual para recriar ideias e ações,
segundo sua própria decisão.
O aluno expressar-se-á pelo desenho
como pela linguagem falada e escrita.
Daí o desenho espontâneo, pelo qual ele
dirá o que viu, o que pensa e o que sente,
devendo-se dar á criança inteira liberdade
nas manifestações, para que melhor possa
ser conhecida e encaminhada, contribuindose desse modo também para lhe desenvolver
a iniciativa e a capacidade de Criar.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional inclui a Arte como componente
curricular obrigatório em todas as etapas
da Educação Básica. Os professores tendo
um curso de formação contribuem para que
as linguagens artísticas sejam concebidas
apenas como instrumentos, pois em sua
maioria não atribuem a Arte da mesma
forma que às demais áreas, isto é, não vendo
a Arte como uma área de conhecimento que
possui peculiaridades que poderiam ser o
foco das reflexões e articulação de situações
de ensino por professores. Assim Cross
(1983, p.110) comenta: “Não se pode
dirigir uma classe de arte na escola sem
atentar para a natureza da arte, da cultura,
do planejamento, de tudo o que existe no
mundo exterior, a fim de formar opiniões
sobre os valores expressos lá dentro”. A falta
de formação dos professores pelo ensino
das artes faz com que atuem movidos pela
concepção da Arte e do seu ensino, construída
ao longo de suas histórias pessoais.
É importante que o educador conduza o
aluno a ter a certeza de que aquilo que se
aprende em sala de aula, terá significado

na sua vida pessoal e profissional. É em
virtude desta certeza que o aluno irá ter
uma experiência da beleza, no ambiente
educacional e, para que isto aconteça tornase imprescindível a ligação dos assuntos e
dinâmicas com a vida cotidiana do aluno.
A importância da arte no meio educacional
não corresponde simplesmente à sua inclusão
na matriz curricular no Ensino Fundamental,
por que dessa maneira, será apenas mais uma
disciplina a compor a proposta da escola,
mais uma disciplina sem sentido. Trata-se de
dar significado a todas as disciplinas.
Utilizar a arte para dar sentido às demais
áreas do conhecimento é condição inovadora.
Por meio do desenho à criança desenvolve a
habilidade psíquica e motora para as aulas de
geometria. Quando ela própria compreende
o sentido de um quadrado, um círculo ela
entende facilmente a relevância destes nas
aulas de matemática.
A criança vê o mundo multidimensional e
simultâneo e para essas vivências, ela aproveita
com intensidade as suas descobertas.
A história do ser humano esta ligada a
descoberta dos sons, expressões, ritmo,
criar, investigar, procurar, etc. Com a ela não
acontece nada diferente, cresce descobrindo,
desenhando, percebendo, brincando, etc.
A Educação pela arte tem como um de seus
objetivos levarem o ser humano a ter uma
visão pessoal de si mesmo, fazendo com que
em virtude deste ponto de vista haja uma
contribuição na sua vida sócio cultural.
A criança precisa ser trabalhada e
desenvolvida tanto socialmente quanto a sua
criatividade, é por meio do trabalho realizado
com a arte nas escolas que isso será possível.
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Essa proposta nos dias atuais na escola
tem deixado a desejar, pois o que acontece
muitas vezes é o contrário, a arte está sendo
usada como momento de descontração
entre as crianças, o que prejudica muito a
arte educação, pois desvaloriza a arte como
disciplina e as crianças desde a Educação
infantil já vê a arte como uma matéria sem
importância ou como uma aula que não
vai trazer beneficio nenhum a eles quando
adultos. De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais, o PCN – Arte (1998),
o início da cultura brasileira deu-se logo
após o descobrimento do Brasil, por meio da
população de imigrantes Portugueses que
trouxeram consigo uma cultura dominante
diferente da que existia aqui no Brasil.
A linguagem da arte na educação infantil
tem um papel fundamental, envolvendo os
aspectos cognitivos, sensíveis e culturais. Até
bem pouco tempo o aspecto cognitivo não
era considerado na a educação infantil e esta
não estava integrada na educação básica.
O ato de desenhar deve ser considerado
um fator essencial no processo do
desenvolvimento da linguagem, bem como
uma espécie de documento que registra a
evolução da criança. A criança ao desenhar
desenvolve a auto expressão e atua de forma
afetiva com o mundo, opinando, criticando,
sugerindo, mediante a utilização das cores,
formas, tamanhos, símbolos, entre outros.
É de ressaltar que o professor deve
oferecer para seu aluno a maior diversificação
possível
de
materiais,
fornecendo
suportes, técnicas, bem como desafios
que venham favorecer o crescimento de
seu aluno, além de ter consciência de que

um ambiente estimulante depende desses
fatores colocados, permitindo a exploração
de novos conhecimentos.
O ambiente escolar não só mantém
como estimula a separação da razão da
emoção. Acredita-se que seja por esse
motivo que a sociedade rejeita a arte como
um fator importante dentro da educação.
A arte para cada um é vista de uma maneira
diferente, e cada um pode expressá-la com
quiser. Para a criança a arte é uma forma de
expressão, pois a natureza da criança é lidar
com o mundo de modo lúdico, fazer o que
lhe dá prazer e satisfação. Fonte
Ao desenhar a criança entra no seu mundo
de fantasia e imagina tudo. Assim também é
a educação, ela não acontece no vazio; deve
ser fruto de uma criação, e está inserida, no
contexto social, se acontecer ao contrário,
perderá o sentido e o ânimo para desenvolver
o aprendizado, e vivê-lo na sua intensidade.
É permitido utilizar a arte para ensinar
diversos
conteúdos:
é
uma
forma
metodológica a ser empregada nas aulas,
para torná-las mais proveitosas. Educar por
intermédio da arte é condição essencial para
os professores dos anos iniciais.
Os professores que educam por meio
da arte permitem ao aluno uma educação
integral, que consiste na educação da mente
e também do corpo, trabalhando a percepção,
a imaginação, a disciplina, a criatividade e o
envolvimento com o grupo. A arte estabelece
uma relação de autoconfiança com os outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Artes Visuais são uma forma que a criança tem
de expressar-se com sua visão de mundo e com isso
desenvolver-se nas dimensões afetiva, motora e
cognitiva, utilizando as diferentes linguagens artísticas
que compõem as artes visuais, tendo a oportunidade de
construir, criar, recriar e inventar, tornando-se um sujeito
ativo e crítico na sociedade.
As Artes Visuais, em uma perspectiva histórica,
percorreram um longo caminho para serem reconhecidas
institucionalmente. Na medida em que a criança conquistou
seu lugar na sociedade como participante ativa da construção
do seu conhecimento, as diferentes linguagens das Artes
Visuais passaram a ser objeto de estudo por muitos teóricos,
que perceberam a necessidade de elas serem trabalhadas
especialmente na Educação Infantil (crianças de zero a cinco
anos), uma vez que são o principal auxílio no desenvolvimento
cognitivo, afetivo e motor.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o ensino das artes passou a ser um componente
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica,
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
Além das Artes Visuais trabalharem o afetivo e a interação
social da criança, elas contribuem para o desenvolvimento da
motricidade infantil e de outros conteúdos trabalhados em
sala de aula que irão refletir, futuramente, na vida pessoal,
escolar e profissional do indivíduo.
Cada movimento, expressão ou recorte de papel constituise num direito que a criança tem de conhecer o mundo,
expressar seus sentimentos sem a fala. Muitas escolas
utilizam esses recursos para a formação da criança como
um ser completo, trabalhando-os não como passatempo
ou um recurso decorativo, mas sim como uma forma de
aprendizagem lúdica, repleta de objetivos importantes no
desenvolvimento da criança.
Expressando-se no papel, com argila, na tela, fazendo
colagem, a criança faz arte naturalmente.
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A arte proporciona um contato direto sentir, ampliando sua visão e seus valores em
com nossos sentimentos, despertando no relação ao mundo que o cerca.
indivíduo maior atenção ao seu processo de
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INTRODUÇÃO

AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO
RESUMO: O artigo vem com o objetivo de mostrar a história da arte, vista como
uma ciência que percorreu um longo caminho. Nele é colocado a importância de se
trabalhar com as artes visuais na sala de aula; fazendo uma reflexão sobre o processo
cognitivo, afetivo, motor e até mesmo o emocional da criança. As artes visuais por
ter várias linguagens significativas, intensifica o desenvolvimento da aprendizagem,
utilizando-se de vários recursos (pintura, desenho, modelagem, recorte, colagem e afins).
Assim cabe a escola desenvolver um trabalho que envolva todo esse processo da arte
para a formação de um indivíduo. O professor aparece como mediador e facilitador dessa
construção de aprendizagens em torno das artes visuais. Nesse trabalho foi utilizado algumas
referências de teóricos ligados as artes visuais, psicologia, documentos legais educação para
fundamentar a importância das artes na educação.
Palavras-chave: Afetivo; Interação Social; Cognitivo; Aprendizagem.
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O documento tem a intenção de abordar
o histórico das Artes Visuais e de como
ela está inserida na educação, mostrando
que ao longo dos anos vem percorrendo
um
caminho
de
reconhecimento
e valorização institucional.
A concepção aqui no Brasil sobre
as
artes
visuais
vem
mostrar
a
importância dessa disciplina baseada
nos Parâmetros Curriculares Nacionais
de Artes e na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação.
As artes se manifesta de diferentes
formas e linguagens, que estão presentes
no processo da aprendizagem. Temos
inicialmente o desenho como meio de
expressar as artes, uma das manifestações
que se expressa e constrói, desenvolvendo
a criatividade. A pintura como meio de
cor e que explora tudo o que está no
espaço, atribuindo um novo significado.
A modelagem que explora também o
meio, através do tato e que vai contribuir
para a curiosidade e ampliando a
interação com o objeto estudado para
criar possibilidades para a criatividade.
O recorte e a colagem que vão
aperfeiçoando a coordenação motora
de uma criança desde bem pequena,
criando nela o desenvolvimento da
sensibilidade e percepções de espaço.
Além
de
muitos
recursos
que
conhecemos,
no
contexto
da
atualidade percebemos então a introdução
da mídia como fonte de divulgação
dessa produção artística.

O artigo faz uma relação com os
teóricos estudados e a importância das
artes contribuindo para o processo da
aprendizagem.

AS ARTES VISUAIS NA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
A arte pode ser identificada como uma
ciência que ao longo do tempo vem sendo
notoriamente reconhecida através de
diversas manifestações.
A arte no país passou por diferentes formas
ao longo dos anos, pois quase sempre era
“importada” sem se quer adaptando-a para o
contexto cultural de um povo.
Logo com a chegada dos portugueses no
Brasil, os jesuítas foram impondo a separação
e negando a cultura indígena e assim desde
então aconteceram várias negações e não
aceitações das culturas.
Desde os tempos primórdios as artes
se resumia apenas em desenhos.
No
século XX deu início a preocupação pela a
representação das Artes; esse ensino que
antes não era visto como uma formação
importante, passou a ser considerada como
relevante na cultura de um povo.
Portanto a arte passou a ser importante
pelas técnicas de desenhos, pois era funcional
e pouco considerado uma experiência em
arte. Foi somente no século XX que a arte
começou a ser pensada na educação.
A criança para então de ser vista como
um adulto em “miniatura”, e passa a ser um
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sujeito de vontades, desenvolvimento e
características próprias.
Assim o estudo das técnicas foram
esquecidas e começou então dar a
importância para o desenho infantil, assim
reconhecendo a expressividade e a interação
da criança com as artes.
A partir disso as escolas de artes foram
criadas em todo país e com parceria com
o governo promoveu vários cursos para os
professores.
A Lei de diretrizes e bases nº 5.692/71
incita a profissionalização, tornando assim
o trabalho pedagógico fragmentado para
tornar-se efetivo. Através dessa lei foi
colocada no currículo a Educação artística.
Em 1973, criaram-se os cursos superiores
em Educação artística com objetivo de
propor formação e conhecimento em música,
artes plásticas e teatro. Porém como faltava
uma formação continuada a nova LDB
nº9394/96, é retirada a Educação artística
e inserida a disciplina em arte; reconhecida
atualmente como área do conhecimento.
O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nacional, em seu artigo 2º, dispõe
que:
2º.O
ensino
da
arte
constituirá
componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos.
Com a mudança da lei a forma com qual
era “ensinado” as artes, apenas como cunho
recreativo, passa então ao compromisso de
construir conhecimentos significativos.
A arte é um conjunto de atos pelos quais
se muda a forma e se transforma. Nesse

sentido qualquer atividade humana, desde
que seja conduzida para uma finalidade pode
se dizer que ela é artística. Dessa forma
compreendendo todo o campo da linguagem
e pensamento.
As artes visuais não deve ser somente
pensada no visual, pois de acordo com
as manifestações artísticas ela pode ter
vários significados na qual o artista deseja
expressar-se, levando em consideração o
momento histórico, emocional e pessoal.
A arte mostra a visão bem ampla de
tudo que está em nosso âmbito, a escuta
e os demais sentidos para a compreensão
significativa das questões sociais que
nos cercam. Também está presente em
diversas profissões fazendo assim parte do
desenvolvimento profissional dos cidadãos.
Infelizmente aquele sujeito que não
conhece Artes tem uma experiência de
aprendizagem bastante limitada, dificilmente
enxergará além daquilo que seus olhos
possam ver, deixando de conhecer a si, o
outro e todo que está em sua volta.

A ARTE NA INFÂNCIA
Na infância as crianças são bastante
sinestésicas,
estão
ligados
a
todo
instante com tudo aquilo que as rodeiam.
Elas são chamadas por aquilo que
lhes
interessa,
sendo
curiosas
e
participativas e interagindo com todos os
objetos que tem acesso.
As
crianças
tem
movimentos
constantes, expressando sua singularidade
e o contato com o universo.
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A arte na infância é uma relação de
criação com o universo, um mundo
encantado de cores, invenções, imaginações
e muita criatividade. E é na infância que
encontramos todos esses saberes através
da potência, exploração e apropriação de
múltiplas linguagens, assim ampliando as
formas de expressão.
É na Educação Infantil que faz com
que a criança descubra o mundo de
invenções, ampliando os conhecimentos
para imaginar e fazer.
A arte na infância faz com que a criança
desenvolva
uma
sensibilidade,
uma
percepção estética, oferecendo a elas uma
interpretação do mundo que a rodeia, para
que assim possa o transformar.
No universo escolar, a arte está presente
em várias áreas do conhecimento, a
partir disso o sujeito pode expressar o
que sente, pensa e observa. Afinal as
crianças são imprevisíveis.
É incontestável de que a educação infantil
deve ser um espaço de manifestações
artísticas e culturais.
É através da arte que será fortalecida as
múltiplas linguagens, juntamente com as
expressões das crianças a fim de que elas se
relacionem com o mundo, compreendendo
e ampliando todos os saberes construídos
através da infância. E é pela imaginação e
criatividade que a criança vai rompendo
barreiras e propondo mudanças.
A arte não pode ser vista apenas como uma
informação, pois ela sem a imaginação não
tem sentido e utilidade. Ela deve ser lúdica,
explorar todos os ambientes, objetos, formas,
espaços a fim de que se possa conectar com

tudo que está no âmbito, principalmente na
educação infantil. Crianças tão pequenas e
cheias de energia se sentem mais acolhidas
quando estão no espaço onde ela vai
interagir, mostrando seus sentimentos,
sendo ágil e espontânea.
Sabendo usar e explorar a diversidade de
materiais, permitimos que a criança use o
corpo dela de diversas formas.
A Educação Infantil deve ser um espaço
onde haja o brincar, sem exigir estereótipos
ou expectativas sobre a criança. Pois
a criança deve se expressar, se sentir
valorizada, mostrando seu próprio ritmo e
características pessoais.
Diante disso é de suma importância que
os espaços dentro da educação infantil sejam
preparados com bastante planejamento e
acima de tudo preparado com carinho.

AS LINGUAGENS DAS ARTES
VISUAIS E A RELAÇÃO COM A
APRENDIZAGEM
A criança desde a tenra idade se interessa
por tudo que está em seu âmbito, pessoas,
formas, movimentos, objetos e cores
chamam a sua atenção. Ela desenvolve
atividades rítmicas e vai interagindo com o
mundo sem ser necessariamente estimulada.
“Fazer arte reúne processos complexos em
que a criança sintetiza diversos elementos
de sua experiência”. (ALBINATI,2009, p.4).
Estudos recentes mostram que a arte é
importante e indispensável para a educação
das crianças, pois ela amplia a percepção,
a afetividade, a memória e a capacidade
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de concentração, além de despertar
a criatividade que faz parte de toda a
escolaridade.
A arte também contribui para a criança
que é inibida, insegura ou com dificuldades
de relacionamento, ajudando superar todas
essas dificuldades.
Desde pequena esse sujeito levará para
a vida suas vivências em artes, pois para
as crianças, desenhar, representar, pintar,
correr, dançar, brincar e tantas outras ações
tem significado.
A arte é importante na vida da criança,
pois colabora para seu desenvolvimento
expressivo e para a sua criatividade,
tornando-a um sujeito mais sensível e com
mais interação social.
A criatividade da criança deve ser
trabalhada e desenvolvida e é através do
trabalho em artes visuais que será possível,
pois é na interação entre a criança e seu
meio que se inicia aprendizagem.
Sendo assim, o desenho é uma das
primeiras manifestações na qual a criança
se expressa e constrói, ela começa a
perceber e explorar os materiais que lhes
foram dados; começa então o prazer pelo
“rabiscar”, explorando e descobrindo formas,
cores e superfícies; para isso é chamada essa
fase de garatujas.
Conforme as experiências da criança vão
aumentando, essa garatuja vai ganhando
formas e contornos mais definidos, a partir
daí começa a ter significado para a criança,
pois ela começara a expressar no papel suas
emoções. Fazer desenhos para a criança se
torna, portanto, prazeroso e importante no
contexto escolar.

Além do desenho, temos a pintura como
uma outra linguagem nas artes.
Se no desenho o que mais se utiliza
é o traço, a pintura o mais importante é a
mancha da cor. Ao pintar, vamos colocando
sobre o papel, a tela ou a parede cores que
representam seres e objetos, ou que criam
formas. (COLL; TEBEROSKY,2004, p.30)
A criança pode expressar vários
sentimentos quando tem o contato com a
pintura, quando é utilizado vários materiais
disponíveis. Assim ela vai manipulando
esses materiais e os conhecendo. Ao utilizar
tinta, cola, entre outros recursos, a criança
vai trabalhando na superfície e a habilidade
motora vai se desenvolvendo.
A pintura deve ser utilizada em todos
os segmentos da educação e de diversas
formas, seja na observação, na representação
de uma imagem ou na construção de novos
elementos, o importante é que se faça uso
dela como uma possibilidade da criança se
expressar, usar a criatividade, conhecer
e reconhecer cores, explorando todo o
imaginário dela.
Explorar as cores, para nomear, classificar
e reclassificar é de suma importância na
medida em que a criança está construindo
elementos para a sua formação.
Essa experiência da criança com diversos
materiais é fundamental, pois é através
dessas experiências que vai acontecer
o desenvolvimento e a aprendizagem,
ajudando o imaginário, a sensibilidade para
que esse sujeito seja completo e criativo.
A modelagem como uma linguagem
artística a criança vai explorando através do
tato a manipulação de objetos, buscando a
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identificar as característica e formas. É uma
atividade totalmente sensorial.
Pode-se trabalhar com diversos materiais
com o objetivo de melhorar a motricidade da
criança ampliando a sua criatividade.
Cabe ao profissional trabalhar com
a modelagem de diversas formas e
criativamente, para que assim propicie na
criança um ato de se expressar, promovendo
diversas habilidades.
Através da modelagem percebemos
como é importante a criança saber se
expressar demonstrando seus sentimentos e
aprimorado o cognitivo, afetivo e motor.
Não podemos esquecer que arte é um
meio de comunicação e sendo assim ela
garante informações de diversos âmbitos,
fazendo com que amplie o conhecimento
sobre determinado objeto.
Abre-se um leque de possibilidades
para trabalhar a arte, pois diante de tanta
tecnologia, as informações chegam rápidas
e mais precisas, impressionando com suas
cores, formas e movimento.
O fazer artístico está ligado a essa nova
era tecnológica que amplia esse universo de
possibilidades de conhecimento.
A escola é uma mediadora desse processo
e “ligação” entre a arte e a tecnologia/mídias,
cabendo a ela propiciar meios e situações nas
quais haja uma interação para construção e
reprodução cultural, cumprindo o papel de
ampliar o conhecimento.
Por isso é tão importante desde cedo
que essa criança tenha oportunidade de se
expressar dentro de um espaço escolar.
O espaço da instituição não deve ser
limitado, as rotinas devem ser organizadas

a fim de poder enriquecer os momentos de
criação e imaginação, fazendo um trabalho
que de fato contribua para o desenvolvimento
verdadeiro da criança. Assim as crianças
poderão viver situações diferentes para
aumentar seu conhecimento.
Uma outra maneira de acontecer a
aprendizagem em artes pela criança é
através do “recorte/colagem”, que é um
processo antigo que se usava para diversas
finalidades. Já com as crianças esse processo
pode ser bastante utilizado, uma maneira
interessante para surgir e criar ideias sobre a
experimentação do recorte/colagem.
O recorte/colagem também é uma
forma para a criança desde pequena
adquirir
certas
habilidades
pelo
manuseio de tesoura e cola por exemplo,
aperfeiçoando assim sua coordenação
motora, criatividade, sensibilidade, e ainda
noções de espaços e superfícies.
A criança deve ter a liberdade e
oportunidade de manusear todo e qualquer
tipo de material em artes, pois cabe a ela com
o passar das experiências ir aprimorando
as suas produções. Pois as misturas
de materiais geram trabalhos bastante
diversificados e interessantes.
Todos os materiais de artes podem ser
variados, materiais do dia a dia até materiais
bastante específicos, levando a uma gama de
materiais a serem explorados para a criação
e diversificação de um trabalho.
O
professor
é
mediador
do
conhecimento e cabe somente a ele aguçar
a curiosidade em torno das artes,
incentivando a criança /aluno em suas
produções, oferecendo materiais necessários
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e principalmente apoio para a construção do saber.
Analisando a didática em aula, cabe ao educador
articular as aulas práticas e teóricas, a fim de
construir experiências significativas.
Quando um aluno despertar o interesse pelas artes, a família
e escola devem lembrar da importância que esta tem para a
aprendizagem, dessa forma aproveitando as habilidades da
criança nas atividades a favor do desenvolvimento escolar.
Somente a educação pode possibilitar a valorização
de
toda
e
qualquer
produção
realizada
pela
criança, pois é a partir dessas manifestações que geram
aprendizagem e conhecimento.
Para além da aprendizagem e conhecimento as Artes
Visuais tem uma importância fundamental que se faz
necessária a vida, são as relações que o sujeito estabelece
com o mundo. Ela tem a capacidade de criar vínculos
afetivos e emocionais, transformando esse sujeito ativo e
participativo em todas as suas ações.
É importante refletir sobre o papel que os educadores tem
no processo da construção da cidadania que vai acontecendo
no cotidiano e na formação desses cidadãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Simone Alves de Oliveira
Graduação em Pedagogia pela
Universidade do Grande ABC
- UNIABC (2008); Especialista
em Artes Visuais pela Faculdade
FAMOSP (2016); Professora de
Ensino Fundamental I na EMEF
José Lins do Rego.

Devido a isso, as artes deve estar
sempre presente no ambiente escolar, pois
é uma forma que a criança tem para se
expressar e ampliar a sua visão de mundo.
Além disso desenvolve a aprendizagem
afetiva, motora e cognitiva.
A arte perpassa por todas as etapas da
educação, não pode somente se restringir
a sua própria disciplina ou pensa-la como
uso de decoração. Por isso é fundamental
que se trabalhe com diversas linguagens
artísticas, dando oportunidade para a criança
construir, desconstruir, criar, recriar, inventar
e reinventar.
É através das aulas de artes que o professor
irá estimular seus alunos a investigar, inventar
e explorar, para que os alunos possam
aprimorar saberes, técnicas e sensações.
Através dessas sensações e experimentações
a criança vai se tornando um indivíduo
com mais autonomia, um sujeito ativo
e crítico na sociedade.
Para isso, o professor como mediador deve

oferecer momentos nos quais as crianças
possam enriquecer suas experiências de
modo prazero e lúdico, tornando uma aula
significativa, dando condições necessárias
para acontecer o aprendizado. Assim o
professor deve estimular, facilitar e monitorar
todo esse processo.
Que haja interesse pelos alunos que se
entrelaçam para gerar comportamentos e
práticas que favoreçam o crescimento pessoal
e até profissional.
É necessário que se tenha uma
conscientização sobre o ensinar artes
e como fazê-la, tendo como foco os
objetivos de formar um sujeito com
consciência de sua existência e de seu
potencial, visando a aprendizagem em
todas as linguagens das artes, para que
possa tornar um cidadão crítico e que
saiba ver, ouvir e sentir com o coração e
que seja capaz de construir e se for o caso
reconstruir a própria história.

A arte está presente em nossa vida, contribuindo para o
desenvolvimento humano. Vivenciar a arte na infância e
durante toda a vida é ter uma relação diferente com o mundo
e passar por experiências significativas que influência todos
os âmbitos da vida desse sujeito.
As artes Visuais é uma manifestação artística, criativa e
libertadora. É através dela que se “descobre” o mundo e as
culturas que o envolve. Um saber diferente e que valoriza o
ser humano e seus sentimentos, emoções e criações.
Ela é fundamental na formação de uma pessoa, possibilitando
a relação entre o cognitivo e o afetivo.
A arte na educação representa o estar junto, dando liberdade
e ao mesmo tempo direcionamento.
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AS CONCEPÇÕES DE VYGOTSKY,
PIAGET E WALLON SOBRE O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A
MATEMÁTICA
RESUMO: Este artigo apresenta um breve estudo sobre o desenvolvimento infantil e suas
concepções psicológicas, considerando que a criança é um individuo que se desenvolve por
meio de interações sociais, buscamos entender como se dá o desenvolvimento cognitivo
infantil, fundamentando esse artigo por intermédio das perspectivas psicogenética de Piaget
e na perspectiva sócio – interacionista de Vygotsky, bem como em alguns princípios da
educação apresentadas por Ubiratan D´Ambrósio.
Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Matemática; Lúdico; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Acreditamos que as experiências pessoais,
sempre contribuam para a determinação de
escolhas futuras, acreditamos mais ainda em
experiências escolares dando um peso maior
nas escolhas dos professores e profissionais
da educação.
O lúdico em especial em atividades
matemáticas, sempre é muito presente
desde a educação infantil. É necessário
que deixemos com que o imaginário
infantil se aflore com base em objetos
simbólicos, os quais devem ser dispostos
intencionalmente, ai que está a função
pedagógica de modo a subsidiar o
desenvolvimento integral da criança.
Justifica-se este artigo, tendo em vista
a necessidade de conhecimentos teóricos
sobre como dá-se o funcionamento do
cérebro infantil, seu raciocínio lógico,
sendo imprescindível esse conhecimento
para trabalhar de forma a estimular o
cérebro infantil e também compreender a
forma como a criança aprende e assimila
conteúdos diversos. Os principais objetivos
são fazer um balanço do que dizem os
especialistas como: Piaget, Vygotsky e
Wallon, sobre o desenvolvimento humano
e suas potencialidades, servindo como
base de auxilio para o ensino matemático
para professores e demais interessados.
O que mais nos instiga neste artigo é
entender como o cérebro humano aprende
segundo os autores já mencionados.
Para elaboração deste artigo fizemos uso
de recursos bibliográficos, como: artigos,
revistas, monografias, tcc´s, livros e sites,

nos quais pudemos utilizar como base para a
escrita e discussão deste.

A MATEMÁTICA E O LÚDICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Neste
artigo
abordaremos
uma
questão bastante presente em nosso
cotidiano que é a utilização da matemática
na educação infantil.
D`Ambrósio (1996, p. 18) acredita
que ao longo da história se reconhecem
esforços de indivíduos e de todas as
sociedades para encontrar explicações,
forma de lidar e de conviver com a
realidade natural e sociocultural. Isso deu
origem aos modos de comunicação e as
línguas, as religiões e as artes, assim como,
as ciências e as matemáticas, enfim a tudo
o que chamamos de conhecimento, também
chamado de saber.
Para o mesmo autor o processo
de gerar conhecimento como ação é
enriquecido pelo intercambio com outros,
imersos no mesmo processo, por meio do
que chamamos de comunicação.
Para D´Ambrosio (1996, p. 24) a
descoberta do outro e de outros, é
essencial para o fenômeno vida. Embora
os mecanismos de captar informações e de
processar as mesmas definam estratégias
de ação absolutamente individuais, é
essa pluralidade que torna cada vez mais rica
com a comunicação que efetivamente ocorre
entre os indivíduos.
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A história da matemática é essencial para
perceber como teorias e práticas matemáticas
foram criadas e desenvolvidas.
No Brasil a matemática surgiu no
Período Colonial e no Império, mas há
pouco a registrar. O ensino era tradicional,
modelado no sistema português. Não havia
universidade e nem imprensa.
A matemática sempre foi a matéria
escolar de grande dificuldade para os alunos,
mas há muito tempo atrás discussões
começaram a surgir em rodas de conversa
de professores na intenção de ajudar
seus alunos no aprendizado do conteúdo
abordado em sala de aula.
Segundo a autora, até meados da década
de 70, as discussões procuravam ora
nos objetivos, ora nos métodos, ora nos
conteúdos a principal causa do fracasso do
ensino da matemática.
Para auxiliar os professores de matemática
na busca de respostas para tantas
perguntas, foi necessário a contribuição
de outras áreas de conhecimentos
entre elas a psicologia e a linguagem.
Com a contribuição dessas áreas ficou mais
fácil os professores avaliarem alguns erros
cometidos em nome da melhoria de ensino.
Os professores de matemática começaram
a considerar o construtivismo como uma ótima
ferramenta para a solução dos problemas dos
alunos, com isso o lúdico se destacou com a
finalidade de alcançar tais objetivos propostos
pelos professores em sala de aula.
Para D`Ambrosio (1996, p. 61) é necessário
termos um sistema de informações que
permita melhorar os efeitos do sistema
escolar com os objetivos de aprimorar a

gestão de qualidade e o rumo de ser dado a
política educacional.
De
acordo
com
os
princípios
apresentados por Kishimoto (1997, p.
75) há consciência de que os sujeitos, ao
aprenderem, não o fazem como meros
assimiladores de conhecimentos. Há no
processo de aprendizagem, determinados
componentes internos que não podem ser
ignorados pelos educadores.
Kishimoto (1997, p. 75), cita César Coll:
“A ideia de um ser humano relativamente
fácil de se moldar e dirigir a partir do seu
exterior foi progressivamente substituída
pela ideia de um ser humano que seleciona,
assimila, processa, interpreta e confere
significações aos estímulos e configurações
de estímulos”. (KISHIMOTO, 1997).
Segundo D`Ambrósio (1996, p. 61) os
maiores entraves a uma melhoria da educação
têm sido o alto índice de reprovação e a
enorme evasão.
Medidas dirigidas ao professor, tais
como fornecer-lhes novas metodologias e
melhorar, qualitativa e quantitativamente,
seu domínio no conteúdo específico, são sem
dúvida importantes, mas tem praticamente
nenhum resultado apreciável.
Para Kishimoto (1997) a análise dos
novos elementos incorporados ao ensino de
matemática não pode deixar de considerar
o avanço das discussões a respeito da
educação e dos fatores que contribuem para
uma melhor aprendizagem.
O jogo entra em destaque para atribuir
a educação, em especial a matemática, um
caráter mais cientifico.
Para Kishimoto (1997, p. 80) o objetivo
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é buscar as razões do jogo na educação
matemática, sem deixar de atentar para os
cuidados a serem tomados com os modismos
adotados, sem uma análise prévia das
condições em que aparecem as propostas de
ensino e das bases teóricas que as sustentam.
D`Ambrosio (1996, p. 61) acredita ser
fundamental a modernização no sistema
de ensino da matemática, mas isso exige
um permanente repensar nos parâmetros
de avaliação para que possa ajudar no
desenvolvimento da criatividade individual
e social, o que inclui o exercício pleno da
cidadania e o aprimoramento, material e
moral dos educandos e educadores.
O aprimoramento da gestão inclui,
necessariamente, ação de diretores de escola
e o apoio de pais e outro setores da sociedade
e, obviamente, dos alunos (idem p. 61).
A aprendizagem positiva em situações
do cotidiano, o jogo entra como elemento
importante para
a aquisição desta
aprendizagem e é defendido por muitos
educadores.
Em Kishimoto (1996), de acordo com os
pensamentos de César Coll a atividade direta
do aluno sobre os objetos de conhecimento
é a única fonte válida de aprendizagem,
e assume, implicitamente, que qualquer
tentativa de intervenção do professor para
ensinar um conhecimento estruturado está
fadada ao fracasso ou a produção de um
conhecimento meramente repetitivo.
O desenvolvimento cognitivo é a
sustentação da aprendizagem para que
ocorra aprendizagem é necessário que
o educando tenha um certo nível de
desenvolvimento mental.

Quando o aluno não possui um certo
nível de desenvolvimento metal o jogo
surge com o objetivo de ajudar o professor a
estimular esse desenvolvimento, neste caso
o jogo auxilia professor em uma atividade
pedagógica. Neste caso o jogo é o facilitador
do ensino em busca de um desenvolvimento
positivo dos alunos.
Kishimoto (1997, p. 78) acredita que o
jogo deve ser usado na educação matemática
obedecendo a certos níveis de conhecimento
dos alunos tidos como mais ou menos fixos.
O material a ser destruído para os alunos
deve ter uma estruturação tal que lhes
permita dar um salto na compreensão dos
conceitos matemáticos. É assim que materiais
estruturados, como blocos lógicos, material
dourado, entre outros podem ser explorados
nas escolas (KISHIMOTO, 1997).
Segundo D`Ambrósio (1994, p. 58) a
matemática vem passando por uma grande
transformação. Os meios de observação, de
coleta de dados que são essenciais na criação
matemática, mudaram profundamente.
Para o mesmo autor um outro grande
fator de mudança é o reconhecimento do
fato da matemática ser muito afetada pela
diversidade cultural (D´AMBRÓSIO, 1994).
A ação de conduzir as aulas de
matemática tem que mudar e já está
mudando, pois os alunos estão cada vez mais
desinteressados por assuntos em que
dificilmente irão usar em suas vidas.
Os professores tem que incentivar
a participação de seus alunos em sala
com atividades importantes e criativas,
eliminando a ênfase de contas e correções.
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O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
E O CONHECIMENTO
Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, Suiça
em 1896 e faleceu em 1980. Escreveu mais
de cinquenta livros e monografias, tendo
publicado centenas de artigos. Estudou a
evolução do pensamento até a adolescência,
procurando entender os mecanismos mentais
que o individuo utiliza para captar o mundo.
Como
epistemólogo,
investigou
o
processo de construção do conhecimento, e
nos últimos anos de sua vida centrou seus
estudos pensamento lógico-matemático.
Até o início do século XX concebia-se
que as crianças pensavam e raciocinavam da
mesma maneira que adultos. A crença da maior
parte das sociedades era a de que qualquer
diferença entre os processos cognitivos entre
crianças e adultos era, sobretudo de grau: os
adultos eram superiores mentalmente, do
mesmo modo que eram fisicamente maiores,
mas os processos cognitivos básicos eram os
mesmos ao longo da vida.
Piaget (1998) a partir da observação
cuidadosa de seus próprios filhos e de muitas
outras crianças, concluiu-se que em muitas
questões cruciais as crianças não pensam
como os adultos, por ainda lhes faltarem certas
habilidades, a maneira de pensar é diferente,
não somente em grau, como em classe.
A criança é concebida como ser dinâmico,
que a todo o momento interage com a
realidade, operando ativamente como
objetos e pessoas.
Piaget defende a ideia de criar
métodos eficientes para a instrução
das crianças em idade escolar no

conhecimento ordenado, mas para isso é
necessário entender o desenvolvimento
cientifico na mente da criança.
Para Piaget (1975) esse conhecimento
cientifico só pode ser obtido quando o
desenvolvimento mental da criança já tiver
obtido o nível necessário para assimilação.
Também
para
Piaget
(1975)
o
desenvolvimento
mental
acontece,
por
intermédio
da
assimilação
e
acomodação. Os esquemas de assimilação
vão
se
modificando,
configurando
os estágios de desenvolvimento.
Piaget acredita que a assimilação vem a ser
a coordenação e a aprendizagem dos meios
com os fins e, a acomodação é a aplicação de
meios conhecidos as novas situações.
Piaget (1975, p. 134) parte do
principio que o ponto de partida para
o desenvolvimento da inteligência é a
assimilação, acomodação e a organização.
A atividade individual consiste de fato
na existência de um ou vários reflexos
já
organizados
hereditariamente,
ou
seja, é uma organização preexistente,
mas que é suscetível de acomodação
ao meio e de assimilação do meio
para seu próprio funcionamento.
“A sociedade é a fonte guardiã da
civilização, ela é o canal pelo qual a
civilização chega até nós, ela nos aparece
como uma realidade infinitamente mais rica,
mais alta que nossa individual, uma realidade
de vem tudo que é importante aos nossos
olhos e que, no entanto, nos ultrapassa,
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porque destas riquezas intelectuais e morais,
das quais ela guarda o depósito, apenas
algumas parcelas chegam a cada um de nós”
(PIAGET, 1992, P. 56).
Piaget (1975, p. 312) acredita que o
processo de desenvolvimento é influenciado
por fatores como: maturação (crescimento
biológico
dos
órgãos),
exercitação
(funcionamento dos esquemas e órgãos
que implica na formação de hábitos),
aprendizagem social (aquisição de valores,
linguagem, costumes e padrões culturais
e sociais) e equilibração (processo de auto
regulação interna do organismo, que se
constitui na busca sucessiva de reequilíbrio
após cada desequilíbrio sofrido).
Jean Piaget (1992) discute com muito
cuidado a questão da autonomia e do seu
desenvolvimento. Para Piaget a autonomia
não está relacionada com isolamento
(capacidade de aprender sozinho); na verdade,
entende Piaget que o desenvolvimento do
pensamento autônomo é consequência do
surgimento da capacidade de estabelecer
relações cooperativas.
No entender de Piaget, para La Taille
(1992), ser autônomo significa estar
apto a cooperativamente construir o
sistema de regras morais e operatórias
necessárias à manutenção de relações
permeadas pelo respeito mútuo.
A
sociedade
segundo
Piaget
é
um ser coletivo, pois para ele o
individuo é um ser isolado, com
pensamentos diferentes e não um ser
coletivo, com pensamentos iguais, existindo
assim, relações interindividuais, que podem
ser diferentes entre si e, decorrentemente,

produzir efeitos psicológicos diversos.
Para La Taille (1992, p. 58) Piaget divide as
relações interindividuais em duas categorias:
a coação e a cooperação.
A relação de coação é uma relação
assimétrica, na qual um dos pólos impõe ao
outro suas formas de pensar, seus critérios,
suas verdades. Em outras palavras é uma
relação em que não existe reciprocidade.
A falta de consciência do eu e a
consciência centrada na autoridade do outro
impossibilitam a cooperação. A consciência
centrada no outro anula a ação do individuo
como sujeito. O individuo submetese às regras, e pratica-as em função do
outro. Segundo Piaget este estágio pode
representar a passagem para o nível da
cooperação, quando, na relação, o individuo
se depara com condições de possibilidades
de identificar o outro como ele mesmo e não
como si próprio (PIAGET, 1978, P. 225).
Com base nesses pressupostos, Piaget
defende a ideia de que a educação deve
possibilitar a criança um desenvolvimento
amplo e dinâmico.
A escola também deve propor atividades
desafiadoras de acordo com os esquemas
de assimilação das crianças, ajudando-as a
promover a construção do conhecimento.
Vygotsky (1998, p. 107) acredita que
para construir esse conhecimento, as
concepções infantis combinam-se às
informações advindas do meio, na medida,
que o conhecimento não é concebido apenas
descoberto espontaneamente pela criança,
nem transmitido de forma mecânica pelo
meio exterior ou pelos adultos, mas como
resultado de uma interação, na qual o sujeito
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é sempre um elemento ativo, que procura
ativamente compreender o mundo que o
cerca, e que busca resolver as interrogações
que esse mundo provoca.
Piaget defende o construtivismo como
forma de desenvolvimento, ocorrendo
uma interação com o ambiente e com o
eu, promovendo assim o desenvolvimento
mental cientifico.
Segundo Piaget (1998) o individuo
que assimila conteúdos de uma forma
construtivista aprende basicamente por meio
de suas próprias ações sobre os objetos do
mundo, construindo suas próprias categorias
de pensamento ao mesmo tempo em que
organiza seu mundo. Não é um sujeito que
espera alguém que possui um conhecimento
e o transmita a ele por um ato de bondade.
Destacamos assim, alguns princípios
piagetianos para aprendizagem: os objetivos
pedagógicos necessitam estar centrados no
aluno, partindo de suas próprias atividades;
os conteúdos não são concebidos como
fins em si mesmos, mas como instrumentos
que servem ao desenvolvimento evolutivo
natural; primazia de um método que leve
ao descobrimento por parte do aluno
ao invés de receber passivamente por
meio do professor; a aprendizagem é
um processo construído internamente;
a aprendizagem depende do nível de
desenvolvimento do sujeito; a aprendizagem
é um processo de reorganização cognitiva;
os conflitos cognitivos são importantes
para o desenvolvimento da aprendizagem;
a interação social favorece a aprendizagem;
as experiências de aprendizagem necessitam
estruturar-se de modo a privilegiarem a

colaboração, a cooperação e intercambio
de pontos de vista na busca conjunta do
conhecimento (PIAGET, 1977).
Para Piaget (1998, p. 14 – 15) o
egocentrismo é a consciência centrada
no eu. Nessa fase a criança joga consigo
mesma e não precisa compartilhar com
o outro. Quando o desenvolvimento da
autonomia está ocorrendo, o individuo passa
a reconhecer a existência do outro e passa
também a reconhecer a importância das
normas e regras.
Para Piaget (1998, p. 14) ele acredita
que o egocentrismo presente nas crianças
atrapalha o desenvolvimento intelectual, pois
durante a fase do egocentrismo a criança não
possui consciência de seus pensamentos e
essa consciência é atingida quando a criança
evolui seu pensamento verbal, ou seja, deixa
de pensar de uma forma egocêntrica.
“A fala egocêntrica, enquanto uma forma
linguística separada é o elo genético de
extrema importância na transição da fala oral
para a fala interior, um estágio intermediário
entre a diferenciação das funções da fala oral
e a transformação final de uma parte da fala
oral em fala interior”. (PIAGET, 1998).
O jogo lúdico é fundamental para as
crianças especialmente da educação inicial,
pois elas aprendem a desenvolver uma
linguagem social em razão das exigências
das normas do jogo ou da brincadeira.
A autonomia nasce a medida que
o jogo, brincadeira necessita de uma
cooperação, ou seja, quando a regra do
momento exige duplas, trios, com isso as
crianças aprendem umas a ajudar as outras
com base no objetivo que é comum a todos
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os integrantes que é a vitória.
O controle passa a centrar no outro, ou
seja, o individuo desloca o eixo de sua relação
para o outro. O individuo passa então a ter
consciência da importância de muitas regras
e normas, antes não percebidas.
Para La Taille (1992, p. 52) na autonomia,
as leis e as regras são opções que o
sujeito faz na sua convivência social pela
autodeterminação. Para Piaget, não é
possível uma autonomia intelectual sem
uma autonomia moral, pois ambas se
sustentam no respeito mútuo, o qual, por
sua vez, se sustenta no respeito a si próprio e
reconhecimento do outro como ele mesmo.
De
fato,
nossos
estudos,
tem
mostrado que as normas racionais e, em
particular, essa norma tão importante que
é a reciprocidade, só podem se desenvolver
pela cooperação. A razão tem necessidade da
cooperação na medida em que ser racional
consiste em “se” situar para submeter o
individual ao universal.
A autonomia é responsável em tornar
as crianças capazes de tomar decisões por
elas mesmas, ou seja, quando surgem fatos
importantes, a criança é capaz de decidir qual
deve ser o melhor caminho pelas suas ações.
Lev S. Vygotsky (1998), professor e
pesquisador, nasceu e viveu na Rússia,
morreu de tuberculose com 34 anos.
Vygotsky
dedicou-se
nos
campos
da pedagogia e psicologia. Deu várias
palestras em escolas e em faculdades
sobre pedagogia, psicologia e literatura.
Partidário da revolução russa sempre
acreditou em uma sociedade mais justa sem
conflito social e exploração.

Construiu sua teoria tendo por base
o desenvolvimento do individuo como
resultado de um processo sócio histórico,
enfatizando o papel da linguagem e da
aprendizagem nesse desenvolvimento.
Vygotsky foi um filósofo muito importante
para os estudos sobre o desenvolvimento
da linguagem e dos aspectos mentais
das crianças, mas ocorreram algumas
divergências entre Piaget e Vygotsky.
Para Oliveira (1992) o desenvolvimento
mental, segundo Vygotsky, pode ocorrer
por meio de conceitos socialmente
adquiridos de experiências passadas e
futuras. A transformação social pode alterar
o funcionamento cognitivo e pode reduzir
também alguns conflitos sociais.
Para Vygotsky (1998), Piaget errou no
valor de seu pensamento, porque antes de
a criança adotar um conhecimento cientifico
de acordo com os parâmetros da sociedade,
ela primeiro marca esse conceito de acordo
com seu desenvolvimento mental.
Piaget afirma que o principio básico
para a socialização da criança é o próprio
desenvolvimento
mental,
ou
seja,
Piaget não acredita na importância da
socialização do pensamento quanto à
aprendizagem escolar, por não possuir
qualquer relação com os processos do
desenvolvimento interior.
Para Piaget (1998, p. 109) um
aprendizado eficiente é aquele que ocorre,
por meio do pensamento espontâneo
da criança, mas Vygotsky acredita que o
desenvolvimento vem da relação com o
outro, substituindo os próprios modos de
pensamento da criança. A natureza da criança
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não desempenha nenhum papel construtivo
em seu progresso intelectual.
Vygotsky (1998 p. 107) acredita que o
aprendizado é uma das principais fontes de
conceitos da criança em idade escolar, e é
também uma poderosa força que direciona seu
desenvolvimento, determinando o destino de
todo a sua desenvolvimento mental.
Vygotsky afirma que os conceitos se
formam e se desenvolvem sob condições
internas e externas totalmente diferentes,
podendo ser adquirido em sala de aula ou na
própria experiência da criança nas diversas
relações com o meio.
Assim, para Vygotsky (1988 p. 107), as
potencialidades do individuo devem ser
levadas em conta durante o processo de
ensino – aprendizagem. Isto porque, a
partir do contato com uma pessoa mais
experiente e com o quadro histórico
cultural, as potencialidades das crianças
são transformadas em situações que ativam
nele esquemas processuais cognitivos ou
comportamentais; este convício produz
no individuo novas potencialidades, num
processo dialético contínuo.
A
aprendizagem
impulsiona
o
desenvolvimento, a escola tem um papel
essencial na construção desse ser; ela deveria
dirigir o ensino para etapas intelectuais
já alcançadas, mas sim, para etapas ainda
não alcançadas pelos alunos, funcionando
como incentivadora de novas conquistas, do
desenvolvimento potencial do aluno.
Vygotsky possui um foco mais para o
meio social do que para o desenvolvimento
intelectual; este atribui ao social um papel
mais específico, porque a criança constrói

seu conhecimento por meio da relação com o
outro. Acredita-se nos mecanismos naturais
que governam o comportamento da criança.
As crianças, quando estão em fase
de crescimento, mobilizam mecanismos
biológicos que interferem na mente, sendo
substituídos pelas relações sociais a partir
dos 2 (dois) anos de idade.
Vygotsky considera a criança como um
individuo social; Piaget considera a criança
como um individuo antissocial. Para Vygotsky
as relações sociais constituem a psicologia
da criança desde o começo. Para Piaget,
relações sociais são secundárias à natureza
biológica da criança.
Henri Wallon nasceu na França em
1879 e, segundo Dantas (1998), antes
de chegar à psicologia passou pela
filosofia e pela medicina. Ao longo de
sua carreira foi cada vez mais explicita a
aproximação com a educação.
Em 1902, com 23 anos, formou-se em
filosofia pela Escola Normal Superior, cursou
também medicina, formando-se em 1908.
Viveu num período marcado por
instabilidade social e turbulência política: as
duas guerras, as revoluções socialistas e as
guerras mundiais (1914 – 18 e 1939-45), o
avanço do fascismo no período entre guerras,
as revoluções socialistas e as guerras para
libertação das colônias na África.
A inteligência para Wallon está na
construção do sujeito com o objetivo,
a
afetividade
com
a
inteligência
(In: Dantas, 1998).
A ligação emocional com o ambiente é
fundamental relacionando-se assim com a
construção do sujeito.
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O desenvolvimento cognitivo não é
segmentado da vida emocional e isto ocorre
nos primeiros anos de vida de uma criança,
sendo inevitável a associação dos mesmos.
Com o passar dos anos e com o
desenvolvimento da criança, a fala e as
ações começam a aflorar, sendo inevitável
associação dos mesmos.
Para Dantas (1992, p. 43) Wallon definiu
essa associação como sincretismo, ou seja,
é o discurso do sujeito como o objeto, a
mistura afetiva, pessoal, iniciando a união
entre a inteligência e a afetividade.
A linguagem é grande agente da
inteligência, sendo capaz de conduzir o
pensamento, de nutri-lo e de alimenta-lo. A
linguagem é o produto da razão humana, ela
é a fabricante das ações históricas, presentes
e futuras (DANTAS, 1992).
A gênese da inteligência para Wallon,
segundo Dantas (1992, p. 36) é genética e
organicamente social, ou seja, “o ser humano
é organicamente social e sua estrutura
orgânica supõe a intervenção da cultura
para se atualizar”. Nesse sentido, a teoria
do desenvolvimento cognitivo de Wallon é
centrada na psicogênese da pessoa completa.
Henri Wallon, para o mesmo autor citado
anteriormente, reconstruiu o seu modelo
de análise ao pensar no desenvolvimento
humano,
estudando-o
a
partir
do
desenvolvimento psíquico da criança.
Assim, o desenvolvimento da criança. Assim,
o desenvolvimento da criança aparece
descontínuo, marcado por contradições
e conflitos, resultado da maturação e das
condições ambientais, provocando alterações
qualitativas do seu comportamento em geral.

Wallon (1995, p. 53) realiza um estudo que
é centrado na criança; nesse estudo, concluiu
que o ritmo no qual se sucedem as etapas do
desenvolvimento é descontínuo, marcado
por rupturas, retrocessos e reviravoltas,
provocando em cada etapa profundas
mudanças nas anteriores.
Nesse sentido, a passagem dos estágios
de desenvolvimento não se dá linearmente,
por ampliação, mas por reformulação,
instalando-se no momento da passagem de
uma etapa para outra, crises que afetam a
conduta da criança.
Segundo Wallon, o objetivo da escola
nesta fase de construção do pensamento
cognitivo estruturado é de reconstruir o eu
no plano simbólico, ou seja, de integrar o eu
nas ações do dia-a-dia desenvolvendo cada
vez mais o pensamento cognitivo.
Wallon admite que toda função psíquica
supõe um componente orgânico que é
condição primeira para o pensamento.
Mas considera não ser suficiente para o
desenvolvimento do pensamento, pois o
objeto da ação mental vem do ambiente no
qual o sujeito esta inserido.
A psicologia genética estuda os
processos psíquicos em sua origem,
partindo da análise dos processos primeiros
e mais simples, pelos quais cronologicamente
passa o individuo.
Wallon
propõe
a
psicogênese
da pessoa completa, ou seja, o estudo
integrado do desenvolvimento.
Dantas (1992, p. 37), considera que
para Wallon não é possível selecionar
um único aspecto do ser humano e vê
o desenvolvimento nos vários campos
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funcionais nos quais se distribui a atividade
infantil: afetiva, motora e cognitiva.
Para Dantas (1992, p. 37) a atividade do
homem segundo Wallon é inconcebível
sem o meio social, porém as sociedades
não poderiam existir sem indivíduos que
possuam aptidões como a da linguagem que
pressupõe uma conformação determinada
do cérebro.
Comparando as teorias de Piaget e
de Wallon, ocorrem as contradições
e
semelhanças,
pois
Wallon
defende a gênese das pessoas como sendo
importante para o desenvolvimento do
pensamento e Piaget defende a gênese da
inteligência como sendo o único recurso para
o desenvolvimento do pensamento.
Wallon e Vygostky concordam em
alguns pontos e o principal deles é
que o meio social é fundamental para
o desenvolvimento da inteligência.
Vygotsky não ressalta a importância
orgânica para o desenvolvimento da mente e
sim a relação de integração entre as pessoas
e o meio e a relação com os “outros”.
D´Ambrósio (1996) fala das tendências
da educação matemática. A matemática é
desenvolvida pela espécie humana ao longo
de sua história para explicar, entender, para

conviver com a realidade sensível e com
seu imaginário, naturalmente dentro de um
contexto natural e cultural.
Segundo
D´Ambrósio
(1996),
é
fundamental a modernização do sistema
de ensino da matemática, mas com certos
cuidados a serem tomados por essa crescente
modernização.
D´Ambrósio acredita que as pessoas
estão reconhecendo as mudanças que a
matemática está sofrendo em razão das
diversidades culturais.
O aperfeiçoamento do contexto da
matemática inclui, necessariamente, a ação
de diretores de escolas, pais e outros setores
da comunidade.
Para Kishimoto (1997) o ser humano está
em constante transformação, pois sempre
foi moldado e dirigido pelos acontecimentos
exteriores e hoje se pode dizer que selecionam,
assimilam, processam as significações dos
acontecimentos do momento.
Segundo Kishimoto (1997) a análise dos
novos elementos incorporados ao ensino
de matemática não deixam de considerar o
avanço das discussões a respeito da educação
e dos fatores que estão ajudando a contribuir
para uma aprendizagem positiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo pudemos constatar que ocorrem algumas
diferenças entre Piaget, Vygotsky e Wallon.
Para Piaget a aprendizagem ocorre somente quando
o desenvolvimento mental da criança atingiu certo
nível de compreensão com os objetos que fazem
parte do seu mundo externo.
Piaget por sua vez, considera o indivíduo como
um ser isolado, ou seja, não dá importância para
as relações sociais dos indivíduos.
A criança para Piaget em sua fase inicial de aprendizagem é
egocêntrica e essa fase é modificada a partir do momento em
que a criança passa a ser autônoma.
A criança autônoma é aquela que participa da cooperação,
e esse novo sentimento de reciprocidade, faz o egocentrismo
abrir espaço para a preocupação com o outro. As crianças,
então passam a respeitar normas, regras e valores.
Segundo Vygotsky (1998, p. 107) para construir
o conhecimento as concepções infantis combinamse as informações advindas do meio, na medida em
que o conhecimento não é concebido apenas como
sendo
descoberto
espontaneamente
pela
criança,
nem transmitido de forma mecânica pelo meio exterior ou
pelos adultos, mas como resultado de uma interação, na qual o
sujeito é sempre um elemento ativo, que procura ativamente
compreender o mundo que o cerca, e que busca resolver as
interrogações que esse mundo provoca.
Vygotsky centraliza a aprendizagem nas relações sociais, ou
seja, a relação com o meio e com o outro é muito importante.
A
transformação
social
pode
modificar
o funcionamento cognitivo do individuo, e a maior responsável
dessa mudança é a escola.
A instituição escolar valoriza as potencialidades de seus
integrantes ajudando assim o individuo a desenvolver e a
determinar o destino de todo seu desenvolvimento mental.
A escola ideal para Vygotsky é aquela que direciona seu
ensino para as etapas intelectuais não alcançada pelos seus
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alunos, pois acaba funcionando também
como incentivadora de novas conquistas para
os indivíduos em processo de aquisição de
conhecimento.
Wallon acredita que a aprendizagem ocorre
não somente com o social e com a autonomia,
mas com um fato principal que sem o qual a
aprendizagem não acontece: a afetividade.
A afetividade está relacionada com
a forma como esse conhecimento é
passado para a criança; se não existir
uma relação próxima, de amor, carinho
entre professor e o aluno a apropriação de
conhecimentos fica muito comprometida.
Segundo Wallon, o ambiente emocional é
essencial para o desenvolvimento cognitivo
da criança e a fase dos primeiros anos de vida
é essencial à prática desse sentimento.
A atividade do homem é inconcebível
sem o meio social; porém as sociedades não
poderiam existir sem indivíduos que possuam

aptidões como a da linguagem que pressupõe
uma conformação determinada do cérebro.
Para Dantas (1992), Wallon concebe o
homem como sendo genética e organicamente
social e a sua existência se realiza entre as
exigências da sociedade e as do orgânicos.
Vygotsky (1998) afirma que as pesquisas
relacionadas com o pensamento e a
linguagem mostram que essas teorias citadas
anteriormente oscilam entre a identificação,
ou fusão do pensamento e da fala.
Para o mesmo autor a linguagem e o
pensamento estão ligados, não podemos
falar de um esquecendo-se do outro, a
partir do ponto genético entendemos e
compreendemos o pensamento da criança.
Com o crescimento intelectual a criança
passa a expressar seus pensamentos
por uma fala egocêntrica e com o passar do
tempo com uma fala social.
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AS CONSEQUÊNCIAS DO
FENÔMENO BULLYING
NO CONTEXTO ESCOLAR
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo identificar as consequências do fenômeno
bullying no contexto escolar, destacando que o termo bullying ainda é desconhecido para
muitos professores, pais e alunos ou encarado como brincadeiras inocentes de crianças
e adolescentes. Embora não seja chamado pelo nome, sua presença, velada ou não, é
cada vez mais notada no meio escolar atingindo crianças e jovens em escolas públicas e
privadas no mundo todo. É uma violência implícita no contexto escolar e prejudicial ao
desenvolvimento da criança e do adolescente causando desde a baixa autoestima até o
suicídio nos casos mais extremos. Considerando os três tipos principais de participantes
na prática do bullying na escola: o agressor, a vítima e os expectadores, o trabalho reúne
informações que nos servem de facilitadores na identificação dos mesmos na escola.
Essa identificação ajudará no combate a esse fenômeno que traz consequências graves
e abrangentes que precisam ser trabalhadas por toda a comunidade escolar. O combate
ao bullying é um compromisso diário de comprometimento e de valorização da vida, da
diversidade, da acolhida ao diferente em toda e qualquer circunstância. É um compromisso
com os nossos ideais e com Escola que sonhamos.
Palavras-chave: Bullying; Agressores; Vítimas; Família; Combate.
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INTRODUÇÃO
A agressividade está alcançando grandes
proporções dentro e fora da escola uma
vez que fortes questões sociais como
o desemprego, moradia, fome, saúde
e educação abalam a estrutura familiar
refletindo no contexto escolar, porque a
criança reproduz o que ela vivencia.
Assim a indisciplina é percebida
como
uma
das
principais
queixas
tanto de professores quanto de alunos
ao mesmo tempo em que está sendo
considerada o principal problema nas escolas
e esse problema tem nome: bullying!
O bullying é um termo de origem inglesa
utilizado para descrever atos de violência
física ou psicológica, intencionais e repetidos,
praticados por um indivíduo ou grupo de
indivíduos com o objetivo de intimidar
ou agredir outro indivíduo (ou grupo de
indivíduos) incapazes de se defender.
O bullying pode ocorrer em locais
variados como na família, na rua, na
vizinhança, na escola, nas universidades, no
trabalho, enfim, em lugares em que haja seres
humanos interagindo.
A palavra bully significa valentão, o
autor das agressões. A vítima, ou alvo,
é a que sofre os efeitos delas. Existem
os agressores, ou autores-alvos, que,
em determinados momentos cometem
agressões, porém muitas vezes também
são vítimas de bullying pela turma.
E
existem
ainda
os
chamados
expectadores que presenciam situações
de
agressão,
porém
se
omitem
por conivência, medo ou insegurança.

Os agressores são prepotentes, arrogantes
e estão sempre metidos em confusões
e desentendimentos. Insultam, colocam
apelidos, humilham, maltratam e expõem
suas vítimas a situações de dor e insegurança.
Várias circunstâncias são provocadoras
de comportamentos inadequados por parte
de crianças e jovens, dentre as causadoras
desse fenômeno, destacam-se a estrutura
familiar, a estrutura escolar, a influência da
mídia e a herança cultural.
Há lugares e situações que oferecem
pistas sobre o fenômeno e por isso família e
escola têm de estar atentos: na rotina familiar
em casa, observando o comportamento
das
meninas,
reconhecendo
quando
o filho é alvo do bullying ou quando o
filho é o autor. O primeiro sinal é na
mudança do comportamento dos filhos, nos
hábitos, na rotina, na fisionomia, no humor,
no visual e na conduta diária.
Se a escola ou a família detectarem
algum problema, os procedimentos para
as intervenções devem ser avaliados
caso-a-caso e as devidas atitudes tomadas
imediatamente para que o problema
não se instale.
O fenômeno bullying sempre existiu
no contexto escolar ou em outros lugares
no qual há a frequência de crianças e
jovens. Hoje ele já é trabalhado com mais
propriedade, porém há depoimentos de
vidas marcadas pela agressão gratuita,
situações que causaram traumas e sequelas
difíceis de serem apagadas da memória e da
vida de muitas pessoas. Há também casos de
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crianças que passam por esse problema hoje
dentro de sua escola e que procuram ajuda
depois de serem incentivados por projetos
e prevenção ao bullying. São crianças que
não têm medo. Vítimas e expectadoras que
procuram os professores e orientadores
para denunciar as agressões que viveram ou
presenciaram.
Para que se possa anular as consequências
desse mal na escola, torna-se imediato,
acima de tudo, uma reeducação para a
paz. Um movimento de toda a comunidade
educativa que envolva escola, alunos e pais,
num trabalho a seis mãos. Esse trabalho
deve partir da cultura dos valores como a
paz, a solidariedade, a tolerância, o respeito,
a cooperação, a justiça, a amizade e o amor. E
assim, falando uma linguagem única, a criança
e o jovem viverão e conviverão em ambientes
que valorizam as diferenças individuais
como alavanca para o crescimento, como
fator primordial para a soma de talentos,
de olhares, na qual se aprende a respeitar
e a valorizar-se a si mesmo e ao próximo,
resolvendo seus conflitos com lucidez e
harmonia.

BULLYING
HISTÓRICO
Até princípios da década de 70, não havia
nenhum estudo sistemático a respeito da
problemática que sempre existiu entre
agressores e vítimas na escola. Todos os
dias, alunos do mundo todo sofriam com
este tipo de violência que antes era tido, até
mesmo pelos educadores, como brincadeira
de criança. Educadores esses que, apesar de

ter consciência da importância dos fatos, não
se mobilizam para combater esse mal.
Foi então que nessa época que surgiu,
primeiramente na Suécia, um grande
interesse de toda sociedade pelos problemas
desencadeados entre agressor e vítimas (...)”
(FANTE 2005:44)
Na década de 70 na Suécia e na Noruega,
na década de 80, no Brasil, os estudos
sobre bullying se ampliaram. Aos poucos,
vem intensificando nas escolas dos mais
diversos países, sendo possível quantificálo em índices que variam de 5% a 35% de
envolvimento.
No Brasil com os estudos recentes,
motivo pelo qual a maioria dos brasileiros
descobriu o tema, os educadores tomaram
consciência de sua gravidade e abrangência.
Pesquisas realizadas na região de São José
do Rio Preto, interior paulista, (FANTE
2005:45) e no município do Rio de Janeiro
(ABRAPIA, 2002), com intuito de reconhecer
a incidência do bullying, revelaram que,
em média, 45% dos estudantes de escolas
públicas e privadas, estão envolvidos no
fenômeno. Estudos desenvolvidos pelo
Instituto SM para a Educação, em cinco
países (Espanha, Argentina, México, Chile e
Brasil), evidenciaram que o Brasil se tornou
campeão em bullying.

DEFINIÇÃO DO TERMO
BULLYING
Bullying é uma palavra de origem
inglesa, bully significa: valentão, brigão.
É uma palavra usada para definir o desejo
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de maltratar outra pessoa, intencional e
repetitivamente, que ocorre aparentemente
sem um motivo, provocado por um ou mais
alunos contra outros.
Esse tipo de agressão que, muitas vezes é
velada, causa angústia e sofrimento. Pode
ser traduzido ainda como tiranizar, oprimir,
amedrontar, intimidar, humilhar. O bullying
acontece quando uma pessoa mais forte e
mais poderosa magoa ou assusta uma pessoa
menor ou mais fraca, deliberadamente e de
forma repetida.
Trata-se de uma dinâmica psicossocial
expansiva que envolve um número cada vez
maior de crianças e adolescentes, meninos
e meninas, à medida que muitas vítimas
reproduzem a vitimização contra outro(s).
É um problema epidêmico, específico e
destrutivo, motivo pelo qual deve ser
considerado questão de saúde pública.
Portanto, requer esforços, investimentos e
ações estratégicas conjuntas, por parte de
toda a comunidade escolar e das autoridades
competentes ligadas à educação, à saúde e
à segurança pública, por meio de programas
preventivos e assistenciais”. (FANTE &
PEDRA:2008)
Existem muitas variáveis que tentam
justificar essa atitude, mas sem sucesso, já
que a violência não se justifica.

DIFERENÇA ENTRE BRINCADEIRA
E BULLYING
Encarado
por
várias
gerações
como brincadeira de criança, hoje o
fenômeno bullying é uma das maiores

preocupações do mundo todo.
Um aspecto relevante a ser observado é o
fato da brincadeira causar constrangimento
a alguém, quando provoca tristeza e
afastamento. Brincadeiras entre colegas
são normais e muitos se divertem quando
zombam uns dos outros e colocam-se
apelidos. Mas, às vezes, tem aquele que
adora zoar ou colocar apelido nos outros,
mas nem sempre aceita ser zoado ou ganhar
um apelido.
Colocar apelidos, zoar, rir dos colegas com
requintes de crueldade, de perversidade, com
segundas intenções não são brincadeiras,
isso é bullying.
A linha que divide a brincadeira do
bullying é muito tênue e a gravidade de suas
consequências são incomensuráveis. Das
risadas sadias ao riso maldoso e debochado
é um salto muito pequeno. Enquanto várias
crianças ou jovens se divertem, outros estão
sofrendo e isso não é sadio.
Não se pode chamar de brincadeira nada
que agrida o outro. Um apelido, por exemplo,
só deve ser usado quando não agride o outro,
quando o outro o aceita de livre e espontânea
vontade. O apelido é adequado quando não
é pejorativo. A criança ou o jovem devem
ser tratados como alguém que existe, como
seres que têm um nome, uma identidade, ou
nunca irão respeitar a identidade, o nome de
ninguém.
Muitos
educadores
acreditam
ser
brincadeira própria da idade ou do
processo de amadurecimento do indivíduo,
porém sabem da existência dessa forma
de violência e, infelizmente, muitos
ainda têm esse olhar, o que colabora
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significativamente para sua disseminação.
Esse tipo de brincadeira que machuca e
maltrata tem seu início na Educação Infantil,
com crianças de bem pequenas que já
exteriorizam comportamentos excludentes.
Se não for identificado pelos educadores,
esses comportamentos se instalam e a
tendência é de ser repetido durante o Ensino
Fundamental I e II. À medida que os jovens
amadurecem, passam pelo Ensino Médio e
ingressam no Ensino Universitário, as tais
brincadeiras dão lugar a outros tipos de
bullying como aquele que existe no ambiente
profissional - também chamado de assédio
moral – entre patrões e empregados ou
empregados e empregados ou aquele que se
instala na família – entre pais e filhos, marido
e mulher, entre irmãos ou parentes.
O bullying não é uma simples brincadeira
de criança. Ele fere, maltrata e deixa marcas,
como cita Rubem Alves.

LOCAIS DE OCORRÊNCIA
Segundo pesquisas realizadas pela
ABRAPIA até o presente momento o bullying
ocorre em locais diversos.
Hoje é reconhecido que o bullying pode
surgir em diversos contextos como parte de
problemas de relações pessoais entre adultos,
jovens e crianças em diferentes locais como:
trabalho, prisões, asilos de idosos, ambiente
familiar, clubes, playgrounds, escola, etc. Há
ainda a possibilidade do bullying acontecer
em lugares de convivência comum como
condomínios, banheiros, lan house, piscinas,
na rua, igrejas.

Sabemos que a maior incidência de
bullying acontece mesmo na sala de aula,
dentro das escolas, sejam elas públicas
ou privadas, seja entre aluno-aluno ou
professor-aluno ou vice-versa.
Os casos mais trabalhados são os que
acontecem entre alunos ou alunas, dentro
ou fora da sala de aula, porém dentro da
escola. Ao contrário do que se imagina,
os casos de bullying entre professoraluno também são muito comuns nas
escolas. Há alunos perseguidos, excluídos,
perseguidos, ridicularizados e muitas
vezes coagidos ou chamada a sua atenção
na frente dos seus colegas de classe.
Os professores autores são facilmente
identificados: são aqueles que comparam,
constrangem, criticam, têm preferência
de alunos, humilham, fazem comentários
depreciativos, rebaixam a autoestima do
aluno, são preconceituosos e impiedosos.
Muitas vezes o aluno apresenta baixo
rendimento, chora para ir para escola, mostrase desmotivado, mas não fala para ninguém,
com medo de ser punido ou perseguido.
Infelizmente há escolas que não
admitem a existência do fenômeno
dentro de suas dependências. Há as que
dizem ainda que tal violência não acontece,
é brincadeira de criança. Esse tipo de
comportamento é atribuído ao medo da
discriminação por parte dos pais, seus
clientes, ou como estratégia de marketing
para não perder alunos.
A verdade é que o bullying acontece
em todas as escolas do mundo,
o que pode variar são os índices
encontrados
em
cada
uma,
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independentemente de classes sociais,
localização, turno ou poder econômico da
comunidade.
O que acontece hoje é que grande parte das
escolas, ao contrário daquelas citadas acima,
assumem o problema e criam mecanismos
peculiares e estratégias de prevenção e de
combate a esse mal.

ENVOLVIDOS NO FENÔMENO
PERFIL PREFERIDO PELOS
AGRESSORES

Às vezes, as vítimas são crianças ou jovens
amigas daquelas que o agressor escolheu e é
por intermédio do sofrimento delas que ele
atinge o(a) escolhido(a).
Não há um perfil definido. A vítima pode
ser escolhida sem critério. Tudo depende do
olhar e da intenção de alguém que tem prazer
em humilhar, ofender, intimidar, agredir o
outro. São crianças e jovens que se divertem
com o sofrimento do outro.

PERFIL DOS ENVOLVIDOS

Os alunos inseguros são alvos fáceis. Serão
mais visados se tiverem alguma diferença
em relação ao grupo, como obesidade,
deficiência física, timidez, inteligência acima
da média ou dificuldades de aprender ou se
relacionar.
A maioria dos alunos de bullying são
aqueles considerados pela turma como
diferentes ou esquisitos. Geralmente são
tímidos, retraídos, passivos, submissos,
ansiosos, temerosos, com dificuldade de
defesa, de expressão e de relacionamento.
Além disso, as diferenças de raça, religião,
opção sexual, desenvolvimento acadêmico,
sotaque, maneira de ser e de se vestir
parecem perfilar o retrato das vítimas”.
(FANTE & PEDRA:2008)
Entre as meninas as vítimas mais
frequentes são aquelas que se destacam
para mais ou para menos na beleza, na
inteligência e no poder econômico. Outras
vítimas frequentes são as crianças e jovens
da raça negra. Elas recebem apelidos, são
excluídas e perseguidas.

Há três perfis muito nítidos e de fácil
identificação por educadores, crianças e
jovens no contexto escolar. São eles:
• Os agressores
• As vítimas
• Os expectadores ou testemunhas

OS AGRESSORES
Pesquisas recentes apontam, para a
surpresa de educadores e famílias, que o
bullying é prática comum entre as meninas
e que esse tipo de comportamento não é
próprio do sexo masculino. Apesar de que
os meninos serem os maiores praticantes,
garotos e garotas usam a força física ou
psicológica para dominar, intimidar os mais
fracos e suas vítimas são escolhidas de forma
aleatória. Os agressores são prepotentes,
arrogantes e estão sempre metidos em
confusões e desentendimentos. Disfarçam
suas inseguranças com o seu grupo, têm
necessidades de chamar atenção para si de
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pertencer ou liderar um grupo e, às vezes,
pode ter necessidade de reproduzir maustratos recebidos.
Hostilizam, rotulam,
perseguem
aqueles
que
consideram
diferentes, estranhos, nerds, retardados,
bichas, esquisitos, aleijados.
Há um agravante: as meninas, em geral,
não usam palavras, e sim gestos, olhares
ameaçadores, sorrisos dissimulados e
maliciosos, conspiram, criticam, fofocam,
isolam, cochicham e batem.

AS VÍTIMAS
Geralmente os ataques são produzidos
por um grupo de agressores, reduzindo as
possibilidades de defesa das vítimas. As
estratégias de ataque, normalmente, são
ardilosas e sutis, expondo as vítimas ao
medo, à humilhação e ao constrangimento
público.
As vítimas se sentem solitárias,
incompreendidas e excluídas de um contexto
que prima pela a inclusão de todos: a escola.
Encontram dificuldades em buscar ajuda e,
às vezes, não são compreendidas. Têm medo
da reação do adulto: família ou escola, ou
que sua denúncia agrave mais o problema.
As vítimas não possuem habilidades
para reagir ou interromper ações contra si,
têm baixa autoestima e são suscetíveis ao
bullying. Fogem dos problemas, trocam dos
colégios com frequência, abandonam os
estudos, não se integram ou são excluídos
do grupo, são passivos e quietos. Em casos
extremos, as vítimas pensam em vingança e
podem até chegar ao suicídio. No entanto,

nem toda criança ou jovem que apresenta
uma ou mais das características citadas acima
é ou pode vir a ser uma vítima de bullying.

OS EXPECTADORES
São crianças e jovens que são obrigados a
viver em ambiente de intimidação, ansiedade
e medo gerado pelo bullying representam a
maioria dos alunos da escola. Muitos deles
repudiam as ações dos agressores, porém
nada fazem para intervir. Convivem com
a violência, se acostumam a ela. Outros
fingem se divertir como estratégia de defesa,
apoiam ou dão risada. Outras vezes calamse em virtude do medo da possibilidade de
se tornarem a próxima vítima, sentem-se
inseguros sobre o que fazer.
Os
chamados
expectadores
são,
geralmente, crianças que não praticam
nem sofrem o bullying, mas assistem as
situações de agressão e constrangimento
vividas repetidas vezes por seus colegas.
Por não terem a coragem para intervir ou
contar o que acontece para alguém, sofre as
consequências da sua omissão. Podem ter
sua capacidade de desenvolvimento escolar
e social prejudicadas, desenvolver doenças
psicossomáticas, medo, pesadelos e até
necessitar de acompanhamento psicológico.
O silêncio daqueles que assistem às
agressões e o medo e a sensação de
impotência das vítimas são essenciais
para que os agressores se fortaleçam na
prepotência e para que eles continuem
provocando,
se
envolvendo
em
confusões e desentendimentos.
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ATITUDES MAIS FREQUENTES
DOS AGRESSORES
É preciso que a família e a escola estejam
atentas aos sinais que, muitas vezes, são
velados aos adultos, mas em sua maioria
acontecem sob seus olhos.
A prática do bullying começa com as
brincadeiras sem graça com outros amigos,
os apelidos pejorativos, as humilhações e o
envolvimento em confusões constantes.

CAUSAS DO BULLYING
Os fatores que influenciam ou colaboram
para a prática do bullying no contexto
escolar são inúmeros. Crianças e jovens são
influenciadas por uma gama de variáveis
que vão desde o seu nascimento até seu
cotidiano escolar.
Consideraremos apenas as seguintes
causas:
• A estrutura educativa familiar
• A estrutura escolar
• A influência da mídia
• A herança cultural

A ESTRUTURA EDUCATIVA
FAMILIAR
Os
modelos
educativos
familiares
formadores de atitudes nos filhos desde
pequenos são uma causa relevante no
comportamento de crianças e jovens. Vejamos
algumas situações familiares que podem gerar
comportamentos que levam ao bullying:

• Pais superprotetores inibem o
desenvolvimento
da
capacidade
de
autonomia, de tomada de decisões, de
escolhas, de exploração do ambiente e de
defesa;
• Pais que exercem uma cobrança
exagerada de um perfeccionismo, com alto
nível de exigências e ausência de diálogo e
elogios;
• Quando há uma oscilação constante
de humor, a ambivalência, a consequência é
a insegurança pessoal;
• Pais autoritários, com práticas
educativas que se valem de castigos e
agressões verbais, morais, psicológicas ou
físicas;
• Pais que desautorizam professores, que
não confiam na escola e no seu tratamento e
passam ao filho uma dupla mensagem;
• Pais que delegam à escola a função de
educar seus filhos, que não acompanham o
seu desenvolvimento, que são ausentes, que
nunca têm tempo para uma conversa, um
jogo, uma brincadeira, que nunca participam
de uma reunião na escola, que nem conhecem
os professores que os acompanham.
• Pais que dão valor excessivo às notas
e esquecem seu papel de educador.
Todos esses comportamentos isolados ou
somados a outros favorecem o envolvimento
dacriança ou jovem em situações de bullying.

A ESTRUTURA ESCOLAR
Para entender os fatores que desencadeiam
o processo do bullying escolar, precisamos
compreender e perceber alguns pontos em
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comum nas vítimas e agressores, dentre elas
estão:
• Vulnerabilidade à vitimação; tanto
crianças quanto jovens ou até adultos são
presas fáceis aos ataques de agressores.
• As vítimas possuem uma autoestima
fragilizada.
• As vítimas apresentam insegurança,
medo e dificuldade de defesa.
• Os agressores também sentem
insegurança e medo, mas escondem seus
sentimentos, mágoas, revoltas ou dor quando
intimidam e fazem sofrer os mais fracos.
• Os
agressores
aparentam
ter
autoestima elevada por agirem de maneira
impiedosa, mas há pesquisas que mostram
que agressores já foram vítimas e por isso
reproduzem a vitimação.
• O agressor e antes de tudo um
indivíduo que sofre e tem medo, raiva no
coração.
A figura da professora das séries iniciais é
de fundamental importância para oferecer à
criança um referencial de confiança, respeito
e amor.
A realidade é que a escola brasileira ainda
está em processo de reconhecimento do
problema. Embora ele sempre tenha existido
dentro dela, somente há três décadas é que
o bullying começou a ser estudado, encarado
de forma científica e reconhecido como um
fenômeno psicossocial e recebeu esse nome.
A estrutura escolar ainda não se apropriou
desse novo conceito de forma definitiva.
As razões para essa não apropriação vão
desde o desconhecimento, a omissão, o
comodismo, até a negação do fenômeno.
E como prevenir o que não é conhecido

ou reconhecido? Faz-se necessário uma
capacitação dos profissionais que atuam
na escola com o objetivo de observar,
identificar e intervir quando necessário.
Levar ao conhecimento da comunidade
escolar para que o assunto seja discutido
e para que caminhos sejam traçados no
combate ao que existe e, sobretudo, na
criação de estratégias preventivas que
auxiliem a escola nesse desafio, juntamente
com especialistas no assunto e com órgãos
especializados que possam realizar uma
parceria sadia e comprometida com a
formação dos novos cidadãos.

PAPEL DOS EDUCADORES
A sala de aula é apontada pelas pesquisas
como o lugar de maior incidência de bullying.
A verdade é que a bibliografia sobre o
assunto é muito escassa. Há poucas obras
a respeito e dos mesmos autores. São
sempre as mesmas pessoas que escrevem os
livros, dão entrevistas para revistas e jornais,
participam de congressos e palestras, enfim
a referência é sempre a mesma. O que se
acrescenta além dessas limitadas leituras,
é fruto de curiosidade dos educadores em
pesquisa na internet, leituras de jornais
com sessões como a da Psicóloga Rosely
Sayão, que sempre faz destaque a temas que
envolvam comportamentos e atitudes de
crianças e jovens e a convivência em família
e na escola, e como enfrentar problemas
provenientes dessa relação.
De outra forma, há educadores que
desconhecem a relevância do tema não
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sabem como agir. Uns acreditam que tais
situações amadurecem os indivíduos, outros
que são atitudes próprias da idade.
O importante é que muitas escolas
vêm adotando medidas que envolvem
toda a comunidade escolar, contribuindo
positivamente para uma cultura de nãoviolência.
Logo no início do ano letivo o professor,
por meio de uma observação nas relações
interpessoais, já pode perceber se o
fenômeno acontece ou não em sua sala
de aula. As anotações diárias auxiliam no
registro de detalhes importantes que são
sinais que os alunos passam, tais como:
isolamento dos demais nos trabalhos em
grupo, entrada, saída e na hora do recreio;
se é alvo de gozações quando participa
das aulas; se apresenta-se muito triste ou
chora com frequência; se é frequentador
assíduo da enfermaria; se o rendimento cai;
se apresenta arranhões ou falta de materiais

ou os mesmos danificados sem justificativa
convincente; etc. O mais importante é
reconhecer mudanças fisionômicas em
circunstâncias diferentes. O professor deve
ser um observador em todos os ambientes
possíveis e contar com o auxílio dos
companheiros da escola, todos com o mesmo
olhar, porém a consciência dos limites de
sua função e a busca de ajuda sempre que
necessário é imprescindível.
Frequentar uma escola segura e
solidária é um direito de toda criança e
jovem que veem no educador o compromisso
de promover e de zelar por uma educação
capaz de gerar cidadãos conscientes, que
respeitem a pessoa humana, seus valores,
suas crenças, enfim suas individualidades.
Um educador que saiba trabalhar com a
diversidade, sem ansiedade, sem medo, com
confiança e com a certeza de que educar
para a paz, para o respeito é o único antídoto
capaz de vencer o bullying.

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA
Segundo Mário Sérgio Cortella, em
uma de suas palestras, uma criança chega
à escola com uma bagagem de mais de
quatro mil horas de TV e, ao passo que a
professora ensina A PATA NADA, ela já
é capaz de estabelecer relações e fazem
extrapolações
que espantam a todos.
Nessa exposição à TV (tratado por ele
como o líder), a criança e o jovem estão
expostas a todo e qualquer tipo de
violência e massificação apresentadas
das mais diversas formas: filmes, noticiários,

jogos,
games,
novelas,
mensagens
subliminares, esportes, etc.
Há programações que usam de violência,
abusando do cigarro, das bebidas, de todos
os contra valores que ela, por sua tenra idade
e por sua imaturidade, no caso dos jovens,
não tem condições de analisar, criticar,
reavaliar e negar.
As novelas trazem como normais ações
que a família e a escola ensinaram o
contrário: a difamação, a traição, chantagens,
falcatruas, poder, impunidade, prazer o
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sexo. Nos filmes, há a obrigatoriedade de
cada vez, mais adrenalina para superar filmes
anteriores e proporcionando mudanças de
comportamento não só no indivíduo, mas na
coletividade, nas relações das pessoas.
A mídia pode influenciar crianças e jovens
e causar situações de bullying. Exemplo:
padrões de beleza x ou y, a moda, fazendo
com que as garotas que estiverem acima
do peso ditado sejam excluídas, vítimas,
desenvolvam bulimia, anorexia.
Assim
também os rapazes que tem de ter um
corpo de um deus grego, em plena fase de
desenvolvimento, e que se prestam ao uso
de anabolizantes e se agridem, violentam
seus corpos nas academias sem nenhum tipo
de acompanhamento.
Outro dado que vale a pena salientar
é o bullying passado subliminarmente

em propagandas, filmes, novelas e etc.
Neste tipo de mídia o gordinho sempre
é o menos habilidoso num esporte, vive
vivendo situações constrangedoras, é
excluído pelo grupo em particular pelas
meninas,
quando
são
adolescentes.
Os negros vivem as mesmas situações, assim
como os magricelas que viram alvo de piadas
e comparações maldosas.
Sabemos
que
a
televisão
pode
afetar às crianças tornando-as menos
sensíveis à dor e ao sofrimento dos
outros; tornando-as mais receosas em
relação ao mundo à sua volta, uma vez
que passa a mensagem de um lugar mal
e perigoso; desperta um comportamento
agressivo e pesquisas mostram que os
programas de TV contêm cerca de vinte atos
de violência por hora.

SINAIS QUE IDENTIFICAM O
BULLYING
EM CASA - Os pais devem estar atentos aos
filhos se os seguintes sintomas aparecerem:
• A criança ou o jovem recusa-se a ir
para a escola.
• Pede
para
trocar
de
escola,
aparentemente sem motivo.
• Queda no desempenho escolar.
• Na convida amigos para irem a sua
casa e nem é convidada para ir a casa deles.
• Jamais é convidada para festas;
• Tranca-se no quarto e chora,
aparentemente sem razão.
• Desenvolve depressão;
• Perde pertences com facilidade;

• Aparece com roupas rasgadas e com
machucados que não sabe explicar a razão.
AS MENINAS - Elas apresentam um
comportamento
bem
característico,
além de poderem apresentar todos os
comportamentos citados acima:
• Ficam na frente do espelho se
depreciando;
• Choram sem razão aparente;
• Simulam dores físicas ou mal-estar
para faltar às aulas;
• Frequenta demais a enfermaria da
escola;
• Vivem angustiadas;
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• Ansiosas;
• Ficam sempre isoladas, até da família;
• Solicita muito a presença da mãe;
• Apresenta apetite obsessivo;
• Regride e têm pesadelos como
crianças.

QUANDO O FILHO É ALVO DO
BULLYING
Os pais devem conversar muito com o
filho. Se as suspeitas forem confirmadas
devem procurar o professor ou outro adulto
da escola e se abrir. Seguem mais dicas da
ABRAPIA:
Não adianta culpá-lo pelo que acontece.
Mostre-se interessado e disponível se ele
quiser contar, quando quiser.
Compartilhe as decisões sobre o que deve
ser feito com ele.
Busque auxílio de um profissional
especializado no caso ou de um psicólogo
que possa orientá-los.

QUANDO O FILHO É O AUTOR
Os pais devem conversar com o filho.
Ele precisa de ajuda. Não agrida ou use de
violência, isso só piora.
Não adianta fingir que nada aconteceu ou
que conta tudo está bem.
Peça consentimento para entrar em
contato com a escola.
Converse com os amigos, professores
e funcionários da escola. Ouça o que
a escola tem a dizer. Dê importância

aos detalhes observados e às possíveis
hipóteses levantadas por aqueles que
estão com o seu filho nesses momentos e
confirmaram sua participação ou liderança
na prática do bullying.
Mostre que o ama, mas desaprova o
comportamento.
Destaque algo positivo para elogiá-lo e
melhorar sua autoestima.

PROCEDIMENTOS PARA
INTERVENÇÕES
Se a escola detectou o problema do
bullying é hora de tomar certas atitudes
para que o processo não encontre
terreno fértil para crescer e se ramificar.
E, para que isso não ocorra, a ABRAPIA
fornece algumas dicas:
Esclarecer professores, alunos e familiares
sobre o bullying;
Avisar desde o primeiro dia de aula que a
prática do bullying não é tolerada na escola;
Demonstrar abertura para conversar com
os alunos;
Escutar atentamente qualquer tipo de
problema, reclamação ou sugestão dos
alunos;
Estimular os alunos a avisar sempre que
ocorrer bullying;
Valorizar e reconhecer atitudes positivas
de alunos no combate ao bullying;
Divulgar o bullying nas classes e estimular
os alunos em busca de soluções;
Identificar possíveis agressores;
Acompanhar atentamente o desempenho
de cada aluno;
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Dar oportunidade aos alunos para que eles criem regras
disciplinares para suas próprias classes, em coerência com as
regras gerais da escola;
Estimular lideranças positivas entre os alunos prevenindo
a formação de agressores e futuros casos de bullying;
Interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, para
quebrar a dinâmica de bullying;
Incentivar e apoiar relações familiares positivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os educadores que se relacionam de perto com as
crianças e os jovens, nomeadamente os professores
e a família, têm de estar mais atentos a realidade que
os cercam e devem perceber o impacto devastador
que o bullying pode gerar, comprometendo o saudável
desenvolvimento de uma criança ou jovem como pessoa
segura e autoconfiante, visto que com a ocorrência do
bullying, a autoestima é a primeira a sofrer danos e, por
vezes, em situações muito graves, danos irremediáveis.
Os pais e os familiares de uma maneira geral, também
devem estar muito atentos especialmente quando se sabe
que a criança tem uma característica qualquer que a torna
vítima fácil, nomeadamente, se sofre de obesidade ou se tem
qualquer dificuldade de expressão, é, por exemplo, gago, tem
tiques, é demasiado calado ou demasiado falador, etc., isto é,
se de alguma forma a criança foge aos padrões normativos.
O bullying, ocorre como qualquer outra forma de assédio
ou maltrato. É perpetrado, habitualmente, por crianças que
têm, por qualquer motivo, mais força ou poder do que a
vítima; o agressor acusa a vítima de ser responsável pelo
abuso e maltrato a que foi sujeita. A vítima, muitas vezes,
sente-se verdadeiramente responsável pelo que aconteceu,
a culpa é dela, por ser feia, gorda, fraca, etc.
Esta forma de violência passa, na maior parte das vezes,
despercebida aos olhos dos pais, dos professores e da
sociedade em geral. A vítima de bullying pode sofrer este tipo
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de maltrato durante muito tempo sem que
ninguém perceba o que está acontecendo.
O agressor exerce uma enorme pressão,
incutindo medo e ameaçando retaliar para
que a vítima se mantenha em silêncio. Muitas
vezes, os pais e os professores só notam
que está acontecendo alguma coisa grave
quando observam os efeitos dos danos desta
pressão, que se manifestam sob a forma de
fobia à escola, baixo rendimento escolar,

depressão, doenças psicossomáticas, etc.
Nós educadores precisamos observar e
tentar compreender as atitudes dos nossos
alunos buscando no diálogo o entendimento
das atitudes de agressividade e indisciplina.
Somente com um trabalho conjunto:
escola, educadores, família e sociedade
conseguiremos reduzir e combater no
Bullying no contexto escolar.
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AS EMOÇÕES E A APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente artigo pretende trazer a visão de alguns autores sobre a definição
das emoções, como elas ocorrem no cérebro e como elas têm importância inquestionável
no processo de ensino-aprendizagem e a partir dessas definições, entender como o uso das
emoções pode auxiliar na aprendizagem dos alunos na escola. Este artigo visa ainda abordar
observações que foram realizadas no contexto escolar, com base em famílias que residem
em áreas de risco, atingidas por necessidades básicas, e como os alunos que provém desse
meio chegam às unidades escolares, salientando então o papel da própria escola no que
tange ao afeto, à educação, a interação e a socialização.
Palavras-chave: Educação; Neuropsicopedagogia; Aprendizagem; Emoções; Motivação.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que o processo de aprendizagem
tem forte ligação com as emoções
desenvolvidas pelo ser humano desde o
início de sua vida.
Os estados afetivos possuem um papel
relevante nesse tipo de aprendizagem,
podendo favorecer ou dificultar a obtenção
dos objetivos instrucionais, além de contribuir
para outros resultados de aprendizagem não
previstos. Jarvis (2006) propõe um modelo
teórico fundamentado em uma abordagem
experiencial, existencial e humanista que
leve em consideração o papel da ação, da
cognição e da emoção na aprendizagem.
A partir da revisão de literatura nacional e
internacional sobre a relação entre emoções e
aprendizagem, percebe-se que até a década de
1990, o papel das emoções na aprendizagem
era praticamente ignorado. Pekrun (2005),
ao realizar uma reflexão sobre o progresso
e os principais problemas na pesquisa sobre
emoções em educação, afirma que este é
um tema recente e que foi a partir desta
década que alguns estudiosos na Europa,
EUA e Austrália começaram a analisar as
múltiplas dimensões das emoções de
professores e alunos, suas fontes e
desenvolvimento,
e
sua
importância
funcional para a aprendizagem e para o
sucesso dos alunos.
De fato, para que a aprendizagem
ocorra, pela importância que tem a emoção
na cognição (como sinônimo de razão), é
necessário que se crie à volta das situações
ou desafios (tarefas, propostas, atividades,
etc.) de aprendizagem um clima de

segurança, de cuidado e de conforto, algo
que distingue a cognição social nos humanos,
exatamente porque se operou, ao longo da
evolução, uma grande expansão cerebral nas
regiões temporais e frontais responsáveis
pela percepção social e pela comunicação.

AS EMOÇÕES
Durante muito tempo acreditou-se que
os fenômenos emocionais estariam na
dependência de todo o cérebro. Coube a
Hess, prêmio Nobel de medicina há cerca de
50 anos, demonstrar que esses fenômenos
estão relacionados com áreas específicas do
cérebro. Este cientista implantou eletrodos
em diferentes regiões do hipotálamo do gato
e observou as mais variadas manifestações
de comportamento emocional, quando estas
áreas eram estimuladas eletricamente em
animais livres e acordados. Sabe-se hoje
que as áreas relacionadas com os processos
emocionais ocupam territórios bastante
grandes do encéfalo, destacando-se entre
elas o hipotálamo, a área pré-frontal e
o sistema límbico. O interessante é que
a maioria dessas áreas está relacionada
também com a motivação, em especial com
os processos motivacionais primários, ou
seja, aqueles estados de necessidade ou de
desejo essenciais à sobrevivência da espécie
ou do indivíduo, tais como fome, sede e sexo.
Por outro lado, as áreas encefálicas ligadas
ao comportamento emocional também
controlam o sistema nervoso autônomo, o
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que é fácil de entender, tendo em vista a
importância da participação desse sistema
na expressão das emoções.
Buscando respostas para as reações do
cérebro diante dos estímulos emocionais
tencionamos esclarecer e tecer comparativos
entre aprendizagem, cérebro, emoção
e interferências, fazendo um estudo
bibliográfico do tema em teóricos ligados
à neurociência, bem como de estudos
realizados por neurocientistas por meio de
pesquisas neurológicas e de outros teóricos
ligados à área da psicologia, pedagogia,
sociologia e psicanálise.
Assim, para Vygotsky (2003, p.121):
A emoção não é uma ferramenta menos
importante que o pensamento e, portanto,
necessita de estímulos. A educação sempre
implica em mudanças nos sentimentos e a
reeducação das emoções vai na direção da
reação emocional inata.
O autor diz que “as emoções são tão
importantes quanto o intelecto e que é
possível pensar com talento e sentir
talentosamente”. É fundamental que se
conheça o cérebro humano, sua participação
na aprendizagem, quais partes estão
intimamente ligadas e quais processos
são desencadeados quando relacionamos
estímulos, conhecimento, memória de curto
e longo prazo.
A emoção dirige, conduz e guia a
cognição. Não se pode compreender a
aprendizagem sem reconhecer o papel
dela em tão importante função adaptativa
humana. A interdependência da emoção
e da cognição no cérebro é demonstrada
pelas novas tecnologias de imagiologia

do nosso órgão de aprendizagem e de
interação social. Ao longo da evolução
humana e ao longo da educação da criança,
ambas co-evoluíram e co-evoluem, elas são
neurofuncionalmente inseparáveis.
As emoções compõem um fenômeno tão
complexo e subjetivo que não é uma tarefa
simples defini-las. LeDoux (1998), após
expor uma lista de diferentes possibilidades
de compreender o que seriam as emoções
conclui que estas encontram-se entre
aquele tipo de fenômeno que, embora todo
mundo saiba do que se trata quando nos
referimos a elas, é difícil de delimitar e
precisar conceitualmente.
Zajonc (1998), em seu capítulo sobre
emoções, escrito para o Handbook
de psicologia social, afirma que uma
completa definição de emoções seria
equivalente a todo o capítulo e também às
suas referências. Isso ocorre, de fato, porque
em razão da diversidade de perspectivas
teóricas, compreender uma definição
resumida das emoções para um determinado
autor implicaria compreender a perspectiva
teórica que encontra-se subjacente a essa
definição.
Ele refere-se às emoções como sistemas
complexos
que
implicam
recursos
psicológicos,
interpessoais,
sociais,
culturais, além de envolverem processos
neurofisiológicos,
neuroanatômicos
e
neuroquímicos aos quais se engajam também
a cognição e a motivação, estando presentes
em todos os tipos de comportamento.
Para Zajonc (1998), definir completamente
as emoções representa um desafio e, em
razão disso, ele limita-se a definir uma
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reação emocional. A capacidade para
reagir emocionalmente é a capacidade de
distinguir entre as situações (presentes ou
futuras) que podem ser ameaçadoras ou
benéficas e responder adaptativamente a ela.
Essa definição encontra-se de acordo com
a sua perspectiva teórica que considera o
afeto como uma reação primária a todo e
qualquer evento.
Outro aspecto importante no estudo
das emoções é a sua característica social.
Autores como Averill (1983) e Hochschild
(1979, 1983) trazem contribuições para a
compreensão deste aspecto das emoções.
Averill (1983) defende que as emoções devem
ser compreendidas a partir da perspectiva do
construtivismo social.
Essa perspectiva segue quatro assunções
básicas: a primeira é de que as emoções
ocorrem na pessoa como um todo e, portanto,
não podem ser divididas em sub-classes.
A segunda é que as emoções devem ser
compreendidas como síndromes múltiplas e
complexas e que, por isso, nenhum elemento
por si só é necessário ou suficiente para que
ela ocorra. A terceira é a suposição de que
as regras que governam e organizam os
vários elementos da síndrome são sociais,
em sua origem, e a quarta é a de que as
emoções possuem uma função dentro
do sistema social ou, ao menos, estão
relacionadas com outros comportamentos
que possuem uma função social. (Averill,
1983).
Assim, a emoção pode ser entendida
como um fenômeno socialmente construído
a partir da linguagem e das normas sociais
que, de certa forma, ditam e orientam

as experiências emocionais em diversas
situações. Averill (1983) propõe também que
o grau em que esse roteiro de orientação
é pré-definido varia de situação para
situação, e algumas exigem maior grau
de criatividade emocional.

AS EMOÇÕES E A
APRENDIZAGEM
Para se aprofundar na importância
das emoções na aprendizagem, temos
que necessariamente equacionar a sua
importância no ensino, algo único da espécie
humana, uma vez que ensinar é uma das suas
especificidades mais singulares e que envolve
processamento de emoções em dois sujeitos
em interação intencional e transcendente.
Em termos humanos, a aprendizagem é
inseparável do ensino, não há docência sem
discência, visto tratar-se de um processo
de transmissão cultural intergeracional,
que subentende uma dinâmica interpessoal
profunda que mencionamos anteriormente,
logo de um processo social e intersubjetivo,
pois envolve, simultaneamente, as emoções
de um ser experiente com as de um ser
inexperiente.
É impossível pensar em separar a emoção
da aprendizagem ou a emoção da cognição
ou da razão, ou conceber, exclusivamente
e friamente, na individualidade do aluno
ou no sujeito aprendente, visto que temos
que pensar também na individualidade
do professor ou do sujeito docente,
porque alunos e professores interagem
socialmente e aprendem uns com os outros.

760

Logo, quer a emoção, quer a cognição,
devem ser enquadradas num contexto social
e obviamente cultural.
A aprendizagem não é um ato isolado nem
neutro afetivamente, só pode ser concebida
num contexto de transmissão intencional
e de atenção e interação emocional
compartilhada, o que só por si integra
emoções e cognições, leitura de faces e
de mentes, exibição de sinais não verbais
e corporais de tristeza, alegria, desgosto,
surpresa, zanga, medo, etc.
Bloom e colaboradores (1972) dividiram
os objetivos educacionais em cognitivos,
afetivos e psicomotores.
Os objetivos cognitivos enfatizam a
recordação ou reprodução de conteúdo, a
reorganização desse conteúdo, a associação
com outras ideias e a identificação
e solução de problemas. Os objetivos
afetivos enfatizam o grau de aceitação
ou rejeição com relação a alguma ideia
ou conteúdo, podendo variar desde
o direcionamento da atenção para o
objeto foco de aprendizagem, até a
identificação e internalização do conteúdo
aprendido. Muitos desses objetivos são
encontrados em forma de valores,
atitudes, predisposições e interesses
esperados dos aprendizes. Os objetivos
psicomotores
enfatizam
habilidades
musculares ou motoras e atos que requerem
coordenação
neuromuscular.
Essas
habilidades começam com a observação de
como outras pessoas realizam o movimento,
passam pelo posicionamento, execução,
automatização, até a obtenção do domínio
completo do movimento.

Pozo (2002) afirma que, atualmente, se
vive em uma sociedade de aprendizagem,
que impõe a seus membros demandas
de
aprendizagem
tão
numerosas,
variadas e complexas como nunca
ocorreu
em
outras
sociedades.
As novas demandas de resultados
de aprendizagem vão além da mera
aprendizagem associativa ou memorização
de conteúdos e exigem uma aprendizagem
mais ampla, envolvendo habilidades sociais,
procedimentos e a regulação do próprio
processo de aprender (meta-cognição).
As organizações e os indivíduos
enfrentam,
assim,
o
desafio
de
desenvolverem modos de promover, de
forma rápida aprendizagens cada vez
mais complexas e diversificadas. Diante
desse desafio, ganha força a noção de
competências, já que leva em consideração a
diversidade e a complexidade das demandas
de aprendizagem, procurando articulá-las
aos resultados organizacionais para tornálas competitivas e adaptadas às mudanças.
Essas características ficam evidenciadas
na definição de competências dada por
Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2005):
“combinações sinérgicas de conhecimentos,
habilidades e atitudes, expressas pelo
desempenho
profissional
dentro
de
determinado contexto organizacional, que
agregam valor às pessoas e às organizações”
(Carbone e col, 2005, p43).
Ao abordar o papel das emoções na
aprendizagem,
é
preciso
considerar
a
proposição
de
Fineman
(1997)
de
que
as
emoções
são
parte
inerente da aprendizagem, já que emoção
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e cognição são processos fortemente interrelacionados, e todo pensamento é imbuído
de emoção e vice-versa.
Estudos têm demonstrado que a emoção
influencia processos cognitivos como a
atenção, memória e a recuperação de
conhecimentos (Phelps, 2006). Embora seja
precipitado concluir que as emoções são
preditoras da aprendizagem, esses resultados
permitem inferir que, em uma situação de
aprendizagem, o direcionamento da atenção,
os conteúdos armazenados e a forma como
eles serão compreendidos e recuperados
sofrerão influência de um componente
emocional, mesmo que isso não ocorra de
forma consciente para o aprendiz.
Nesse sentido, Jarvis (2006) afirma que,
assim como a cognição e a ação, a emoção
é também uma das formas de transformar
a experiência de aprendizagem. Levando-se
em consideração que o que se apreende é
sempre uma transformação de uma realidade,
alguns fatores atuam nessa transformação
e um deles é o componente emocional que
pode influir na seleção dos aspectos que
serão ou não apreendidos e armazenados,
além de levar a uma avaliação da experiência
como boa, má, agradável, desagradável,
importante ou pouco importante.
As emoções afetam todas as aprendizagens,
quanto mais envolvidas forem com elas,
mais mobilizadas são as funções cognitivas
da atenção, da percepção e da memória, e
mais bem geridas e fortes serão as funções
executivas de planificação, priorização,
monitorização e verificação das respostas.
As neurociências ensinam-nos que
as emoções desempenham um papel

formativo na cognição e na aprendizagem.
É consensual que o funcionamento do
cérebro na aprendizagem coloca a emoção
incrustada na cognição, só em pacientes
cerebrais as duas funções podem ser
separadas (célebre caso de Phineas Gage e
outros casos com alexitimia estudados por
Damásio).
Os ensinamentos das neurociências, ao
aproximar as emoções do processo ensinoaprendizagem, dão-nos inúmeras ajudas para
pôr em prática estratégias e experiências
de interação emocionalmente significativas
que melhoram, não só o ensino, como a
aprendizagem nas escolas.
Mas o que é aprendizagem? Segundo
os estudiosos da área é um processo
de mudanças, de conhecimento, de
comportamento que se obtém por intermédio
das vivências construídas por fatores
emocionais, neurológicos, relacionais e
ambientais. Já segundo Relvas em seu artigo
“Cérebro aprende pelo afeto e emoção”, (s.d.,
p. 1), “a aprendizagem é um ‘mix’ de memória,
atenção, concentração, interesses, desejos,
estímulos intrínsecos (neurotransmissores/
hormônios) e extrínsecos (informações
externas do ambiente) que permeiam a
mente e o cérebro humano”.
Podemos tecer, então, a teia da
aprendizagem que passa, além das questões
biopsicossociais, pela construção de
experiências calcadas em fatores emocionais,
e isto nos remete a considerações, outras,
como o contexto social e os efeitos
causadores dos desvios comportamentais e a
não aprendizagem ou aprendizagens tardias
e conflituosas.
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Em observações realizadas no ambiente
escolar, deparamo-nos com situações
vulneráveis, nas quais famílias inteiras
residem em locais de risco, afetados
por necessidades básicas, cobrados em
responsabilidades precoces e desprovidos
de afeto por conta da necessidade premente
da busca pela subsistência. A escola, espaço
de aprendizagem que deveria oportunizar o
conhecimento, a interação, a socialização, a
educação baseada na diversidade, abraça,
também, o resgate emocional, equacionando
lacunas ou suprimindo, quando possível, as
faltas decorrentes do ambiente familiar.
A motivação para a aprendizagem passa
pelas emoções e o resultado delas colore
as avaliações e os rótulos aos educandos,
desde as séries iniciais, traçando a trajetória
escolar dos mesmos ao longo do processo de
aprender. Desta forma, é de suma importância
reconhecer
os
espaços
geográficos,
torná-los agradáveis, equilibrar emoções
para atender a demanda existente em
nossos espaços educativos, estabelecer
vínculos sólidos, promovendo segurança,
confiança e afeto, pois só desta forma as
deficiências/ faltas serão, de alguma forma,
dirimidas nos ambientes educacionais.
Cabe ressaltar que o respeito em relação ao
educando é importante, pois somos modelos
das ações dos mesmos.
Para corresponder às expectativas sociais
dos pais e dos professores, a criança tem
de aprender as competências escolares sem
dificuldades específicas e permanentes,
para isso, o seu cérebro tem de dispor do
sistema operativo emocional e social que
apresentamos acima resumidamente. Se

apresentar dificuldades de aprendizagem
continuadas, inesperadas e inexplicáveis,
tal sistema pode claudicar e comprometer
não só o sucesso escolar, mas o sucesso
emocional e social que a criança necessita
para se desenvolver plenamente.
As emoções, à medida que a criança
cresce e se desenvolve, como que são
reabsorvidas neurologicamente em benefício
de outras formas de comportamento
mais
complexas
e
diferenciadas.
A
aprendizagem
sugere
assim,
consequentemente, que inicialmente as
emoções tomem a liderança, para mais tarde
as cognições puderem fluir e se expandir.
Para ter êxito escolar, o cérebro da
criança tem de funcionar com integridade,
quer no sistema operativo emocional
e social (SOES), revelando as seis
competências acima designadas, quer com
plasticidade no sistema operativo cognitivo
(SOC). Sem processar bem informação
emocional e social, a criança tem muito
que lutar e sofrer para aprender na escola,
sublinhando mais uma vez a importância das
emoções na aprendizagem.
As
emoções
integram
processos
relacionados
com
o
corpo
e
a
motricidade: sensações (interoceptivas,
homeostáticas, proprioceptivas, tônicas
e exteroceptivas), impressões, atitudes,
posturas,
acepções,
percepções,
noções, sentimentos, etc., quer sejam
atuais quer simuladas ou cogitadas,
que
na
sua
diversidade
e
complexidade
podem
influenciar
o
pensamento,
logo
a
aprendizagem.
Em contrapartida, os pensamentos também
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podem desencadear emoções que tendem a
interferir com a mente e o corpo.
As emoções atuam sobre as cognições e
sobre as ações específicas que permitem ao
ser humano, primeiro, adaptar-se, e depois,
aprender a aprender.
O
indivíduo
investe
mais
no
aperfeiçoamento das suas competências
cognitivas,
emocionais,
executivas
e
performáticas e aprende melhor e mais
continuadamente, reunindo assim melhores
condições favoráveis à sua auto-realização,
quando constata que as suas necessidades,
motivações (extrínsecas e ou intrínsecas),
aspirações, objetivos, planos, sonhos (curto,
médio ou longo prazo), etc., são plenamente
realizados.
Por trás dos comportamentos e das
respostas corpóreas e motoras adaptativas
que presidem ao processo de aprendizagem
do ser humano, desde a criança ao idoso,

existem fatores emocionais que os
motivam e sustentam, isto é, existem. A
motivação (do latim “mover-se”) prende-se
com a energia, a tonicidade, o impulso, a
disposição,
a
disponibilidade,
a
excitação, a empolgação, o entusiasmo, a
estimulação e ativação do comportamento,
especificamente, esclarece-nos como ele é
iniciado, gerido e continuamente perseguido,
até que as necessidades sejam satisfeitas,
reforçadas e recompensadas.
Portanto,
os
objetivos
a
serem
atingidos passam pelo domínio da
cognição, domínio afetivo e psicomotor,
envolvendo o conhecimento e a capacidade
intelectiva; as emoções, gostos e atitudes
e as decorrências destas práticas no
que tange a psicomotricidade e outras
que resultam do uso da força corporal para a
realização de atividades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem se faz em ambiente agradável, equilibrado,
feliz e isto deve ser pensado pelo educador e de que forma
se dará. Conhecendo sua clientela, se apropriando da
afetividade, criando um ambiente motivacional, ativará áreas
do cérebro que estarão em conformidade com as propostas
e regras estabelecidas pelo grupo, desestressando o
ambiente e promovendo uma aprendizagem condizente.
É necessário um trabalho de equipe – educador e sujeitos
da aprendizagem -, para que ela se sustente e se perpetue.
Ambiente estressante prejudica a aprendizagem e não
promove a permeabilidade e receptividade da mesma.
Sabe-se, então, que o cérebro é ativado em seu
aspecto neuroquímico, biológico, anatômico, psicossocial,
fisiológico, celular e emocional. Nesse aspecto, a
neurociência vem como aporte para a aprendizagem,
auxiliando o educador em suas intervenções para melhor
significar a cognição e interesse para que o cérebro guarde
na memória de longo prazo o conhecimento promovido e, os
recursos utilizados para tal, estimulando os canais sensoriais
dos envolvidos nas “ensinagens”.
Portanto, um clima emocional estável auxilia na
aprendizagem, e se o indivíduo não o tem em seu ambiente
social, é possível que o tenha no ambiente educativo de
suas aprendizagens, e aqui aporta o educador-pesquisador,
ciente de seu compromisso com o outro e de sua
responsabilidade com o outro. Permanecem interligados
emoção e atenção que fundamentam as bases cognitivas,
estabelecendo relações essenciais entre interferência,
afetividade, emoção e aprendizagem.
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AS FINALIDADES ACERCA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO:
O artigo discute a influência das finalidades educativas escolares
sobre as políticas públicas e sobre as orientações do currículo para a infância brasileira,
especificamente, na Educação Infantil. Investigo de que forma a política do Banco Mundial
somada aos interesses políticos e econômicos dominam a sociedade, impondo por meio de
marco regulatório para as escolas públicas, possibilidades unidimensionais por intermédio
de um currículo que objetiva a formação do indivíduo em uma escola que tende a
subestimar o compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem cognitiva dos alunos.
Simultaneamente, busco a reflexão sobre a forma como os gestores e professores das
escolas públicas da Educação Infantil podem enfrentar essa realidade que estabelece uma
concepção de educação voltada para o acolhimento social; o que faz emergir a necessidade
de revisão dos processos pedagógicos, com o intuito de fortalecer uma concepção de
currículo associado a um conteúdo que priorize os aspectos pedagógico-didáticos das
escolas de Educação Infantil. Este artigo parte da hipótese de que a prática pedagógica
sobrepõe o currículo destinado para as escolas públicas de Educação Infantil. Associo
essa possibilidade aos apontamentos de documentos produzidos por diversos organismos
multinacionais e por documentos norteadores da política educacional brasileira. Do mesmo
modo, essa revisão tem como alvo, proporcionar às crianças de zero a seis anos o acesso
aos conhecimentos científicos, culturais e artísticos, assim como o desenvolvimento
integral de suas capacidades intelectuais e de sua formação para o exercício da cidadania.
Palavras-chave: Finalidades educativas escolares; Currículo; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
A definição de finalidades educativas
escolares antecede e norteia decisões
sobre políticas educacionais, orientações
curriculares, objetivos de formação dos
alunos, seleção de conteúdos, ações
de
ensino-aprendizagem,
formas
de
funcionamento das escolas, diretrizes de
formação de professores e políticas de
avaliação dos sistemas de ensino e das
aprendizagens escolares. Ao mesmo tempo,
essas finalidades são referências principais
dos critérios de qualidade do ensino
para programas e projetos dos sistemas
educacionais, e, por consequência, para as
escolas e professores (LIBÂNEO, 2016).
Uma vez dotada de grande relevância no
campo das políticas e diretrizes educacionais
de um país, “a determinação de finalidades
da educação aparece como uma etapa não
apenas necessária, mas prioritária, pois se
trata de estabelecer os fundamentos sobre
os quais serão construídos os currículos”
(GOHIER, 2002, apud LENOIR, 2013).
Simultaneamente à manifestação do
estabelecimento das finalidades educativas
como algo imprescindível nas funções
sociais e pedagógicas das escolas, dentro
de um contexto capitalista, permeiam os
interesses dos organismos internacionais,
tais como: Banco Mundial (BM), Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura

(UNESCO), Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF) e Comissão Econômica
para América Latina e Caribe (CEPAL).
Salienta-se que para o Banco Mundial,
o conhecimento significa poder. Esse
entendimento implica em um interesse
dessa instituição financeira no controle
do campo social do poder, em que estão
implicadas as políticas educativas e suas
respectivas práticas. Resulta também no
controle de embates conflitosos entre
incluir e excluir o conhecimento, tendo em
vista, que as finalidades do Banco Mundial
visam o comprometimento das políticas
educacionais de alterar as suas reais
finalidades pedagógicas, com o objetivo de
reproduzir e legitimar o sistema capitalista,
que instaura desigualdades e a reprodução
das diferentes classes sociais.
Diante desse cenário, tem-se como
base para a elaboração desse trabalho, a
forma de apropriação do conhecimento,
o currículo proposto aliado à necessidade
das crianças pequenas e as funções sociais
e pedagógicas da Educação Infantil. Com
efeito, analiso as relações de força do
desenvolvimento capitalista, em propagar
ações e propostas, por meio das políticas
públicas direcionadas para a essa etapa
da educação, a qual vive esse conflito de
apropriação do conhecimento das crianças
de zero a seis anos, prosseguindo para o
dualismo da escola brasileira: “num extremo,
estaria a escola assentada no conhecimento,
na aprendizagem e nas tecnologias, voltada
aos filhos dos ricos e, em outro, a escola
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do acolhimento social, da integração social,
voltada aos pobres” (LIBÂNEO, 2012, p.16).
Assim, tendo em vista a história das
políticas educacionais no Brasil acerca da
Educação Infantil, sob a perspectiva das
finalidades educativas escolares, podese constatar a formulação de estratégias
em relação às políticas sociais, no sentido
de atender aos interesses da globalização
capitalista. Essa constatação, apresentada
ao longo do trabalho exemplifica-se por
meio de documentos oficiais que norteiam
os currículos para a Educação Infantil e
balizam nessa etapa da Educação Básica, de
zero a seis anos, as funções políticas, sociais,
pedagógicas, os objetivos, a forma de
organização, as fundamentações, o quadro
de profissionais, as práticas educacionais e
por fim, a consolidação da Educação Infantil
dentro do sistema educacional.
O ponto relevante deste trabalho é a
apresentação de tais constatações por meio
de um trabalho acadêmico de revisão da
literatura que se justifica pela necessidade
de abrangência das discussões sobre as
finalidades educativas, formação dos
gestores e professores, além das ações
pedagógicas, no campo da Educação Infantil.
Nesta perspectiva, elucida-se o título
deste artigo: “As finalidades acerca da
Educação Infantil”. O objetivo desse trabalho
é analisar como as finalidades educativas
escolares, inseridas nesse contexto da
globalização capitalista da economia e da
política, interferem na implementação do
currículo destinado para as crianças de zero a
seis anos. Os procedimentos metodológicos
desta pesquisa foram norteados pela

investigação das finalidades educativas
escolares, a infância e o contexto da
Educação Infantil, bem como pelo currículo
na Educação Infantil.
O referencial teórico utilizado para
orientar as análises realizadas concernentes
às finalidades educativas escolares foi:
CHARLOT (2005), FONSECA (2009),
GOHIER (2002), LENOIR (2013), LIBÂNEO
(2010, 2012, 2014, 2016), ROSEMBERG
(2002); já para o que se refere à infância
e o contexto da Educação Infantil foram
consultados: ÀRIES (1986), KRAMER
(1988, 2003), KUHLMANN JÚNIOR
(2001), OLIVEIRA (1988); e, finalmente,
para o currículo na Educação Infantil foram
pesquisados: JUNQUEIRA FILHO (2005) e
KRAMER (1991).
Espera-se, com o resultado desse
trabalho, contribuir com o debate sobre os
conhecimentos e currículos aplicados nessa
etapa da Educação Básica, sem pretensões
de apresentar soluções para os desafios que
foram constituídos na história e que por ela
serão desenvolvidos.

AS FINALIDADES EDUCATIVAS
ESCOLARES
estabelecimento
de
finalidades
na educação surge de forma relevante
e precisa por traçar as diretrizes
educacionais de um país, uma vez que elas
determinam os parâmetros para o
funcionamento das escolas em relação aos
objetivos escolares e fundamentos sobre os
quais o currículo será construído.
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Em contrapartida, acredito que no
entendimento dos governantes, conforme
análises citadas ao longo do texto, essas
finalidades se apresentam de forma estratégica
para as políticas econômicas, acentuando
o fenômeno da internacionalização das
políticas educacionais. Segundo Lenoir,
[...] as finalidades educativas são
indicadores poderosos para se apreender
as orientações tanto explícitas quanto
implícitas dos sistemas escolares, as
funções teóricas de sentido e de valor das
quais elas são portadoras, bem como as
modalidades esperadas nos planos empírico e
operatório dentro das práticas de ensinoaprendizagem. A análise das finalidades
permite, assim, perceber sua ancoragem
na realidade social, o sentido que elas
atribuem ao processo educativo, os desafios
e as visões que elas veiculam, bem como
as recomendações de atualização em sala de
aula (Lenoir, 2016, p.24).
Por meio de estudos realizados sobre
a temática, é possível observar que as
finalidades educativas e as políticas
educacionais foram e são pensadas, inclusive,
como estratégias do plano econômico da
política global, de modo a intervir de forma
direta ou indireta nos objetivos da educação.
Com efeito, o documento Prioridades e
estratégias para a educação, do Banco
Mundial (1995), especifica que:
A educação é crucial para o crescimento
econômico e para a redução da pobreza.
[...] A estratégia do Banco Mundial
para reduzir a pobreza se concentra na
promoção do uso produtivo do trabalho,
que é o principal ativo dos pobres, e na

prestação de serviços sociais básicos
aos necessitados. [...] A educação,
especialmente
a
educação
básica,
contribui para reduzir a pobreza ao
aumentar a produtividade dos pobres,
reduzir a fertilidade e melhorar a saúde
e, ao dotar as pessoas das aptidões de
que necessitam para participar plenamente
na economia e na sociedade.
Sendo assim, por mais que a política
econômica produza discursos persuasivos
frente às políticas sociais, as finalidades
educativas escolares, as quais norteiam as
decisões sobre essas políticas, fundamentam
as ações acerca da qualidade da Educação
Infantil no Brasil. Os discursos ensaiados da
década de 1930, com a criação do Ministério
da Educação e Saúde, e, em 1940, regidos
pelo regime ditatorial do governo Getúlio
Vargas, por exemplo, apresentavam a
criança como o “futuro da Pátria”, em busca
de atender os menores “abandonados”
e de sensibilizar a sociedade civil para
a qualidade do atendimento oferecido
às crianças, e, inclusive, aos profissionais em
suas condições de trabalho.
Porém, concomitantemente, recorrendo
a documentos da UNESCO e do UNICEF da
mesma época, identificam-se orientações
que propõem a redução de investimentos
públicos para a Educação Infantil, dada
a prioridade de universalização do
ensino fundamental, além de orientar os
programas de Educação Infantil a se apoiar
nos recursos da comunidade, criando
programas denominados “não formais”,
“alternativos”,
e
“não
institucionais”.
(ROSEMBERG, 2002, p. 34).
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De acordo com Libâneo (2016), a
partir de 1990, políticas, diretrizes e
normas relativas à políticas educacionais
passaram a ser formuladas, de forma mais
direta, pelo Banco Mundial. A análise
de documentos produzidos pelo Banco
Mundial e pela UNESCO, principalmente
a Declaração Mundial sobre Educação
para Todos, de Jomtien (1990), possibilita
extrair, ao menos, quatro finalidades
educativas
escolares:
educação
para
satisfação de necessidades básicas, atenção
ao desenvolvimento humano, educação para
o mercado de trabalho e educação para a
sociabilidade e convivência.
Saliente-se que, a influência externa na
política educacional brasileira nos marcos das
vinculações entre a educação e economia,
incidindo na formulação de finalidades
educativas, ocorre de modo mais pontual
desde os anos 1950, com a teoria do capital
humano associada às demandas do mercado
de trabalho (Fonseca, 2009). Desse modo,
surgem os acordos de cooperação técnica e
econômica com o governo norte-americano,
destacando-se o programa “Aliança para o
Progresso” e, no regime militar (1964-1985),
o Acordo MEC-USAID. Posteriormente,
surgiu a atuação com outras agências de
cooperação técnica e financiamento, como
o Banco Interamericano de desenvolvimento
(BID) e o Banco Mundial (BIRD).
Igualmente
executado
nos
anos
anteriores, o Governo Lula (2003-2010)
prosseguiu com essas políticas em prol
da satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem das crianças, jovens e adultos;
assegurando a educação como um direito

de todos, definida na Constituição de 1988
e ratificando as reformas desencadeadas
na área da educação entre os anos de 1995
a 2002, investidas pelas duas gestões do
presidente Fernando Henrique Cardoso,
principalmente com a promulgação da Lei de
Diretrizes e bases n. 9394/96.
Com efeito, além de prosseguir com
essas políticas, os governos Lula (20072010) e Dilma Rousseff (2011-2016),
agregaram em seus planos governamentais
o atendimento de demandas sociais, por
meio de políticas de inclusão social, que,
por sinal, também é uma das orientações
dos organismos internacionais para países
emergentes. O Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE), formulado e divulgado
em 2007, foi o principal instrumento da
política educacional desses governos, que
objetivavam por meio dele, melhorar a
qualidade da educação básica.
O PDE foi aderido ao MEC, que logo
reuniu programas que já se encontravam em
desenvolvimento, como foi o caso do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), incorporando os indicadores da
OCDE, com a finalidade de aferir a qualidade
da educação, associado ao Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) e
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(Prova Brasil).
Por fim, nos Planos Nacionais de
Educação (2001-2010 e 2014-2024),
as orientações dos organismos internacionais,
mantiveram-se vinculadas às finalidades
educativas escolares.
Saliente-se que Charlot (2005) rejeita
a educação pensada e organizada,
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prioritariamente, em uma lógica econômica
e de preparação ao mercado de trabalho.
Segundo ele, a visão de educação imposta
por organismos internacionais produz o
ocultamento da dimensão cultural e humana
da educação, à medida que se dissolve a
relação entre o direito das crianças e jovens de
serem diferentes culturalmente e, ao mesmo
tempo, semelhantes em termos de dignidade
e reconhecimento humano. E conclui: “Desse
modo, a redução da educação ao estatuto
de mercadoria resultante do neoliberalismo
ameaça o homem em seu universalismo
humano, em sua diferença cultural e em sua
construção como sujeito” (p.143).
Assim, as desigualdades sociais são cada
vez mais agravadas, fazendo com que as
escolas nas periferias do sistema escolar
sejam uma referência física para programas
socioeducativos destinados à população de
baixa renda, ocasionando uma ampliação da
exclusão social dentro dela própria, antes
mesmo que as crianças e jovens sejam
excluídas na sociedade (LIBÂNEO, 2016).

A INFÂNCIA E O CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A história do atendimento à infância
no Brasil foi marcada por um mundo de
representações sociais em que a criança
“era” desconhecida. Nomeadamente, se
observarmos o significado da palavra infância,
em sua origem latina, encontraremos um
conceito ligado à ideia de ausência de fala
e, se prosseguirmos com as investigações,
perceberemos o quanto existe uma

configuração da infância caracterizada “por
não se falar”, ou, por “não possuir voz”.
Além disso, a criança não era concebida
como um ser munido de uma personalidade
de homem, ou de mulher, ela era idealizada,
muitas vezes, como um passatempo dos
adultos, ou, como uma maneira engraçada
de entretenimento. É interessante destacar
que em razão da alta mortalidade infantil,
por volta do século XVII, infelizmente, “as
pessoas não se apegavam muito a algo que
era considerado uma perda eventual” (ÀRIES,
1986, p. 171).
Seguidamente, a partir do século
XVII inicia-se uma evolução na descoberta
da infância e as crianças começam a ser
reconhecidas como entidades separadas.
Assim, várias concepções sociais para
infância foram surgindo, tais como: “crias”
da casa, “adultos em miniatura”, ou ainda
“tábula rasa”. Observa-se que até os dias de
hoje essas concepções ainda são fragilizadas,
logo, não se consegue definir uma concepção
de infância bem estruturada.
Importa salientar que, com a expansão do
capitalismo em nosso país, a necessidade das
forças produtivas se intensificou bastante, e
assim, a inserção da mulher no mercado de
trabalho foi significativa. Logo, a condição
das crianças frente a essas mudanças gerou
muitas tensões sociais, e foi a partir do
advento da “democracia”, no início do século
XX, que as políticas sociais e educacionais
foram implementadas pelo Estado, sendo
reivindicadas a partir da sociedade civil.
De acordo com Oliveira (1988), as
iniciativas de creches para atendimento à
classe operária visavam atenuar os conflitos

772

eminentes das relações de capital, nas quais
a prática patronal oscilava entre o exercício
da repressão e a concessão de benefícios
sociais. Sendo assim, alguns patrões
beneficiaram com creches as crianças das
mães trabalhadoras, como um bônus e não
como um compromisso social. Considerase, ainda, que os fatores preponderantes
para que essas instituições funcionassem,
sempre estiveram atrelados à vida social
moderna das mulheres, as quais foram
se inserindo gradativamente no mercado
de trabalho. Podem-se destacar como
alguns desses fatores a industrialização
na transição do século XIX ao século XX,
a urbanização, o desenvolvimento científico
e o avanço tecnológico.
A saber, alguns estudiosos da história das
políticas educacionais da infância - Kuhlmann
Júnior, 2001; Kramer, 2003; Oliveira, 1988 descrevem que as primeiras experiências de
ações e programas destinados às crianças
eram resultantes de ações higienistas
centradas no combate à mortalidade
infantil e também à falta de conhecimentos
intelectuais das famílias para o cuidado com
as crianças. Segundo Kuhlmann Júnior,
a educação assistencialista promovia uma
pedagogia da submissão, que pretendia
preparar os pobres para aceitar a exploração
social. O Estado não deveria gerir diretamente
as instituições, repassando recursos para as
entidades”. (2000,p.8)
Assim, segundo Kramer (1988), as políticas
públicas para a infância brasileira, do século
XIX até as primeiras décadas do século XX,
foram marcadas por ações e programas
de cunho médico-sanitário, alimentar, e

assistencial. Predominando, portanto, uma
concepção psicológica e patológica da
criança, inexistindo um compromisso com o
desenvolvimento infantil e com os direitos
fundamentais da criança:
[...] voltadas, quando muito, para a
liberação das mulheres para o mercado
de trabalho ou direcionar a uma suposta
melhoria do rendimento escolar posterior,
essas ações partem também de uma
concepção de infância que desconsiderava a
sua cidadania e desprezava os direitos sociais
fundamentais capazes de proporcionarem às
crianças brasileiras condições mais dignas de
vida. (KRAMER, 1988, p.199).
Em 1988, a Educação Infantil passa a
ser determinada pela Constituição Federal
como um nível de ensino de dever do
Estado Brasileiro, com a reafirmação dos
direitos constitucionais da criança, em
1990 por meio do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Seguidamente, ocorre
em 1994 a publicação de um documento
definindo a Política Nacional de Educação
Infantil pelo Ministério da Educação
(MEC). Mais à frente, em 1996, com a
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, a
Educação Infantil passa a constituir a primeira
etapa da Educação Básica, integrada aos
ensinos Fundamental e Médio.
Posteriormente, em 2009, ocorre a
instituição das Diretrizes Curriculares
nacionais da Educação Infantil (Res. CNE/
CEB nº 05, de 17 de Dezembro de 2009),
e, em 2010, com o estabelecimento das
Diretrizes
Curriculares
Nacionais
da
Educação Básica (Res. CNE/CEB n inserir
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grau 04, de 13 de Julho de 2010). Logo após,
com a Emenda Constitucional nº 59, de 11
de novembro de 2009, na Lei nº 12.796, de
4 de abril de 2013, e na Lei nº 13.005, de
25 de 2004, que institui o Plano Nacional de
Educação (PNE), com vigência 2014-2024.
São essas leis e documentos mandatórios que
norteiam, em âmbito nacional, a Educação
Infantil e estabelecendo oficialmente uma
concepção de educação.
Na medida em que as finalidades da
Educação foram sendo estabelecidas
oficialmente, por meio das legislações
citadas acima, e pensadas por uma sociedade
democrática como um avanço na promoção
da igualdade social e na fundamentação dos
currículos – do ponto de vista dos organismos
internacionais, principalmente, o BM – as
finalidades foram se constituindo de forma
estratégica, para norteamento de políticas
econômicas. Assim, essas finalidades
foram e continuam sendo demasiadamente
modificadas, o que implica na existência de
diferentes visões e interesses sociais em
disputa com o objetivo de controlar o campo
social do poder em que estão implicadas as
políticas educativas e práticas (APLLE, 2014).
Percebe-se que as políticas implementadas
para a Educação Infantil, por meio das
legislações
supracitadas,
receberam
influências de organismos internacionais,
visando à consolidação de um modelo
econômico neoliberal para países em
desenvolvimento, visto que as propostas
educacionais que seguem as orientações
e ações formuladas pelos organismos
internacionais, registram como principal
objetivo: “satisfazer as necessidades básicas

de aprendizagem das crianças, jovens e
adultos, provendo-lhes as competências
fundamentais requeridas para a participação
na vida econômica, social, política e cultural
do país, especialmente as necessidades do
mundo do trabalho” (Brasil, 1998).
Assim, com a finalidade de controlar
a pobreza e a exclusão, os organismos
internacionais, por meio do estado, ,
orientam as reformas educacionais a partir
da Declaração de Jomtien (1990), elaborada
na Conferência Mundial sobre Educação para
Todos, bem como a partir de documentos da
Comissão Econômica para América Latina e
Caribe – CEPAL (1990, 1992), no fomento
de falsos mecanismos de estabilidade social
e paz mundial, os quais produzem a equidade
como forma de ajustar as desigualdades
por meio de “oportunidades”, difundindo as
desigualdades sociais e econômicas.
No artigo do Libâneo (2012), “O dualismo
perverso da escola pública brasileira:
escola do conhecimento para ricos, escola
de acolhimento social para os pobres”,
destaca-se o caráter de acolhimento das
escolas públicas, em detrimento ao acesso
aos conhecimentos da ciência, da cultura,
da arte e, sobretudo, ao desenvolvimento
de
capacidades
intelectuais
e
a
formação da cidadania.
Diante do cenário que ora se apresenta
– as finalidades educativas para as políticas
sociais ancoradas em uma Educação Infantil
à procura de sua consolidação e identidade
– Rocha (2008) destaca a necessidade da
ampliação das pesquisas sobre a educação
da pequena infância para além das
referências dos profissionais, das famílias e
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dos processos pedagógicos, evidenciando
o pouco conhecimento sobre o sujeito
criança e o seu tempo de vida em contextos
educacionais pedagógicos.
Assim, o artigo propõe uma reflexão
sobre as práticas de planejamento,
avaliação e de uso de metodologias que
propiciam a apreensão e a produção do
conhecimento com as crianças, sobretudo,
em um contexto de imposição das políticas
econômicas que determinam um currículo
que, por sua vez, negligencia a Didática, as
funções sociais e pedagógicas das escolas,
bem como às possibilidades educacionais
pedagógicas, pelas quais infâncias e
crianças são colocadas na relação com o
conhecimento em sua totalidade.
Essa análise se faz assentada em uma
perspectiva sociopolítica, a partir da
seguinte proposição: a prática pedagógica
sobrepõe o currículo destinado para as

escolas públicas de Educação Infantil. Tal
análise será baseada, na consideração da
Educação Infantil, como uma instituição
educacional dotada de um espaço para
convivência, socialização e aprendizado de
valores e condutas, situados na relação com
o conhecimento e associando-os à função do
professor como sujeito que conhece, escolhe,
organiza e ensina os conteúdos situados no
conhecimento escolar.
Nesse sentido, Moreira (2007) afirma que:
[…] há absoluta necessidade de
um professor capaz de uma instrução
explícita,
planejada
e
efetiva.
Há necessidade de um professor que, além
de bem conhecer ao aluno e a comunidade
da escola, conheça os conceitos a serem
dominados e seja bem-sucedido ao orientar
o aluno […] (MOREIRA, 2007,p. 289).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por mais complexas e abstratas que sejam, assim como as
representações sociais, as finalidades educativas orientam as
concepções, crenças e valores de um grupo de pessoas.
É imprescindível destacar as funções sociais que a escola
visa produzir, conquanto constatou-se nesse trabalho
a presença sólida dos organismos internacionais frente
às finalidades educativas e às políticas educacionais,
formuladas, inclusive, como estratégias do plano econômico
da política global, de modo a intervir de forma direta ou
indireta nos objetivos da educação.
Logo, em contraposição às estratégias político-ideológicas,
as quais tem empobrecido as escolas, é necessário fortalecer
os objetivos primordiais dessas instituições em seus aspectos
pedagógico-didáticos. Conforme Libâneo (2010) trata-se,
pois, de investir em processos democráticos de gestão que
sejam também eficazes, em duas frentes: a) nos órgãos
centrais e intermediários do sistema de ensino, para formular
políticas e diretrizes claras de ação quanto ao funcionamento
da estrutura física e dos recursos materiais da escola, aos
conteúdos, à sistemática de acompanhamento do currículo,
à assistência pedagógico- didática ao professor; coleta
e tratamento de informações para assegurar uma eficaz
supervisão e avaliação, com a participação do pessoal das
escolas; b) na gestão interna das escolas, em que se destaca o
papel da direção e da coordenação pedagógica.
Destarte, a qualidade do ensino requer a garantia de
uma unidade organizacional, pedagógica, curricular e
metodológica, bem como do apoio ao trabalho do professor
na sala de aula - tarefas que pertencem ao administrador
escolar e aos coordenadores pedagógicos com sólida
formação pedagógica. Libâneo (2010, p. 204) ainda destaca:
“Entre os aspectos pedagógico-didáticos internos à escola,
gostaria de ressaltar dois pontos: a relevância dos conteúdos
e das inovações pedagógicas.”
Com efeito, a equipe de professores, alinhada com a
gestão escolar democrática, precisa se reconhecer enquanto

776

Fabrícia Borges De Freitas
Araujo
Mestranda em Educação
pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás – PUC Goiás
(2018); graduada em Pedagogia
pela Universidade Federal
de Uberlândia - UFU (2008);
Especialista em Educação Infantil
pela Faculdade Uberlandense de
Núcleos Integrados de Ensino,
Serviço Social e Aprendizagem UNIESSA (2010) e pós-graduada
em Psicopedagogia Clínica e
Institucional pela Universidade
Cândido Mendes - UCAM (2015).
Sócia-Proprietária da empresa
Invista Educação Replicável.
Parceira de Execução do Instituto
Total, atuante na área de
consultorias educacionais.

profissionais da Educação Infantil. Suas
identidades docentes, enquanto estiverem
bem alicerçadas, dificilmente irão se fragilizar
quando o ensino, orientado pelas políticas
educacionais governamentais, tencionar a
apropriação do lugar da ação pedagógica.
Para Libâneo,
A democracia econômica e política
não se constrói sem o enfrentamento
de desafios da justiça social, entre elas a
oferta de educação pública de qualidade. O
país não pode crescer, não pode propiciar
condições de exercício de cidadania, de
formar a sociedade civil, de equipar a
população de instrumentos de participação
social e política sem que se efetive a
escolarização básica e se qualifique a escola
para isso. O sistema de ensino brasileiro não

pode continuar a consolidar e acentuar
a desigualdade social. O ideal de ensino
de qualidade para todos não caducou, ele
não pode ter caducado, porque a sociedade
brasileira não cumpriu, ainda, as promessas
inscritas na modernidade de autonomia e
dignidade humana para todos. (LIBÂNEO,
2010, p. 205)
Portanto, em vez de os gestores e
professores se submeterem aos currículos e
diretrizes impostas, é necessário que exerçam
o protagonismo de sua profissionalidade,
munidos de conhecimento e reflexão,
promovendo assim, uma condição de
renovação
social,
e,
resguardando,
contudo, o pleno direito da criança de
autonomia e dignidade, dentro de uma
concepção crítica-emancipatória.
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INTRODUÇÃO

AS INTERFACES DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA NO CONTEXTO ESCOLAR
RESUMO: As unidades educacionais tem enfrentado grande desafio na formação integral
dos estudantes com deficiências. Há estudos que redefinem as práticas de ensino e
enfatizam a formação em serviço dos profissionais da educação. Neste caso, observamos a
trajetória de uma escola municipal da região leste de São Paulo que por meio de retomada
de práticas e intervenção pedagógica priorizam as possibilidades de aprendizagem na
perspectiva da educação inclusiva. A observação do trabalho é relevante, pois nos permite
reconhecer que o município acentua o compromisso de investir na formação do especialista
para apoiar o docente da sala regular no atendimento aos estudantes com deficiências
nas classes comuns. A Prefeitura de São Paulo assume e defende a política educacional
inclusiva por meio das Salas de Apoio e Atendimento à Inclusão (SAAI) e têm atendido às
pessoas com deficiência que frequentam a sala comum. Para a coleta de dados, elaboramos
um questionário para os docentes e outro para a equipe gestora identificando o trabalho
desenvolvido na rede às pessoas com deficiências. Os resultados foram analisados
e discutidos com base na proposta inclusiva do município. Constatou-se por meio da
pesquisa que o município intensificou a formação de especialistas, porém reconhecemos
que é necessária uma estrutura política e organizacional que dê suporte à escola, para que
possamos atender com qualidade os estudantes com deficiência.
Palavras-chave: Deficiência; Educação; Pedagógico; Escola.
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O presente relato analisou a trajetória de
uma escola municipal da região leste de São
Paulo que enfatiza e prioriza as possibilidades
de aprendizagem na perspectiva da educação
inclusiva. O estudo nos permitiu reconhecer
que o município acentua o compromisso
de investir na formação do especialista
para apoiar o professor da sala regular no
atendimento aos estudantes com deficiência
nas classes comuns. Percebemos ao longo
deste estudo que a Prefeitura de São Paulo
assume e defende a política educacional
inclusiva por meio das Salas de Apoio e
Atendimento à Inclusão (SAAI) que tem
atendido às pessoas com deficiência que
frequentam a sala regular mesmo porque foi
observado o grande número de estudantes
com deficiência intelectual matriculados na
rede. O Censo MEC/INEP, de 2008, indica
que 54% dos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação estão
matriculados em escolas e classes comuns
do ensino regular, contrapondo a 46% de
matrículas do público alvo da educação
especial em instituições de educação
especial e classes especiais. Esse dado
revela a transformação que ocorre na gestão
das escolas brasileiras, e que os sistemas
educacionais têm buscado a efetivação da
garantia do direito à educação enquanto um
direito humano e constitucional. Para a coleta
de dados que evidenciasse a preocupação
do município no atendimento a pessoas
com deficiência e a formação do especialista
neste processo inclusivo, elaborou-se um

questionário para os docentes e outro para
a equipe gestora identificando o trabalho
desenvolvido na rede às pessoas com
deficiência. Os resultados foram analisados e
discutidos com base na proposta inclusiva do
município. Constatou-se por meio da pesquisa
que o município intensificou a formação de
especialistas para atuar nas salas de apoio e
reconhece a necessidade de mudanças nas
práticas de ensino e aprendizagem, porém
evidencia a necessidade de reestrutura
política e organizacional que aprimore e dê
suporte à escola para que possamos atender
com qualidade as pessoas que apresentam
necessidades educacionais especiais.

A EQUIPE
Gestores e docente especialista da sala de
apoio e acompanhamento à inclusão.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
A prática centralizou-se numa escola da
região leste de São Paulo - Escola Municipal
de Ensino Fundamental I e II EMEF
Prof.ª Serafim Alcântara. A comunidade é
extremamente carente, numerosa e possui
uma acentuada demanda de pessoas com
deficiência em virtude do COHAB que tem
o objetivo de possibilitar moradia às pessoas
com deficiência, idosas e de baixa renda.
Atualmente a escola possui dez estudantes
com deficiência no ensino fundamental II e
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sete no fundamental I. A escola inaugurada
em 2010 possui a preocupação na questão
da adequação curricular destas crianças
que na ocasião, não havia elaborado
o Projeto Político Pedagógico com as
diretrizes da prática educacional. Assim,
com a parceria da comunidade e ao longo
dos meses definiam-se ações pedagógicas
relevantes a demanda de estudantes.
Reconhecíamos a importância de um
Projeto Politico Pedagógico que considere,
respeite e valorize a diversidade humana
e destaque as mobilizações necessárias
ao atendimento dos estudantes: currículo,
métodos, técnicas, recursos educativos
e organização específica. A unidade na
região é a pioneira na construção das ações
pedagógicas relevantes, pois os professores
do ensino fundamental II, em especial, já se
apropriaram da construção do trabalho nas
formações coletivas proporcionadas pela
Secretaria Municipal de Educação.

OBJETIVO
Estudar e avaliar as estratégias de
aprendizagem que as escolas construíram
para
atender
a
Política
Inclusiva
do Município de São Paulo que
desde 2004 investe na qualidade do
trabalho
oferecido
aos
estudantes
com deficiência, principalmente com a
regulamentação do Decreto nº. 45.415 que
estabelece
as
diretrizes
para
a
Política de Atendimento a Crianças,
Adolescentes, Jovens e Adultos com
Necessidades Educacionais Especiais.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA
EXPERIÊNCIA
Compreendendo o processo desafiador
de uma escola inclusiva, aberta, heterogênea
e humana reconhecemos o trabalho árduo
a ser construída pela escola, a sociedade e
a família, por considerar que as ações são
permanentes e intermináveis e as mudanças
devem ser geridas, imediatamente, uma
vez que os estudantes com deficiências
já estão na escola regular.
A inclusão escolar por um período foi mal
compreendida, principalmente no seu apelo
a mudanças nas escolas comuns e especiais.
Sabemos, contudo, que sem essas mudanças
não garantiremos a condição de nossas
escolas receberem, indistintamente, a todos
os estudantes, oferecendo-lhe condições
de prosseguir em seus estudos, segundo a
capacidade de cada um, sem discriminações
nem espaços segregados de educação.
Compreendemos que o grande desafio
da educação hoje é fazer do processo de
inclusão garantido por lei, uma realidade, mas
não apenas com garantia de vaga, mas com
vistas ao processo qualitativo que contribua
para o processo de ensino e aprendizagem.
Para Maria Teresa (2008), já que a
deficiência não pode nunca predeterminar
qual será o limite de desenvolvimento do
indivíduo tão pouco devemos centralizar
a aprendizagem no educando, a educação
para os estudantes com deficiência deve-se
atender às especificidades sem se desviar
dos princípios básicos da educação proposta
aos demais estudantes. Assim sendo, os
princípios da Educação Inclusiva apontam
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que elas devem frequentar desde cedo à
escola, a qual deve valorizar, sobretudo, os
acertos da criança, trabalhando sobre suas
potencialidades para vencer as dificuldades.
Todavia quando confrontamos com o
cotidiano das escolas, é reconhecida a
distância entre desejo e a prática, posto
isto, de certa forma, teremos a falta de
percepção coletiva desta distância e a falta
de instrumentos para vencê-la.
Vale ressaltar as concepções de
desenvolvimento
e
aprendizagem
que são radicalmente alteradas pela
compreensão de Lev Vygotsky (1991). Para
ele, o aprendizado e o desenvolvimento
estão inter-relacionados e combinados.
Postula a necessidade de determinar pelo
menos dois níveis de desenvolvimento:
o nível de desenvolvimento real, isto é,
o nível de desenvolvimento das funções
mentais da criança, que resulta de ciclos de
desenvolvimento já estabelecidos, ou seja, o
que a criança consegue fazer com autonomia;
e o nível de desenvolvimento potencial, o
que a criança é capaz de fazer com ajuda, no
qual a escola deveria atuar diretamente.
Mais uma valiosa contribuição refere-se
ao processo de mediação. Para ele, a relação
do homem com o mundo é uma relação
mediada por meio do outro e por sistemas
simbólicos, como a linguagem, por exemplo.
Isso significa assumir radicalmente que o
desenvolvimento das funções psicológicas
superiores envolve o ser humano.
Desse modo, o outro é condição para o
desenvolvimento. Entretanto não se trata
de fazer do indivíduo um simples mediador
instrumental, mas que a mediação tenha

um sentido mais profundo, fazendo dele a
condição desse desenvolvimento.
Reconhecemos que é quase impossível
mudar a prática de sala de aula sem
vinculá-la a uma proposta conjunta da
escola, a uma leitura da realidade local, à
filosofia educacional, às concepções de
pessoa, sociedade, currículo, planejamento,
disciplina, a um leque de ações, intervenções
e interações. Não iremos muito longe se
ficarmos discutindo metodologias isoladas
da realidade educacional.
Para Celso Vasconcellos (1956), um dos
pontos mais enfatizados pela escola centrase na ausência de uma linha comum entre
a equipe gestora e os docentes, em que
todos tenham a “mesma linguagem” que
compartilhem visão de mundo e de educação
de trabalho coordenado.
Neste sentido, o Projeto Político
Pedagógico constitui-se em um instrumento
fundamental para a implementação de
uma educação inclusiva, afinal, é o plano
global da escola. Pode ser entendido como
sistematização, mas nunca definitivo,
pois durante o processo de planejamento
participativo
devemos
aperfeiçoá-lo,
objetivando os caminhos traçados, o tipo
de ação educativa que devemos realizar
e o posicionamento quanto à intenção
metodológica. Neste documento são
tratados os caminhos, as trajetórias e é
apresentada a identidade da escola.
Observando o Projeto Politico Pedagógico
da escola o plano de ação consiste numa
gestão democrática e participativa que
prioriza a aprendizagem das crianças por
meio do tempo e do espaço, respeitando
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a diversidade e inserindo nesta proposta
educacional ações que extinguissem
toda e qualquer atitude segregadora que
expusesse a criança em situação vexatória
ou excludente. A clareza da proposta de
trabalho apresentada no Projeto Político
Pedagógico nos permitiu identificar que
há um significativo valor sobre as crianças
com necessidades educacionais especiais,
pois a escola centra-se nas estratégias de
aprendizagem para atender os estudantes
com deficiências. O documento aponta a
relevância da permanência da criança na
escola e, sua aprendizagem na sala de aula
regular por meio da adequação curricular.
O
Projeto
Político
Pedagógico
da unidade conta com alguns eixos que também
fortalecem sua construção e estabelecem,
com predominância, a caracterização da
comunidade atendida; sua localização;
caracterização do aluno destacando o
tempo fora da escola e a distorção idadesérie; caracterização da escola; o ensino de
nove anos; as condições de atendimento;
a demanda; os projetos; as normas de
funcionamento; a construção de uma gestão
democrática; e o plano de trabalho de todos
os envolvidos no contexto escolar.
Contudo, o Projeto destaca a necessidade
de discussão na escola acerca da
organização
do
ensino
inclusivo,
redirecionando as ações a partir dos
princípios da inclusão, pois à medida que
o ensino inclusivo implicava adaptações às
diferenças e às necessidades individuais,
os educadores também precisavam ser
orientados e habilitados para atuar de forma
competente junto aos estudantes.

A equipe de professores desta unidade,
conta com um profissional especializado,
na área da deficiência que, em parceria
a equipe gestora, compartilha leituras
e outras reflexões acerca do trabalho a
ser desenvolvido aos estudantes com
deficiências. Vale a ressalva de que a
escola tem um ano de funcionamento e o
estudo sobre as pessoas com deficiência
ganhou êxito no início de setembro
de 2010 fortalecendo-se em fevereiro
de 2011 até os dias de hoje.
Considerando a intensa motivação dos
gestores sobre a inclusão, o estímulo à
capacitação de professores, o fortalecimento
de apoios externos e as interações humanas,
o trabalho desempenhado nesta escola tem
potencializado diversas competências que
atendem às necessidades educacionais dos
estudantes com deficiência.

RESULTADOS E AVALIAÇÃO
A escola construiu de imediato uma
identidade. Quando iniciamos o trabalho
na unidade escolar o objetivo era atender a
todos respeitando sua identidade a partir da
diversidade cultural e social. Não tínhamos
mobiliário suficiente, professores efetivos,
sala de apoio, quadra coberta, materiais
pedagógicos, entre outros. Tínhamos
profissionais comprometidos com a prática
do ensinar. Assim a escola heterogênea se
constituía. As dificuldades foram superadas
pelo trabalho “daqueles” que acreditavam na
escola e, os que não compreendiam o processo
de ensinar, a qualquer plano, eram motivados
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pelo outro. Na escola não havia brigas e
pichações entre os estudantes, porém havia
a insistência da construção, revalorização da
autoestima e da vontade de vencer.
Assim compreendíamos o processo
ensino aprendizagem como colaboração
e valorização do outro sem observar as
características físicas ou sociais como
empecilho, mas que contribuísse para
reciprocidade das relações humanas. A
aprendizagem ocorre com a participação
coletiva e com estratégias de ensino
diferenciadas que respeitem o tempo, valorize
os espaços e potencialize as competências
observadas além da habilidade escrita.
Neste contexto não compreendíamos
a pessoa com deficiência como sujeito
incapaz de aprender, mas aquela em que
o conhecimento para ser evidenciado
necessitava de apoio, suporte, estratégias
diferenciadas, adequações e intervenção.
Assim a política inclusiva se constituía e a
necessidade de adequação e intervenção
não reincidia apenas na pessoa com
deficiência, mas para todos aqueles que não
compreendiam o mesmo direito de acesso, de
igualdade e de respeito. Ser sujeito histórico
significa estar inserido culturalmente no
mundo, realizar ações com sentido, que nos
colocam como participantes de um grupo
social. Utilizar gestos, palavras, atitudes,
objetos, comportamentos apropriados na
experiência e vivência ativa no mundo. Os
atos possuem sentido histórico, não são
naturais, mas são de natureza social, portanto
apreendidos, apropriados na experiência
humana. Esta é a tarefa que a escola deverá
desempenhar. Levar os estudantes com

deficiência à inserção cultural, significar
suas atitudes, sua fala, seu desenho, suas
produções, sua aprendizagem. Não se trata
de ler e escrever: trata-se do uso que se faz
da comunicação social e cultural por meio
da escolarização e a relação com o mundo,
atribuindo sentido à prática social.
É justo lembrar que todas as
nossas ações possuem sentido histórico:
usamos a cadeira para sentar, porque
aprendemos que esta é a sua função social;
usamos o lápis para escrever, porque nos
apropriamos de sua função histórica;
pintamos os desenhos, representamos a
fala, realizamos cálculos, lavamos as mãos,
filtramos a água, usamos roupa, penteamos
o cabelo, vamos à escola, porque nos
apropriamos
desses
comportamentos,
porque aprendemos; assim como todas
as ações que desempenhamos sem nos
dar conta de que são ações culturais,
históricas, apropriadas nas relações entre
as pessoas, portanto, não são naturais, não
nascemos prontos para exercê-las, porém
percorremos um longo e intensivo caminho
de aprendizagem.
Isso também se processa entre os
estudantes com deficiências. Não aprendem
porque repetem exaustivamente uma
ação: aprendem porque se apropriam
de seu significado social. É chegada a
hora de valorizarmos o seu processo de
aprendizagem, valorizando suas ações
peculiares, sua forma de aprender e agir,
considerando, inclusive, a relação de
seus atos e seus conhecimentos com os
conteúdos curriculares propostos para o
Ensino Fundamental.
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O
resultado
deste
trabalho
foi
concretizado no cotidiano das relações
humanas, na vivência, pois as crianças
se relacionam com naturalidade e não
questionam a deficiência do outro, mas, o
que de fato necessita para manter a mesma
relação comum a todos. Vale a ressalva
de que os agrupamentos em sala de aula
foram primordiais para o fortalecimento
do trabalho inclusivo.
Os docentes também contribuíram
significativamente para a concretização
da política inclusiva, pois se permitiram
questionar a prática pedagógica, rever o
planejamento e a didática possibilitando
um diálogo entre o ensinar e o aprender. Os
registros diários contribuíram para a análise
dos resultados e, posteriormente, solicitação
de materiais e suporte aos estudantes com
necessidades educacionais.
O trabalho da equipe gestora e da
especialista em deficiências foi decisivo,
mobilizando toda a escola, inclusive,
priorizando o apoio dos recursos humanos,
aquisição de materiais que contribuíssem
para o trabalho, além da formação
continuada oferecida pela Prefeitura de São
Paulo e a participação na Jornada Integral de
Formação aos docentes. Neste processo a
coordenação também pôde rever as relações
pedagógicas que acentuassem a prática em
sala de aula apoiando o trabalho docente.
Neste
relato,
a
satisfação
está
na construção de práticas inclusivas,
relevantes que valoriza a diversidade cultural
e social e que respeita o aluno, colocando-o
como protagonista da ação acadêmica.
Ressaltamos, ainda que o trabalho

CONSIDERAÇÕES FINAIS

é processual e se concretiza a medida
em que mudamos concepções obscuras
e equivocadas acerca da aprendizagem,
mobilizamos pessoas e nos colocamos como
responsáveis do processo.
A escola apresentada tem conquistado
momentos
de
grandes
alegrias,
principalmente no tocante às pessoas com
necessidades educacionais especiais e a
resposta para questionamentos afins está
no crescimento das pessoas que apresentam
necessidades específicas reconhecendo-os
como cidadãos de direitos.
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Para a realização deste trabalho consideramos a prática da
escola pesquisada, bem como as adequações ao currículo e
as experiências anteriores de outras escolas do município que
atendem pessoas com deficiências.
A Prefeitura de São Paulo demonstrou por meio
da proposta inclusiva que tem se empenhado para garantir
que todas as pessoas tenham acesso ao ensino de qualidade,
considerando desde a Educação Infantil com o Referencial
Curricular até o Ensino Fundamental II com as Expectativas
de Aprendizagem. Para os estudantes com deficiência a
preocupação não foi diferente, pois pensando em atender
as expectativas do professor do Ensino Fundamental I e
o estudante, consolidou-se na rede o Referencial sobre
Avaliação de Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual
que norteia a sala de aula e nos permite observar e
acompanhar a aprendizagem dos estudantes. Vale a ressalva
de que para o ano de 2012 teremos o RAADI para o Ensino
Fundamental II e CIEJA (Educação de Jovens e Adultos)
elaborado por professores da rede municipal envolvendo
todas as áreas do conhecimento.
O estudo enfatiza que o Projeto Político Pedagógico da
unidade educacional deve possibilitar atendimento a todos
os estudantes com alternativas pedagógicas que reavivam
o gosto pela aprendizagem. A escola precisa acompanhar
o desenvolvimento da tecnologia, possibilitar acesso aos
estudantes a estes recursos, investir na formação docente e
estender a qualificação a todos que trabalham diretamente
com os estudantes que apresentam deficiências. No decorrer
do trabalho percebemos que os professores não estão
plenamente satisfeitos com a prática inclusiva nas salas
comuns, pois reconhecem que o trabalho é inovador e requer
reestrutura na política pública, reorganização dos espaços das
escolas e ampliação de recursos humanos qualificados.
Defendemos que quanto mais o docente se especializa
mais capacitado está para ampliar as estratégias de ensino
junto a outros docentes, objetivando diálogos intensivos com
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vistas ao processo escolarização estudantes,
desde que não se ultrapasse as especificidades
dos profissionais, mas que se articulem com
vistas a um único fim; o desenvolvimento dos
estudantes com deficiência.
Entretanto, o mesmo professor que
aponta irregularidades no sistema de ensino
inclusivo, com apoio, realiza bom trabalho na
sala comum, especialmente, quando recebe a
orientação do especialista da Sala de Apoio
e Atendimento à Inclusão. Assim, o estudo
mediante abordagem histórica nos permitiu
equiparar informações que evidenciam as
estratégias peculiares ao desenvolvimento
humano em parcerias ao especialista da
educação especial. Observamos também
que as intervenções pedagógicas alternativas
apresentam resultados significativos quando
se reconhece o estudante com deficiência é
estudante como os demais. Portanto, não há
aulas diferenciadas e conteúdos próprios para
eles, mas estratégias pedagógicas peculiares
às especificidades dos estudantes.
O estudante com deficiência na escola
fez com que as pessoas do seu entorno
compreendam a vida com outro olhar,
respeitando suas particularidades e criando
outras formas de convivência. As pessoas
precisam criar vínculos com o outro para
que possa se respeitar e compreender a
angústia do outro que por muito tempo de viu
segregado como ser incapaz.
A Sala de Apoio e Atendimento à Inclusão
(SAAI) foi uma grande conquista nas escolas
municipais, pois nelas compartilhamos
vivências e práticas possíveis de aprendizagem
em parceria a sala comum e, ainda sim, os
professores reconhecem as dificuldades,

porém com a formação contínua e parceria
da equipe gestora realizam bom trabalho e
valorizam as individualidades dos estudantes
tornando-os protagonistas do processo
educacional.
Acreditamos
que
este
estudo
possa instigar movimentos pedagógicos mais
intensos de parcerias nas escolas buscando
resgatar a importância do planejamento
didático e estratégias de ensino, pois os
estudantes com deficiências podem ser
escolarizados desde que se entenda e
compreenda os processos de desenvolvimento
sociocultural. Podemos dizer que existem
tentativas de se efetivar o processo de
inclusão desses estudantes, porém, ainda
há resistências, mas o estudo não teria
relevância se estes estudantes não estivessem
na escola pública com os apoios que estão
adentrando os espaços educacionais.
Ressaltamos que este estudo contribuiu
para resgatar a importância de se acreditar
na ação colaborativa que envolve parceiros,
rever a proposta educacional, acolher a
diversidade, adicionar saberes pedagógicos
com objetivos comuns; respeitar a
singularidade, conhecer os educandos, acessar
o currículo e, sobretudo, ousar nas estratégias
de ensino que contribuem para o sucesso
dos educandos com deficiências.
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INTRODUÇÃO
Diante de alunos e crianças cada
vez menos estimuladas a aprender por
métodos convencionais, verifica-se que
há a possibilidade de alcançar um objetivo
proposto, de forma mais eficaz.
A escolha de um método pedagógico é
essencial para atingir uma meta e com o
surgimento das mídias, a escola passa a
possuir uma nova maneira de ensinar.
O professor, no entanto, deve ter
competência
e
habilidade
com
as
técnicas e recursos oferecidos por esta
moderna ferramenta de aprendizado,
utilizando-a com propósitos educativos e
não apenas por modismo.

Para justificar o porquê do tema “As mídias
na educação infantil” , aponta-se o advento
da tecnologia que trouxe aparelhos como
celulares, tablets, computadores, etc., que
seduzem e influenciam crianças e adultos de
todas as idades desde sua aparição.
Escolas privadas já as possuem e usam
em atividades com crianças desde o ensino
infantil até o fundamental assim como
algumas escolas públicas.
Desta forma não podemos mais ignorar
a tecnologia, mas tirar proveito para a
prática de atividades que possam contribuir
para o desenvolvimento do aluno em
prol de um ensino eficaz.

AS MÍDIAS

AS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Neste artigo, abordaremos que o avanço da tecnologia e das mídias trouxeram
transformações que não devem ser ignoradas ou menosprezadas, pois hoje elas habitam
não só o mundo profissional mas o lar das pessoas e agora o ambiente escolar. Desta forma,
a escola deve adotar novas práticas pedagógicas e utilizar as diversas mídias existentes
como parte integrada e não isolada na elaboração de atividades criando possibilidades de
construir situações de aprendizagem significativas. Para isto, há a necessidade de capacitação
de professores para uso dos recursos midiáticos na sala de aula a fim de contribuir para a
melhora do ensino e da aprendizagem.
Palavras-chave: Criança; Mídias; Aprendizagem.
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Mudanças
sempre
ocorreram
na
sociedade: invenção do telefone, da televisão,
rádio, etc. Com o advento da tecnologia as
transformações surgidas vieram com uma
velocidade jamais imaginada e influenciaram
as gerações existentes e as novas também.
Conhecida como geração X, esta inclui
aqueles que nasceram no início de 1960
até o início dos anos 80 que viram surgir o
computador pessoal, a internet, o celular, a
impressora, o email, etc.
A geração seguinte conhecida como
geração Y, compreende aqueles que
nasceram no fim dos anos 70 e início dos
anos 90, desenvolveram-se em uma época
marcada pelo avanço da tecnologia.

As pessoas da geração Z, são os nascidos
entre 1992 a 2010 e desde pequenos
já estão familiarizadas com a internet e
todas suas possibilidades. Estão um passo
à frente dos mais velhos, concentrados
em adaptar-se aos novos tempos.
Cada geração, como visto, tem suas
características e não podemos mais
negar que o surgimento da tecnologia
trouxe modificações no modo de pensar
e agir em cada uma delas.
Em qualquer lugar nos deparamos
com adultos e crianças cada vez mais
novas tendo contato com estas ferramentas
tecnológicas
como
tablets,
celular,
computador, etc.
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Este avanço da tecnologia acelerado
mudou o mundo e tornou seus instrumentos
de mídia indispensáveis no trabalho, mas
que também habitam a casa das pessoas:
seja para uso profissional ou distração. A
idade destes usuários também varia desde
adultos a crianças e adolescentes, assim
como as horas dedicadas a estes aparatos
tecnológicos.
Existem as mídias mais antigas e os mais
recentes. E se dividem em três tipos: digital,
eletrônica e a impressa.
Mídia digital: É baseada em tecnologia
digital como a internet, os programas
educacionais e os jogos de computador.
Mídia eletrônica: Nessa categoria,
enquadram-se a televisão, o rádio e o cinema,
DVDs, etc.
Mídia impressa: Mais antigo, é composta
por elementos como jornais, as revistas,
mala-direta, catálogos, etc.

AS MÍDIAS NAS ESCOLAS
A tecnologia que tem influenciado modos
de comportamento e estilos de vida, como
mencionado, está em todo lugar e agora nos
deparamos com ela nas escolas.
As crianças, independentemente de sua
classe social, já estão inseridas no mundo
tecnológico, por isso se faz necessário o
professor buscar estímulos que despertem
o interesse em aprender por diferentes
métodos.
A sala de aula agora conta com novos
elementos de multimídia, além da lousa, giz,
mesas e cadeiras.

Não é incomum encontrar escolas que,
já no Ensino Infantil, adotam tablets, e
outros recursos de mídia com o objetivo de
auxiliar nas aprendizagens que vão desde
brincadeiras examinando o conhecimento
dos alunos sobre determinados assuntos
como animais, cores e até alfabetização.

Fonte: http://rainha.notredame.org.br/o-uso-de-recursostecnologicos-na-aprendizagem-infantil/ - acesso em 27
maio 2018.

Muitas escolas privadas já possuem
e usam instrumentos de mídia
com
seus alunos, no entanto, são poucas
públicas tem a oportunidade de fazer uso
no seu espaço escolar.
Para os professores, mídias se referem
apenas ao
computador, informática,
celular, mas as mídias são recursos que
eles já utilizavam em sala de aula como
a TV, DVD, rádio, jornais, revistas, etc.
Após a escolha de sua mídia só é preciso
adequá-la a sua metodologia em sala
de aula e que faça parte da proposta
pedagógica com objetivos definidos.
[...]
as
mídias
apresentam-se,
pedagogicamente,
sob
três
formas:
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como conteúdo escolar integrante das
várias disciplinas do currículo, portanto,
portadoras de informação, idéias, emoções,
valores; como competências e atitudes
profissionais;
e
como
meios
tecnológicos de comunicação humana
(visuais,
cênicos,
verbais,
sonoros,
audiovisuais)
dirigida
para
ensinar
a
pensar,
ensinar
a
aprender
a
aprender,
implicando,
portanto,
efeitos
didáticos
como:
desenvolvimento
de
pensamento
autônomo,
estratégias
cognitivas,
Fonte: http://rainha.notredame.org.br/o-uso-de-recursosautonomia para organizar e dirigir seu próprio
tecnologicos-na-aprendizagem-infantil/ - acesso em 27
processo de aprendizagem, facilidade de
maio 2018
análise e resolução de problemas, etc.
(LIBÂNEO, 2001, p. 70).
A internet, por exemplo, é um consegue atrair a atenção do aluno e
instrumento
que
possibilita
tornar consequentemente aumentar as chances de
a
didática
mais
envolvente
pois um aprendizado de sucesso.

OS PROFESSORES E AS MÍDIAS
Não podemos mais negar que as
mídias surgiram para ficar e entraram
no universo escolar. Devido a isto
novas práticas pedagógicas devem ser
adotadas
para
uma
busca
da
melhora no processo de ensino
e
aprendizagem
diante
das
demandas
tecnológicas vivenciadas no atual momento.
Para o uso destas mídias, sobretudo
as
digitais,
é
necessário
que
o professor compreenda
e saiba
lidar com
este universo tecnológico
para conseguir transmitir conhecimento.

É fundamental que o professor,
independentemente da sua área de atuação,
possa conhecer as potencialidades e as
limitações pedagógicas envolvidas nas
diferentes tecnologias, seja um vídeo,
a Internet, o computador, entre outras.
Importa que cada uma delas carrega suas
próprias especificidades, que podem ser
complementadas entre si e/ou com outros
recursos não tecnológicos. Por sua vez, uma
determinada tecnologia configura-se por
uma multiplicidade de recursos distintos,
os quais devem ser considerados para que
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seu uso seja significativo para os envolvidos
e pertinentes ao contexto. (PRADO,
2011, p. 05)
O papel da escola então é reinventar uma
forma de ensinar diferenciada de épocas
passadas e as mídias, neste caso, se mostram
como uma resposta que contribuem para o
desenvolvimento da criança no seu processo
de aprendizagem.
Qualquer que seja o recurso de mídia
disponível: televisão, tablet, DVD ou outros,
é preciso que a atividade pertença a proposta
pedagógica, assim como os objetivos a serem
alcançados.
A importância da influência das mídias
digitais na educação acontece a todo
momento e por isso, deve-se capacitar os
profissionais para que estes obtenham êxito
na sala de aula. Ao dominar as técnicas de uso
e recursos oferecidos por esta ferramenta
de aprendizado, as mídias passam a ser
vistas como um método pedagógico muito
importante para o desenvolvimento do aluno.
[...] a educação precisa incorporar mais
as dinâmicas participativas como as de
autoconhecimento (trazer assuntos próximos
à vida dos alunos), as de cooperação
(trabalhos de grupo, de criação grupal) e as de
comunicação (como o teatro ou a produção
de um vídeo). E alertar os professores para
um aspecto crucial no relacionamento com
as novas gerações: as tecnologias são cada
vez mais multimídia, multi-sensoriais. As
gerações atuais precisam mais do que antes
do toque, da muleta audiovisual, do andaime
sensorial. É um ponto de partida, uma
condição de identificação, de sintonização
para evoluir, aprofundar. Percebi que, para

galgar novos patamares de conhecimento
nesse percurso precisaria proceder de
forma mais sistemática para acompanhar o
processo e obter feedback do alcance dos
objetivos. Ou seja, estava diante de uma
necessidade de investigação e deveria, para
tanto, buscar uma metodologia adequada.
(COELHO, 2008, p. 4).
Ao adotar as mídias em sala de aula não
significa abandonar as antigas didáticas
como atividades feitas no quadro negro,
atividades com lápis, giz de cera ou outros
materiais. Como agentes de transmissão de
conhecimento as novas tecnologias devem
ser alternativas de ensino complementares
aos métodos passados.

ATIVIDADES COM USO DAS
MÍDIAS
Quando falamos do uso da tecnologia
como um modo auxiliar nas atividades
, precisamos estar cientes da grande
importância dos métodos antigos como
forma de experiências.
(...) é preciso estar atento para o fato de
que uma necessidade do professor romper
com o passado, abandonando práticas
arraigadas, não deve significar, de forma
alguma, fechar seus olhos e desconhecer
suas
experiências
anteriores.
Essas
experiências serão alimentos importantes na
construção de uma nova prática pedagógica.
(MARINHO, 1998, p. 11).
Nem todas as atividades devem
ser preparadas com o uso de mídias.
Algumas
não devem ser substituídas:
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como reconhecimento de texturas ou
brincadeiras ao ar livre, especialmente na
Educação Infantil. Assim como atividades na
qual as crianças são estimuladas pelo cheiro,
toque, como pegar uma fruta e sentir se ela
é mole ou dura, pois o mundo virtual não
fornecerá este tipo de informação com a
riqueza de detalhes.
A máquina fotográfica pode ser aliada
na preparação de atividades, uma imagem
retirada da internet, um desenho feito no
computador, um desenho animado, um filme,
são formas de comunicação e ampliam o
universo da aprendizagem.
A criança aprende brincando, e o
computador muitas vezes é apresentado
como uma ferramenta que incita a curiosidade
pela diversidade de recursos que oferece.
Ao
desenhar
no
computador,
por exemplo, a criança terá que fazer uso
de recursos para escolher cores, textura,
traçados e quando não gostar pode apagar.
Desta forma ela estará interferindo no
desenho promovendo sua autonomia.
O
computador
também
facilita
desenvolver
atividades
de
leitura
com a criança, pois ao ler um

conto de fadas, poesias, nos ambientes
virtuais é apresentado uma nova linguagem,
que vai além do livro de papel.
Fotografar lugares e pessoas ou filmar
suas próprias produções, permite que se
tornem autores de suas próprias criações,
assim como fazer o registro de uma atividade
de dança por meio de fotos ou filmes, na qual
permite envolver a criança em momento
de apreciação, e do professor na ação de
repensar o que a ela já sabe.
Outros exemplos seriam a utilização do
DVD, pelo professor, para a apresentação
de um espetáculo de dança folclórica como
forma de conhecimento de manifestação
cultural, ou a gravação de
CDs com
músicas preferidas das crianças, usando a
internet para coleta, pesquisa e seleção do
repertório escolhido.
O microfone também pode ser usado como
uma atividade de apresentação de histórias
ou músicas apresentadas pelas crianças
oferecendo um exercício de autonomia,
expressão e oportunidade de vencer a inibição.
Estas práticas, no entanto, devem ser
planejadas e inseridas num projeto e não
apenas atividades soltas e pontuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mudanças ocorridas na sociedade devido ao surgimento do
computador e de outras mídias influenciaram o comportamento
das pessoas incluindo tanto a velha como a nova geração. As
crianças no mundo contemporâneo já nascem na era digital na
qual aparelhos como celulares, tablets e notebooks são vistos
em qualquer lugar e por pessoas de qualquer idade.
Este surgimento das mídias, sobretudo as digitais, chegam
no ambiente escolar propondo novas alternativas para o
ensino-aprendizagem dos alunos.
Muitas escolas privadas já fazem a utilização destas
mídias desde a educação infantil propondo atividades,
mas poucas públicas são que as possuem.
Quando se fala em mídia não estamos nos referimos
apenas a computadores, mas recursos como
TV,
DVD, rádio, jornais, revistas etc., que os professores já
utilizavam em sala de aula.
Estas mídias já são utilizadas pelo professor, mas a mídia
digital (a internet, os programas educacionais e os jogos de
computador) vem aparecendo como proposta de novos
aprendizados e modos de ensino.
Neste contexto, com a influência das mídias digitais
na educação, faz-se necessário a capacitação dos
profissionais que a utilizarão, dominando os recursos
ofertados para que sua prática pedagógica seja eficaz para o
desenvolvimento do aluno.
São
várias
as
possibilidades
de
atividades
ofertadas quando se recorre as mídias usando
câmeras
fotográfica,
DVD,
CD,
microfones, TV,
computador, internet, etc.
Porém, a utilização das mídias não pode ser feita apenas
por modismo, mas como ferramentas importantes para a
aprendizagem. O ideal seria unir o antigo com o moderno,
o passado como o futuro. Crianças interagindo como a
internet, computador, celulares, tablets, mas não esquecendo
das brincadeiras que ajudam na socialização ou atividades
explorando textura, cheiros, etc.
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As atividades propostas devem ser
programadas, fazer parte de um projeto, e não
apenas realizadas esporadicamente como algo
passageiro e sem um objetivo a ser alcançado.
As diversas mídias existentes não devem
a todo momento serem requisitadas como
única forma de ensino, mas deve haver um
equilíbrio nas atividades entre as mídias, em
particular a digital, e aquela atividade na qual

a criança aprende colocando seus sentidos
para trabalhar frente a frente com o objeto a
ser estudado.
Deve-se ter um diálogo possível entre
o passado e o futuro, pois usado com
moderação, o computador, por exemplo, ao
invés de vilão será visto como aliado no ensino
e na aprendizagem.

Marisa Hirano Handa
Graduação em Pedagogia pela
Universidade Nove de Julho
(2015); Professora de Educação
Infantil na CEI Profª Yvone
Lemos de Almeida Fraga.
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INTRODUÇÃO

AS PRÁTICAS DE LEITURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
E OS CONTOS DE FADAS
RESUMO: Este artigo trata de uma revisão bibliográfica cujo tema de estudo é a Literatura
Infantil. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é apresentar e refletir acerca da
importância e influência da literatura infantil para o desenvolvimento da criança. Além
destes aspectos este estudo pretende explicar como este gênero literário pode contribuir
na construção do imaginário infantil. A literatura infantil auxilia no desenvolvimento
cognitivo e emocional da criança, as histórias infantis fascinam e encantam e na escola a
leitura é uma atividade essencial para a formação de alunos competentes e leitores. Quando
falamos em educação infantil, este tipo de leitura deve acontecer de forma prazerosa,
levando a criança a encantar-se e entrar no mundo da fantasia. A literatura infantil torna-se
extremamente importante no processo de aquisição da leitura e da escrita no processo de
aprendizagem infantil. O contato com histórias e livros na educação infantil proporciona a
criança apropriar-se do universo letrado e do imaginário.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Contos de Fadas; Educação Infantil.
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O tema deste artigo versará sobre a
importância da literatura no universo
infantil. Saber como a literatura contribui
para o desenvolvimento do imaginário
infantil e como as histórias podem interferir
no
comportamento
destas
crianças
no convívio familiar e escolar se torna
essencial para o trabalho com este gênero.
A literatura infantil pode ser utilizada como
instrumento para a aprendizagem da criança
tratando de temas que transmitem valores
essenciais que podem contribuir para a
formação do indivíduo.
A sociedade
atual
baseia-se
na
perspectiva do letramento, e a leitura exerce
um papel importante para que o indivíduo
participe de todas as ações indispensáveis
para a comunicação e compreensão do
mundo. A leitura de literatura infantil dentro
e fora da escola é importante para que
a criança se aproprie de conhecimentos
e seja capaz de agir compreendendo e
interpretando a realidade à sua volta.
Com as histórias trabalhadas em
sala de aula, nos momentos de leitura,
conseguimos despertar alguns valores que
proporcionam mudanças em determinados
comportamentos. Partindo da história os
conteúdos significativos sobre a construção
de valores surtem um efeito positivo no dia
a dia em sala de aula. Ao trabalharmos com
a literatura infantil temos uma abordagem
voltada a realidade e aos dias atuais, de
maneira na qual o lúdico permeia as ações e
as crianças são protagonistas, desta maneira,
conseguem “invadir” o mundo imaginário

encontrando soluções para alguns conflitos
de sua convivência.
A criança é capaz de se interessar e gostar
das histórias infantis, o ouvir histórias é um
ato prazeroso e faz parte da vida da criança
desde muito pequena, seja pelas canções
de ninar ou cantigas que escutam ao longo
da infância. Os contos de fadas interferem
de maneira positiva na formação da criança
em aspectos relacionadas a si e ao meio
que a cerca, os personagens deste gênero
literário são divididos em bons e maus, belos
e feios, poderosos ou fracos, facilitando
a compreensão de valores da conduta
humana, da relação entre as pessoas e do
convívio em sociedade.
Apesar de pouca idade, as crianças são
capazes de associar estas histórias com o
cotidiano e percebem que as suas atitudes
podem mudar em determinadas situações. As
crianças pequenas, seja em casa ou na escola,
são convidadas a ouvir histórias contadas
pelos adultos e conseguem fantasiar aquilo
que escutam, o contato com os contos
de fadas possibilitará a criança ensaiar
papéis, construindo sua personalidade e
promovendo a socialização.

A ESCOLA E A LITERATURA
INFANTIL
Os primeiros livros destinados às crianças,
datam do século XVIII e autores como
La Fontaine e Charles Perrault traziam o
enfoque de suas histórias nos contos de
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fadas, com o passar do tempo surgiram vários
outros autores, dentre eles: Hans Christian
Andersen, os irmãos Grimm e Monteiro
Lobato. O intuito da literatura infantil neste
período era a venda do produto como
mercadoria, não relacionado a aprendizagem.
Segundo ZILBERMAN (1998) a literatura
e a escola compartilham um aspecto em
comum: a natureza formativa, neste sentido a
escola e as obras contribuem para a formação
do sujeito. No entanto, as obras infantis
apresentam um mundo encantado, no qual a
criança pode fantasiar várias coisas com seu
enredo e personagens. É possível com o uso
do livro realizar atividades diversas, nas quais
a criança coloca a sua imaginação e toda a
sua criatividade em prática, despertando
muitas vezes um artista que está escondido
dentro de si.
A escola tem como um de seus objetivos
formar alunos competentes em leitura
e escrita e a literatura infantil é muito
importante neste processo. O contato
com histórias e livros na educação infantil
proporciona a criança apropriar-se do
universo letrado e do imaginário. A literatura
infantil contribui para a formação do sujeito
pensante, que é capaz de interferir em sua
aprendizagem e compreender o meio social
e o contexto no qual está inserido, atuando
para a sua modificação.
[...] a leitura do mundo precede sempre
a leitura da palavra e a leitura desta implica
a continuidade da leitura daquele. [...] este
movimento do mundo à palavra e da palavra
ao mundo está sempre presente. Movimento
em que a palavra dita flui do mundo mesmo
através da leitura que dele fazemos. De

alguma maneira, porém, podemos ir mais
longe e dizer que a leitura da palavra não
é apenas precedida pela leitura do mundo,
mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou
de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformálo através de nossa prática consciente.
(FREIRE, 1997, p. 20)
As crianças, em diferentes faixas etárias,
são capazes de construir uma relação de
prazer com a leitura, mesmo bem pequenas.
O ato de ouvir histórias é passado por
diferentes gerações e constantemente
fazem parte do âmbito familiar da criança,
tornando-se uma atividade prazerosa e
interessante para ela.
A literatura infantil surgiu no século XVII
e tinha a função de educar moralmente as
crianças. A maioria dos contos de fadas e
outros textos demarcavam o que era correto
e o que era errado, o bem e o mal. O termo
e conceito “literatura infantil” passa a surgir
quando a sociedade começa a preocupar-se
com o sentimento de infância e a preocuparse com as crianças, deixando de considerala um adulto miniatura, neste sentido era
necessário que se tivesse uma literatura que
contribuísse para a formação do sujeito.
Nos séculos XVIII e XIX, surgem estudos
em Psicologia Infantil e Pedagogia,
voltados à observação das atitudes infantis,
favorecendo a ludicidade e abordando
conceitos relacionados aos hábitos da
burguesia da época, voltados ao consumo.
A literatura de massa surgiu na França
e a escola passa a ser a instituição na qual
o escritor ganha seu sustento ficando
submetido à demanda daquele público
leitor, em XIX é criada a literatura voltada ao
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público infanto juvenil no Brasil. No século
XX, a literatura infantil está comprometida
em formar no aluno o futuro cidadão e o
indivíduo de bons sentimentos, a literatura
infantil inspirada no molde europeu, no qual
exaltavam-se as belezas da nossa terra e
tinham por objetivo estimular o sentimento
de pátria, repassando valores e enfatizando
a relação do adulto com a criança.
No âmbito educacional a literatura infantil
deve ser trabalhada fora do contexto de
apenas ensinar conteúdos pré-determinados
pelo currículo, mas trabalhar a literatura
infantil como uma “arte” trazendo toda a sua
importância no despertar da criatividade e
imaginação das crianças.
A leitura deve ser considerada como uma
atividade de compreensão e interpretação de
textos desfazendo o caráter de leitura como
reconhecimento das letras e palavras. No
dicionário o termo “leitura” é definido como
o ato ou o hábito de ler; o que se lê; maneira
de compreender um texto, uma mensagem
ou um fato e o termo “ler” é definido como:
percorrer com a vista, interpretando-o,
decifrando-o, falando em voz alta ou não;
examinar, estudar; interpretar, compreender.

OS CONTOS DE FADAS
Segundo BETTELHEIM (2002) os contos
de fadas, diferente de outras formas
de literatura, levam a criança a descobrir
sua identidade e a comunicar-se sugerindo
experiências que agregam valores ao
seu desenvolvimento e a formação de
sua personalidade e caráter. Os contos

de fadas envolvem a criança em seu
enredo e a torna capaz de representar
papéis, compreendendo as esferas do
real e do imaginário e estabelecendo
relações entre eles.
A escola torna-se a grande responsável
pela formação de leitores conscientes e
competentes, o ato de contar histórias
proporcionado as crianças das mais
variadas faixas etárias, o prazer da leitura
e escuta, estabelece diferentes relações
de aprendizagens significativas. Mesmo as
crianças que já leem estabelecem diferentes
relações com a história contada, ler é
diferente de ouvir e esse ato de audição e
leitura se realizado de maneira apropriada e
com objetivos claros, desperta grande prazer
e interesse por parte das crianças.
Saber como a literatura contribui para o
desenvolvimento do imaginário infantil e
como as histórias, em particular os contos de
fadas, podem interferir no comportamento
destas crianças no convívio familiar e
escolar se torna essencial para o trabalho
com este gênero.
Segundo DOHME (2003) pensando no
cidadão de amanhã, torna-se importante
uma aprendizagem pautada na formação de
cidadãos conscientes e críticos de seu papel
em seu meio social, que seja capaz de avaliar
de maneira crítica e de tomar decisões
seguindo as suas próprias convicções. Por
exemplo: As crianças menores poderão se
encantar com a Cinderela e a sua paixão
pelo príncipe, enquanto as crianças maiores
podem ser questionadas em relação a
aspectos mais complexos que envolvem as
tramas
dos
contos,
como
a
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beleza, riqueza, soberba, entre outros
aspectos
que
constantemente
são
abordados nestas histórias.
No conto, o símbolo pode ser um
personagem, que irá enriquecer a identidade
da criança, porque ela irá experimentar outras
formas, de ser e de pensar, possibilitando a
ampliação de suas concepções sobre o meio,
pois no faz de conta, a criança desempenha
vários papéis sociais. Imaginar não é só
pensar, não significa apenas relacionar fatos,
e analisar situações, tirando-lhe significados.
Imaginar é penetrar, explorar fatos dos
quais se retira uma visão. Esta só poderá ser
comunicada ao outro através de símbolos,
que provocam harmônicos e estabelecem a
comunhão. O símbolo age como mediador
para revelar ocultando, ocultar revelando, e
ao mesmo tempo incitar à participação que,
embora com impedimentos e obstáculos,
fica favorecida. (POSTIC, 1993 p.19)
A literatura infantil e os contos de
fadas podem facilitar a compreensão,
pela criança, de certos valores básicos de
conduta e de convívio social. A linguagem
simbólica, retratada nas histórias acaba por
transmitir valores que serão essenciais no
convívio escolar. Os contos de fadas sempre
trazem um cunho moral que pode ser
trabalhado com as crianças, salientando
algumas situações cotidianas.
A criança deve ser estimulada a falar
e a expressar os seus sentimentos e as
suas impressões sobre aquilo que lhe é
apresentado. No caso das histórias infantis
elas demonstram um grande interesse em
comentar e falar sobre os personagens,
assumindo os seus papéis e trazendo

questionamentos, o professor deve estar
atento à estas manifestações e estimulá-las.
Segundo Abramovich (1997, p. 20) ao
contar uma história é necessário que haja
um clima de encanto que possa envolver
a criança na magia das histórias e dos
contos, os contadores de história devem
dar atenção as falas, pausas e entonação,
respeitando o imaginário da criança. Neste
clima de encantamento é que as crianças
são envolvidas e a atividade torna-se
extremamente prazerosa e significativa. O
ato de contar história exige atenção especial
e adequada aos fins de aprendizagem para
que estão direcionados.
Os contos de fadas trazem um ambiente
em que a criança consegue perceber que
não se vive no mundo da fantasia, em sua
narrativa, o problema está ligado a realidade
vivida pelos personagens que acaba com
a tranquilidade em que se inicia a história,
depois deste momento ocorre a solução
deste conflito, na maioria das vezes, com
a aparição de seres mágicos seguindo para
o desfecho da história em que a ordem é
reestabelecia e se volta ao real.
A criança, em contato com as histórias
infantis tem a possibilidade de adquirir
novos conhecimentos, construindo a sua
personalidade, nos contos de fadas, a
fantasia se mistura com a realidade e as
relações vividas no mundo real se confundem
e assemelham aos temas abordados
neste tipo de narrativa.
Para Bettelheim (2002, p.155) “à medida
que a criança cresce consegue satisfações
emocionais com pessoas, que não fazem
parte de sua família e essa sensação supre
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a desilusão que ela tem com seus pais”.
Segundo o autor a criança ao desencantar-se
com os adultos, ela mesma sozinha, é capaz
de imaginar envolvendo-se no contexto
de fantasia que o conto proporciona. O
papel do conto de fadas também está
envolvido com as relações de afetividade,
preparando a criança para estabelecer
relações entre os sentimentos.
A criança manifesta mudanças de
comportamento e demonstra que ainda
não está preparada para lidar com situações
que se depara nesta fase e passa a fantasiar
e acreditar nas fantasias fugindo de seus
medos e angústias, neste momento a criança
é capaz de antecipar acontecimentos e
vitórias que deseja alcançar.
De acordo com BETTHELHEIM (2002)
a criança em suas diferentes etapas de
desenvolvimento e aprendizagem em relação
ao mundo social no qual está inserida,
vai se familiarizando com os contos de
fadas, permitindo que a criança expresse e
reconheça os sentimentos trabalhados com
estas histórias e estabeleça relações com o
seu mundo cotidiano.
As figuras nos contos de fadas não são
ambivalentes - não são boas e más ao mesmo
tempo, como somos todos na realidade. Mas
dado que a polarização domina a mente da
criança, também domina os contos de fadas.
Uma pessoa é ou boa ou má, sem meio termo.
Um irmão é tolo, o outro esperto. Uma irmã
é virtuosa e trabalhadora, as outras são vis
e preguiçosas. Uma é linda, as outras são
feias. Um dos pais é todo bondade, o outro
é malvado. A justaposição de personagens
opostos não tem o propósito de frisar o

comportamento correto, como seria verdade
para contos admonitórios. Há alguns contos
de fada amorais onde a bondade ou a
apresentação das polarizações de caráter
permite à criança compreender facilmente a
diferença entre as duas, o que ela não poderia
fazer tão prontamente se as figuras fossem
retratadas com mais semelhança à vida, com
todas as complexidades que caracterizam as
pessoas reais. (BETTELHEIM, 2002, p. 09)
A criança constrói um mundo imaginário e
decide como as coisas vão funcionar, por meio
da interação com os adultos e demais crianças
ela vai construindo a sua personalidade e
expressando os seus sentimentos. Com
essas relações e interações ela vai adquirindo
e construindo valores, opiniões e as suas
atitudes e comportamentos também vão se
modificando.
Com os contos de fadas a criança fantasia e
imagina-se inserida neste contexto mágico e
fantástico, fazendo o papel dos personagens
e construindo os seus reinos imaginários,
com esses conflitos entre realidade e
fantasia a criança vai amadurecendo a sua
personalidade e vivenciando experiências
que ampliam a sua criatividade.
Os contos de fadas atuam no emocional
e imaginário da criança, à medida que a
criança entra no mundo da fantasia e passa
a elaborar hipóteses para resolver seus
problemas e passa a criar e recriar situações
inúmeras vezes, o quanto achar conveniente,
para atingir os seus objetivos e satisfazer
os seus desejos. Além disto, os contos de
fadas conseguem despertar a curiosidade
na criança e por meio deles ela descobre
conflitos e problemas que os personagens
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das histórias atravessam em suas tramas.
De acordo com BETTELHEIM (2002) as crianças utilizam
os contos para conseguir lidar com problemas reais,
enfrentando-os com a coragem de um adulto e com a
inocência de uma criança. Ao mesmo tempo em que diverte
a criança, o conto de fadas favorece o desenvolvimento de
sua personalidade.
Na área da educação e para os professores os contos
de fadas se apresentam como um aliado no processo de
desenvolvimento intelectual e emocional das crianças,
por meio deles a criança pode aprender e reconhecer
pensamentos e sentimentos que auxiliam nas relações com
as demais crianças e os adultos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura infantil contribui para o crescimento
emocional e cognitivo da criança, as histórias
infantis fascinam e encantam e na escola a leitura é
uma atividade essencial para a formação de alunos
competentes
e
leitores.
Quando
falamos
em educação infantil, este tipo de leitura deve acontecer de
forma prazerosa, levando a criança a encantar-se e entrar no
mundo da fantasia.
O conceito de literatura infantil surge no momento em que
as preocupações sociais se voltam para a criança, surgindo a
necessidade de uma literatura que pudesse contribuir para sua
formação como indivíduo. Neste sentido o primeiro contato
da criança com a literatura infantil acontece quando ela ouve
as histórias contadas pelos adultos.
Os professores devem auxiliar as crianças para que
consigam enxergar no ato de ler, uma atividade prazerosa,
tanto quanto o ato de ouvir histórias, promovendo o contato
dos alunos com diferentes portadores de textos e tornando-se
um exemplo de leitor para as crianças. A escola, neste sentido,
tem papel fundamental promovendo situações para que estas
interações aconteçam.
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A criança, em contato com as histórias
infantis tem a possibilidade de adquirir
novos conhecimentos, construindo a sua
personalidade, nos contos de fadas, a fantasia
se mistura com a realidade e as relações vividas
no mundo real se confundem e assemelham
aos temas abordados neste tipo de narrativa.
Com os contos de fadas a criança fantasia
e imagina-se inserida neste contexto
mágico e fantástico, fazendo o papel
dos personagens e construindo os seus reinos
imaginários, com esses conflitos entre realidade
e fantasia a criança vai amadurecendo a sua
personalidade e vivenciando experiências que
ampliam a sua criatividade.
Os contos de fadas atuam no
emocional e imaginário da criança, à
medida que a criança entra no mundo da
fantasia e passa a elaborar hipóteses para
resolver seus problemas e passa a criar e recriar
situações inúmeras vezes, o quanto achar

conveniente, para atingir os seus objetivos e
satisfazer os seus desejos.
Na área da educação e para os professores
os contos de fadas se apresentam como
um aliado no processo de desenvolvimento
intelectual e emocional das crianças, por meio
deles a criança pode aprender e reconhecer
pensamentos e sentimentos que auxiliam nas
relações com as demais crianças e os adultos.
Trabalhando valores por meio dos
contos de fadas é possível mostrar a
criança que a beleza externa não é o mais
importante e o importante é como são as
pessoas em sua essência; mostrar que temos
que enxergar muito mais que a aparência
das pessoas e não podemos julgar que uma
pessoa é má ou boa pelos seus aspectos
físicos, trabalhando o inconsciente coletivo
das crianças a partir de acontecimentos que
enfrentarão na vida real e no mundo adulto.
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AS QUESTÕES HEGEMÔNICAS
RACISTAS NO BRASIL
RESUMO: Questiona-se como se deu o racismo e as questões étnico-raciais no Brasil?
Objetivou-se mostrar que as teorias raciais, se utilizaram da ciência para justificar as ações
de exploração à população negra, e a forma como a sociedade brasileira foi construída.
Pretende-se ainda analisar a produção de conhecimento dos alunos da educação regular
quanto às questões étnicas raciais. Por meio da revisão bibliográfica em artigos, livros, teses
e periódicos pode-se responder ao questionamento do artigo constatando que a história da
sociedade brasileira carrega marcas da desigualdade e discriminação, especialmente contra
negros, impedindo, desta forma, seu pleno desenvolvimento econômico, político e social.
Utilizando como referencial teórico Guimarães (2003), Silva Filho (2004), Hofbauer (2006),
Gomes (2012) entre outros citados nas referências, pudemos discutir sobre a diversidade,
que nos leva a crer caber ao professor entender e refletir sobre os mecanismos de dominação
cultural, econômica, social e política, para assim ensinar sobre as diferenças étnico-raciais e
culturais; sem discriminar nenhuma cultura e respeitando-as.
Palavras-chave: Brasil; Racismo; Preconceito; Negro; Raça.
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INTRODUÇÃO
O artigo discorre sobre o conhecimento
relacionado à questão racial como hegemonia
racista, o qual nos leva a questionar
como se deu o racismo e as questões
étnico-raciais no Brasil?
Objetiva-se mostrar que as teorias
raciais, se utilizaram da ciência para
justificar as ações de exploração à
população negra, e a forma como a sociedade
brasileira foi construída.
Pretende-se ainda analisar a produção
de conhecimento dos alunos da educação
regular quanto às questões étnicas raciais,
pois a sociedade brasileira é constituída
por diferentes grupos étnico-raciais que a
caracterizam, em termos culturais, como
uma das mais ricas do mundo.
Por meio da revisão bibliográfica em artigos,
livros, teses e periódicos pode-se responder
ao questionamento do artigo constatando
que a história da sociedade brasileira carrega
marcas da desigualdade e discriminação,
especialmente contra negros, impedindo,
desta forma, seu pleno desenvolvimento
econômico, político e social.
Utilizando como referencial teórico Silva
Filho (2004), Hofbauer (2006), Guimarães
(2003), Gomes (2012) entre outros citados
nas referências, pudemos discutir sobre
a diversidade, que nos leva a crer caber
ao professor entender e refletir sobre
os mecanismos de dominação cultural,
econômica, social e política, para assim
ensinar sobre as diferenças étnico-raciais e
culturais; sem discriminar nenhuma cultura e
respeitando-as.

Iniciou-se discorrendo sobre o racismo e as
teorias raciais. Posteriormente destacamos
a educação étnica racial no Brasil. Em
seguida apresentamos a questão do negro
na atualidade, acreditando que a escola
deva conhecer e vivenciar a diversidade
de seus alunos, além de permitir que
ela mesma seja um instrumento de
alfabetização, mas também um instrumento
de crescimento cultural, descoberta e
experiências étnicas raciais.

RACISMOS E AS TEORIAS RACIAIS
Em um período da história da humanidade
a ciência foi uma aliada ou ferramenta, que
legitimou o domínio de um povo sobre o outro,
consequentemente viabilizou a exploração
de uns, que eram considerados inferiores,
sobre outros considerados superiores.
Segundo Hofbauer (2006, p. 118),
ao olharmos as lentas transformações
na interpretação do mundo e do
outro até o final do século XVII (na Europa
e nos Estados Unidos) podemos observar
três tendências, sendo essas transformações
sociais, políticas e econômicas dentro de
uma ordem estamental.
Na visão de Silva Filho (2004, p. 129), o
poder das ideais sempre foi algo que até
os dias atuais influenciou ou dominou a
sociedade. A partir de relatos históricos de
cunho, supostamente científicos, justificaram
ou comprovaram, durante um tempo, algumas
ações de certa camada da sociedade.
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O que aconteceu com o continente
africano foi um exemplo, de que, a partir de
uma ideia, originaria do continente europeu,
a intenção de dominação do homem em
relação ao outro homem, o que se naturalizou,
e assim a Europa conseguiu dominar e
explorar o continente africano e outros
continentes. Tudo isso aconteceu a partir da
aprovação de uma comunidade científica,
que compactuava com os mesmos ideais de
dominação e superioridade, possibilitando
a disseminação de uma doutrina ideológica,
denominada racialismo.
Conforme Guimarães (2002, p. 27)
racialismo era uma ciência que ensinava
às pessoas, dentre outras coisas, a
construção de um pensamento que
acreditasse na determinação biológica
de qualidades morais, psicológicas e
intelectuais, ao longo da transmissão de
caracteres fenotípicos que definem raças
(apud SILVA FILHO 2004, p. 131).
Conforme Guimarães (2005, p. 52)
“a nação brasileira foi imaginada numa
conformidade cultural em termos de religião,
raça, etnicidade e língua”.
Seguindo essa explicação, podemos
entender que por muito tempo, se acreditou
que a partir de algumas características
fenotípicas o povo africano foi considerado
um grupo inferior, tanto intelectualmente
como culturalmente e psicologicamente em
relação aos povos da Europa.
Na visão de Gomes (2012, p. 48), o
racismo esta relacionado ao comportamento
de abominação ou ódio de indivíduos
que pertencem à raça distinta. Sendo
também considerado o fato de ser existir,

no imaginário de alguns indivíduos, grupos
classificados inferiores e outros superiores.
Conforme explica Silva Filho (2004, p.
132), foram alguns estudos científicos que
comprovaram, em certo período, que o
homem africano, ou negro possuía o crânio
menor que o crânio do homem europeu, ou
branco, isso determinava que o QI (quociente
de inteligência) do negro, era inferior ao
branco. Com isso, essas ideias contribuíram
para que houvesse uma imagem deturpada
dessa população e resultando em uma
verdade absoluta para todos. E foi assim que,
no século XVIII desenvolve-se um conceito
de raça, que nasce das ciências naturais e se
insere nas ciências sociais incorporando uma
visão biológica aos seres sociais.
Para explicar o conceito de raça Guimarães
(2003, p. 95), primeiramente faz uma
separação de conceitos dividindo-os entre
analíticos e nativos, para possibilitar uma
análise de um determinado fenômeno.
Um conceito analítico ou categoria
analítica é o que permite a análise de um
determinado conjunto de fenômenos, e faz
sentido apenas no corpo de uma teoria.
Quando falamos de conceito nativo, ao
contrário, é porque estamos trabalhando
com uma categoria que tem sentido no
mundo prático, efetivo. Ou seja, possui um
sentido histórico, um sentido específico para
um determinado grupo humano. A verdade
é que qualquer conceito, seja analítico, seja
nativo, só faz sentido no contexto ou de
uma teoria específica ou de um momento
específico (GUIMARÃES 2003, p. 95).
Quando se fala em conceito analítico,
Guimarães (2003, p. 96), quer dizer que
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significa uma categoria que está relacionada
ao mundo prático ou a vida real, com
sentido histórico, que nasce da sociedade,
já o conceito analítico significa um sentido
teórico. Em se tratando de Brasil, o termo
raça é algo que fazia parte da vida real do
país, no sentido nativo, que representava
uma posição social até o século XX.
Explicando sobre o que é raça Guimarães
(2003, p. 97), aborda a questão de que forma
são analisados esses termos, porém ele afirma
que no sentido analítico raça possui duas
explicações: uma que é assumida pela ciência
(biologia genética) e outra pela sociologia.
Em se tratando de raça no campo das
ciências sociais, Gomes (2012, p. 29), afirma
que o termo raça sempre foi objeto de
grandes discussões no âmbito acadêmico e no
cotidiano da sociedade brasileira. Pensando
na sociedade brasileira, o termo raça sempre
trouxe várias formas de sentimentos, por
causa do fato, que para os brasileiros a
palavra raça traz a ideia de racismo, como
resquício do período de escravidão no Brasil.
Para Gomes (2012, p. 29), “a existência
da desigualdade social está ligada a questão
do racismo estrutural, juntamente com as
questões econômicas e sociais, que afetam
tanto a sociedade brasileira”, ou seja, está
presente como um todo, em especial, a
população negra, que é atingida diretamente.
Em razão dessa linha de pensamento,
o movimento negro e alguns estudiosos
do assunto, preferem se referir ao termo
raça, no sentido político, como uma forma
de trazer à tona o debate da desigualdade,
especialmente econômica e social, que existe
entre a população negra e branca no Brasil.

Os militantes e intelectuais que adotam o
termo raça não o adotam no sentido biológico,
pelo contrário, todos sabem e concordam
com os atuais estudos da genética em que
não existem raças humanas. Na realidade
eles trabalham o termo raça atribuindo-lhes
um significado político construído a partir
da análise do tipo de racismo que existe
no contexto brasileiro e considerando as
dimensões históricas e culturais que este
nos remete (GOMES, 2012, p. 31).
A questão da raça tem uma função
operacional para definir a posição social e
cultural de cada indivíduo, e é a partir dessa
visão que Gomes (2012, p. 31), afirma que
aqueles que lutam por ações afirmativas,
trabalham para entender essa construção e
promover equidade.
Tanto a biologia como a sociologia
criaram um conceito de raças humanas,
para que assim pudessem dividir os seres
humanos em subespécies. Essa divisão
estaria ligada a valores morais, psicológicos e
intelectuais. Este tipo de explicação de raça
foi considerado como uma ciência e só após
alguns séculos é que se tornou antiquado
esse tipo de ideia, porém foi justamente a
partir desse conceito que surgiu o racismo,
Guimarães (2003, p. 92).
No seu trabalho Silva Filho (2004, p. 135)
cita o antropólogo Kabengele Munanga, que
afirma uma subdivisão no racismo em três
elementos que são: a ideologia que tem a
função de legitimar uma ação; o preconceito
que é uma crença e uma opinião dita ou não
de que os negros são inferiores aos brancos
e a discriminação que é um comportamento
coletivo que se remete a exclusão.
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Assim, Guimarães (2003, p. 96), afirma
ser impossível determinar geneticamente
as raças humanas a partir de uma
criação fundamentada em características
fenotípicas ou genotípicas.
As raças são, cientificamente, uma
construção social e devem ser estudadas
por um ramo próprio da sociologia
ou das ciências sociais, que trata das
identidades sociais. Podemos dizer que
as raças são efeitos de discursos; fazem
parte desses discursos sobre origem
(GUIMARÃES, 2003, p. 96).
Caminhando para o sentido que diz
respeito à moral e a religião, Hofbauer
(2006, p. 100) afirma que “os primórdios
da história da noção de raça, portanto,
nada têm a ver com uma diferenciação de
grupos humanos segundo cores de peles
diferentes ou outros critérios fenotípicos”.
Constelações políticas e econômicas
específicas levariam, com o decorrer do
tempo, a uma convergência do critério cor
(com conotações ainda fortemente morais e
religiosas) com a categoria raça.
No inicio da história da humanidade,
conforme Hofbauer (2006, p. 103) o termo
raça não estava ligado a questões biológicas,
e sim a questões políticas e econômicas, com
forte influência da igreja católica.
Além de existir uma diferença nas
características
fenotípicas,
também
existiam diferenças no setor cultural, social
e econômico, que eram utilizados como
critérios para exclusão do negro na sociedade.
Hofbauer (2006, p. 106) explica ser
possível identificar o pertencimento a certa
linhagem de vida, que está relacionada ao

sangue puro, onde se identifica uma boa
família e não a um grupo de honra e prestígio
por meio de status ou estamentos.
No que diz respeito aos povos que
possuíam uma cultura diferente do povo
europeu, Silva Filho (2004, p. 137), menciona
que os povos bárbaros eram considerados um
povo selvagem, para justificar essa diferença
a ciência e a religião caracterizavam esse
grupo como um grupo não civilizado.
Algumas correntes filosóficas como o
iluminismo, que defendia o uso da razão,
positivismo que defendia a verdade absoluta,
o determinismo geográfico que era uma
teoria que colocava o homem em condições
submissas em relação aos aspectos naturais
de cada região e o darwinismo social que
acreditava que a espécie mais “forte” poderia
sobreviver baseada em uma seleção natural
das espécies, reforçavam e colaboravam
para a permanência dessas ideias. Todas
essas teorias naturalizavam o racismo e a
exploração na sociedade.
Outro fato é que, pertencer ou não à
religião cristã, durante a Idade Média era o
critério fundamental de inclusão e exclusão,
Silva Filho (2004, p. 137). Os pensamentos
cristãos e a hegemonia da época acabavam
por reduzir a realidade da sociedade entre o
que era bem e o mal.
Para Hofbauer (2006, p. 116) a realidade
do sujeito não era levada em consideração
e, portanto, aquele que era diferente,
no que se refere às suas qualidades
ou características bem como sua origem
não predeterminava a inclusão ou exclusão
do grupo social em que vivia, mas sim
a sua cristandade, garantindo assim um
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tratamento diferenciado dentro do processo
de integração da mesma.
A influência da religião contribuiu para
a naturalização da ideia de superioridade e
exploração dos brancos para com os negros.
Silva Filho (2004, p. 137) retrata que a
Companhia de Jesus, que foi fundada no
século XVI por Ignácio de Lopes de Recalde,
nascido em 1534 na cidade de Loyola, norte
da Espanha, conseguiu executar essas teorias
e utilizar o Brasil como um grande laboratório
para expansão dessas ideias.
Para os jesuítas, os índios que foram
os primeiros habitantes do Brasil, eram
considerados homens inocentes e de fácil
trato para catequização, ou adestramento,
visto que eram parecidos aos animais
dóceis. E o fato de não terem o catolicismo
como doutrina religiosa e sua cultura ser
totalmente diferente dos europeus, os
jesuítas se referiam aos índios como povos
de almas pagãs, e que por isso sua missão
era de trazer as ideias da igreja católica para
esse grupo, com a finalidade de ajudá-los a
conseguir sua salvação para o reino de Deus.
Na verdade, essa argumentação servia
para justificar a dominação do povo e do
território brasileiro da época e a exploração
do índio e as riquezas naturais que o país
possui. Isso fazia parte do projeto marítimo
português, que logo depois trouxe os
africanos na condição de escravos para o
Brasil, e assim potencializou suas ações.
No caso dos africanos, Silva Filho (2004,
p. 139), fala que os jesuítas se baseavam
na teoria de que os negros eram filhos de
Cam da terra de Canaã, que na Bíblia em
(Gênesis 9: 18- 27) conta o que aconteceu

com Noé e seus filhos Cam, Sem e Jaffé.
Segundo a bíblia Noé tomou uma grande
quantidade de vinho e foi dormir despido.
Seu filho Cam o encontrou naquele estado,
se escandalizou, e chamaram seus dois
irmãos, que cobriram a nudez do pai. Quando
Noé acordou e soube do ocorrido, ficou
enfurecido com seu filho Cam e o expulsou
de casa, além de amaldiçoá-lo e todos os
seus descendentes, com a intercessão de
Deus, condená-lo a escravidão eterna.
Além dos jesuítas, Silva Filho (2004,
p. 139) cita outro divulgador das teorias
preconceituosas no Brasil, que perpetuam
até os dias atuais, que foi o Padre Antônio
Vieira, um dos maiores pregadores da igreja
católica no século XVI a XVII, onde um
dos seus maiores sermões foi à escravidão
negra. Ele associa a cor preta dos escravos à
maldição de Cam. Antônio Vieira pregava no
negro a obediência, passividade, submissão
e a aceitação da sua condição como cativo, a
fim de obedecer a Deus, o senhor das almas.
Todas essas explicações serviam para
construir os valores morais e éticos dos
sujeitos. Toda essa explanação mítica e
religiosa, a qual Hofbauer (2006, p. 117),
nos traz, alimenta os valores morais dos
sujeitos, assim como afirmamos acima, serve
para desenvolver no negro a aceitação da
escravidão e encarar, não só para o negro,
mas também na sociedade, como algo natural.
Tanto a ciência como a religião, que são
pilares constituintes de grande persuasão
da sociedade, sedimentara um pensamento
sobre os povos africanos legitimando a
relação de negro igual a escravo ou escravo
igual a negro como algo natural pela
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população e sendo visto como fato real,
para algumas pessoas, até os dias de hoje
(SILVA FILHO, 2004, p. 141).
A relação: negro igual a escravo ou escravo
igual a negro deixaram marcas profundas
para o povo negro, além de se tornar algo
extremamente natural para toda a população,
em especial a brasileira, que passou a produzir
ações discriminatórias contra o africano
e seus descendentes, e estão presentes
até hoje, em todos os âmbitos, seja social,
cultural, político ou econômico.
Conforme Gonçalves (2003, p. 17)
“dificilmente
uma
sociedade
racista
como a brasileira nos aceitaria como
produtores de conhecimento.
O universalismo cristão garantia a todos
os seres humanos a possibilidade de receber
a verdadeira fé, mesmo que possuíssem
diferenças, sejam elas quais fossem. Na fase
inicial da expansão européia, o conceito
negro trazia consigo uma conotação
primordialmente ético religiosa, que se
expressa também em interpretações
geográficas climáticas acerca das origens das
diferenças (HOFBAUER, 2006, p. 158).
Com o fim da escravidão e a proibição
dos métodos violentos de agressão física,
que os senhores de engenho utilizavam
para dominar o negro, o uso da linguagem
passou a se tornar um novo mecanismo
para criar uma imagem negativa do
negro,
consequentemente,
retornando
aos mesmos ideais que eram utilizados na
ciência, como o positivismo; iluminismo;
determinismo e outras teorias que defendiam
a existência de uma diferenciação entre
negros e brancos, assim, recolocando o negro

novamente no contexto de naturalização da
inferioridade, marginalidade, ausência de
capacidade e subalternidade.
A mesma ideologia que a Europa criou
para legitimar o processo de escravização
mercantilista e justificar suas ações de
exploração e dominação retorna agora como
uma nova roupagem, com o objetivo de
silenciar o negro, por meio de uma construção
negativa em relação a sua identidade, para
que a partir das teorias raciais pudesse ser
comprovado o atraso cultural e intelectual
dessa população.
De acordo com Houfbauer (2006, p. 97),
no século XV, o negro assumiria ainda outra
função para a realeza européia, era moda
entre os nobres manterem servidores e
pajens africanos como símbolo de status e
poder. E a partir do século XVII, o ideal de
brancura, fez com que as damas da corte
evitassem o sol, começando a usar vários
métodos como, pomadas, purgativos entre
outros, para deixar a pele mais clara e o
servidor africano acabava servindo a essa
função decorativa.
A perpetuação do preconceito racial em
nosso país revela a existência de um sistema
social racista que possui mecanismos para
operar as desigualdades raciais dentro
da sociedade. Por isso, faz-se necessário
discutirmos a superação do preconceito,
juntamente com as formas de superação
do racismo e da discriminação racial, pois
estes três processos: se realimentam
mutuamente, mas diferem um pouco entre
si. O racismo como doutrina da supremacia
racial, se apresenta como a fonte principal
do preconceito racial (BENTES, 1993, p. 21).
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Com isso o negro passa a ser visto como
uma figura depreciativa, e assim o silencia,
tornando-o um ser invisível, no qual não há
o seu reconhecimento como participante da
construção cultural, social e econômica do
país, desconstruindo sua identidade, além de
ser retratado como algo negativo.

A EDUCAÇÃO ÉTNICA RACIAL NO
BRASIL
No Brasil, cada vez mais se fala e discute-se
sobre as relações étnico-raciais vividas, entre
negros e brancos, chegando a ser inegável
que vivemos momentos importantes para
o combate à discriminação racial (GOMES,
2008).
Tendo o Brasil uma sociedade multirracial
e pluricultural, não se pode mais continuar
pensando a cidadania e a democracia sem
considerar a diversidade e o tratamento
desigual imposto aos diferentes grupos
sociais e étnico-raciais (GOMES, 2008, p.
70).
Diante desta discussão pode-se dizer
que a escola não é a única responsável
pela educação das relações étnicoraciais. A família também desempenha
importante papel, assim como os grupos
culturais, comunidades, e o convívio social
proporcionado pelos meios de comunicação.
Entende-se significativamente que a
diversidade étnica cultural deve fazer parte
dos currículos escolares, pois, é necessário
ensinarmos e aprendermos a conviver com
as diferenças respeitando-as, pois, todos têm
direitos iguais perante a sociedade, somos

um país de muitas etnias, tais diversidades
estão presentes em cotidiano.
A complexidade do ser negro em uma
sociedade em que essa condição aparece
associada
à
pobreza,
inferioridade,
incompetência, feiúra, atraso cultural tornam
a construção da identidade racial dos negros
e um grande desafio (BENTO, 2011, p. 99).
Conforme Gomes e Silva (2006, p. 18)
“a educação escolar, entendida como parte
constituinte do processo de humanização,
socialização e formação, tem, pois, de
estar associada aos processos culturais,
á construção das identidades de gênero,
de raça, de idade, de escolha sexual, entre
outros”.
As experiências de vida dos negros
com o patrimônio cultural de seu grupo e
com o do outro, do grupo branco, o grau
de miscigenação e a presença de traços
negróides em seu fenótipo, as experiências
de discriminação racial que vivenciou a
consciência de seus direitos enquanto povo
fundante do Brasil está entre os elementos
centrais que definirão a maneira como vai
reconhecer ou não (BENTO, 2011, p. 99).
Para falar a verdade, hoje à maioria das
pessoas ainda não se guia pela ciência e pelo
conhecimento.
Conforme Paula (2005, p. 92) “o baixo
grau de estudos e informações faz com que
a maioria da população do planeta ainda
entenda e explique o mundo e a realidade
a partir de suas crendices, fetiches e
ignorâncias”.
Fazendo uma visão homogeneizadora de
nós mesmos, em que nossa identidade cultural
é muitas vezes vista como um dado “natural”,
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desvelar esta realidade e favorecer uma
visão, dinâmica, contextualizada e plural das
nossas identidades culturais é fundamental,
articulando-se a dimensão pessoal e coletiva
destes processos (MOREIRA e CANDAU,
2011, p. 26).
Os Parâmetros curriculares nacionais
(1998) propõem aos estudantes do ensino
fundamental, que para tornarem-se cidadãos,
devem ser capazes de:
Conhecer e valorizar a pluralidade do
patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e
nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças
culturais, de classe social, de crenças, de
sexo, de etnia ou outras características
individuais e sociais. (BRASIL, 1998, p. 7)
Pode-se dizer então que as discussões que
dizem respeito ao papel da educação regular
nas relações étnico-raciais são convergentes
com aquelas sobre educação e cidadania,
pois apresentam reivindicações da população
que luta pelo exercício pleno de cidadania.
Percebemos que a educação não acontece
só durante um período determinado de
tempo maior ou menor, mas ao longo da vida
de todos os cidadãos.
A educação das relações étnico-raciais
“impõe aprendizagens entre brancos e
negros, trocas de conhecimentos, quebra
de desconfianças, projeto conjunto para
construção de uma sociedade, justa, igual,
equânime” (BRASIL, 2004, p. 6).
O preconceito em relação à etnia negra
está diretamente relacionado à tonalidade da
cor da pele, obedecendo a uma gradiente de
cor, em cuja graduação quanto mais próxima

da cor preto-negra maior é a incidência
do preconceito e da discriminação racial.
Oracy Nogueira em 1954 estabeleceu a
relação preconceito/cor, nomeando-o de
preconceito de marca, aquele ancorado na
aparência do indivíduo, ou seja, se houver
traços negróides expressivos esse indivíduo
é tratado como negro e de preconceito
de origem característico do contexto
estadunidense, no qual quem descende de
uma família negra (a menos de três gerações)
independente de seus traços físicos é negro,
portanto, é um preconceito de sangue
(SOARES, 2008, p. 94).
Estamos diante de uma tarefa gigantesca,
histórica e que levará décadas propor,
organizar e avaliar novas formas e processos
de ensino e aprendizagem que atendam
às complexas necessidades de uma nova
sociedade da informação e do conhecimento,
voltada a etnia racial.
De acordo com Fernandes (2007, p. 19),
o período escravocrata resultou em um
padrão de dominação autocrático, dando
continuidade à rígida estrutura de classe,
impedido que os negros conquistassem
espaços políticos, mantendo o circuito
econômico burguês totalmente fechado.
Dessa forma, os elementos arcaicos do antigo
regime se perpetuaram e se transformaram
em algo funcional para o novo modo de
produção, nele o processo de exclusão dos
negros no sistema de trabalho livre e a ausência
de socialização foi relacionada à premissa de
inferioridade negra e impediu a ocupação dos
espaços urbanos por essa população.
Como Fernandes (2007, p. 20) acredita-se
que “a sociedade brasileira largou o negro ao
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seu próprio destino”, deitando sobre os seus
ombros a responsabilidade de reeducar-se
e de transformar-se para corresponder aos
próprios padrões e ideais de homem, criados
pelo advento do trabalho livre, do regime
republicano e capitalista.

A QUESTÃO DO NEGRO NA
ATUALIDADE
Passando por dificuldades e humilhações
que dizem respeito à fome, violência física e
sexual, exploração da mão de obra e condições
insalubres de vida, Hofbauer (2006, p. 127),
afirma que foi tempo mais que suficiente para
que essa situação fosse inconscientemente
assimilada por grande parte da sociedade.
Mesmo depois da abolição da escravidão, o
negro continuou sendo escravo e perseguido
por uma sociedade que se recusou a inseri-lo
em seus meios sociais.
No entanto, Fernandes (2007, p. 22),
declara que o que se viu foi a sua completa
exclusão, a preferência foi dada aos
imigrantes, e com a falta de emprego, o
negro não teve escolhas e muitos foram
obrigados a viver na miséria ou cometendo
pequenos delitos, tornou-se assim uma
grande massa que vivia na ociosidade das
ruas, expostos a violência e vulnerabilidade.
E não se pode dizer que a sociedade
brasileira hoje não seja herdeira do
Brasil, de pouco mais de cem anos atrás,
que possuem características que se
arrastam no tempo com essa triste herança
cultural que ainda nos dias de hoje
se fazem presente.

A luta contra o preconceito racial e de
classe como uma manifestação cultural, não
estaciona no tempo, Hofbauer (2006, p. 125),
indaga que é um elemento que o coloca como
um motor propulsor de transformação do
cotidiano, no qual seus membros partilham
das transformações que agregam valores no
seu modo de vida.
Percebe-se então que a cidadania vem
sendo seletiva ao ponto de ser observada
por estar enquadrada em quem detém bens
materiais, que tenha um nível de instrução
e cargo hierárquico; além, de viver em um
ambiente complexo, formado por políticas
seletivas que direta e indiretamente
prejudicam os indivíduos de classe menos
provida de renda e assim torna-os excluídos
economicamente e socialmente, ao longo de
nossa história.
Marques (2007, p. 3365) entende que a
pobreza, a exclusão e o descaso para com os
menos favorecidos, caminham lado a lado. O
analfabetismo é um mal que persegue nosso
país, desde que houve a oficialização de um
idioma nacional. Ao longo da exclusão sócioracial de nossa história, principalmente
após a abolição, no caso do racismo, este
só se torna prioridade de combate se as
pessoas o encaram como uma afronta
pessoal, só que isso só é possível se a
vítima desse ato se identifica como foco
deste, se considera negras e não só, se
considera o racismo uma forma preconcebida
e injusta de tratar a diferença historicamente
e perversamente construída.
A má distribuição de renda fez com que os
menos favorecidos moradores das periferias
ao longo de nossa história buscassem
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alternativas de sobrevivência e manutenção do seu próprio
espaço no qual de alguma forma pudessem manter estas
comunidades carentes, surgem e se ampliam de forma que
se manifestam em várias peculiaridades históricas, sociais e
culturais (MARQUES, 2007, p. 3370).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando a história brasileira pode-se observar que as
questões étnicas raciais tinham a ciência como aliada, ou
ferramenta, que legitimou o domínio de um povo sobre o outro,
viabilizando a exploração de uns, que eram considerados
inferiores, sobre outros considerados superiores.
Observa-se assim o racismo como um dos
principais fatores estruturantes das injustiças sociais da
sociedade brasileira, e, consequentemente, pode ser visto
como chave para se entender as desigualdades sociais que
ainda envergonham o Brasil.
É visível que a sociedade brasileira está condenando
o preconceito e colocando-o em evidência como nunca o
fez, pois, a identidade de uma cultura acontece por meio
da conscientização de suas diferenças em relação às outras
culturas, sem desqualificar uma em relação à outra.
Considera-se que todas as atitudes marcadas pelo
preconceito e pelo racismo, atentam contra a dignidade da
pessoa; se algo humilha uma pessoa, a humilhação pode
não atingir a integridade física, mas atinge a sua dignidade
espiritual como pessoa.
A pesquisa não se encerra aqui, pois, existe um
enorme leque de discussões para ainda serem
fundamentadas em sala de aula, pois, se julga necessário
que as escolas tenham identidade como instituições
de educação de jovens e que essa identidade seja
diversificada em função das características do meio social e
da clientela. Diversidade, no entanto, não se confunde com
fragmentação, muito ao contrário.
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INTRODUÇÃO

AUTONOMIA DO ALUNO NA
PRODUÇÃO ESCRITA
COMO FAZER O CONHECIMENTO
DA LEITURA E ESCRITA TER
SIGNIFICADO PARA O ALUNO
RESUMO: Pretende-se aqui discorrer de forma breve os desafios do ensino da leitura e
escrita em sala de aula, enfatizando o letramento e a alfabetização, isso para que o aluno
tenha autonomia na produção escrita, que seja um aprendizado significativo para o aluno,
algo vivenciado dentro e fora do contexto escolar, para que se tenha significado social real
é de suma importância que se aprenda a ler e escrever compreendendo o que se lê e essa
ação só será possível com atividades significativas para o aluno trazendo sua realidade para
o contexto escolar, o trabalho em questão demonstra o pensamento de pessoas que sempre
buscaram essa forma de trabalho, mostra como é possível enriquecer o trabalho escolar com
práticas significativas envolvendo a leitura e a escrita, para que a educação cumpra seu papel
tem que ir além da decodificação de palavras, é relevante a interpretação um entendimento
maior do que está sendo ensinado. O letramento cumpre um papel muito importante nesse
processo, isso quer dizer valorizar as práticas sociais, alfabetizar letrando, para uma pessoa
se tornar letrada ela precisa ter experiências com práticas de leitura e escrita, e isso pode
acontecer antes mesmo dela ter uma educação formal, ou seja, frequentar uma escola.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Leitura; Escrita.
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O trabalho apresentado busca um novo
olhar para as práticas de alfabetização em
sala de aula, sob uma perspectiva das práticas
sociais, dando destaque para o letramento.
Com o objetivo de trazer práticas sociais reais
para o contexto escolar, que o aluno possa ter
autonomia no processo ensino- aprendizagem.
Para que essa alfabetização tenha
significado é importante, que seja atrelado ao
letramento possibilitando uma aprendizagem
significativa, na qual o aluno seja autônomo
nesse processo.
É necessário realizar em sala de aula
práticas sociais reais, práticas que sejam

significativas para os alunos, que possa fazer
sentido também fora do contexto escolar.
Nesta perspectiva, o trabalho está
organizado em dois tópicos: no primeiro
tratamos da autonomia do aluno na escrita,
o segundo tópico enfatiza a importância do
letramento na aprendizagem.
Os dois tópicos destacam a importância
de o letramento ser inserido em sala de aula,
possibilitando a autonomia do aluno.
O processo de ensino- aprendizagem deve
ser organizada de modo que a leitura e a
escrita sejam desenvolvidas numa linguagem
real, natural e significativa.

AUTONOMIA DO ALUNO NA
ESCRITA
É importante que desde os primeiros anos
na escola, a criança tenha contato com o
mundo da escrita tanto no contexto escolar,
quanto em casa isso acontece de várias
formas, os pais contando histórias, folheando
revistas, livros, tendo todo o estímulo
possível, dessa forma já terá a noção da
importância da leitura e principalmente vai
ter uma autonomia na escrita.
Em sala de aula criar situações em
que o aluno possa desenvolver a escrita
um reconto de uma história, uma lista,
possam colocar nessas atividades toda a
aprendizagem acerca da leitura e escrita,
mas
é
preciso
oferecer
textos
que
façam
sentido,
que
não

sejam somente escolarizados, tenham um
significado real.
Não podemos negar que a prática de
ensino corresponde á
prática
especifica de leitura e escrita: Os alunos
leem textos “cartilhados”, vinculados aos
fonemas ou as sílabas que estão estudando,
textos que só são lidos/ escrito na escola
para cumprir as funções sociais ás quais se
destinam aprendizagem da leitura e escrita
(SOARES, 1998,p. 23).
O que muitas vezes acontece na escola, é o
ensino ser voltado apenas para ler e escrever,
isso é importante, mas para o aluno aprender
de fato a aprendizagem deve ir mais além
ele tem que entender o contexto da escrita,
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o porquê e para que está escrevendo, ter
acesso a textos que possa fazer refletir.
Que o aluno seja sujeito de sua
aprendizagem, que a criança aprenda refletindo
e construindo seu conhecimento, para que isso
aconteça de fato professores alfabetizadores
devem preparar um ambiente alfabetizador,
onde todos possam ter contatos com livros,
disponibilizados não só para ler, mas para
entender o que se lê, ou seja, que tenhamos
alunos alfabetizados e letrados.
De acordo com Soares citada por Morais
e Albuquerque ( 2007, p. 47):
Alfabetizar e letrar são duas ações
distintas, mas inseparáveis do contrario:
o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja,
ensinar a ler e escrever no contexto das
práticas sociais da leitura e da escrita, de
modo que o individuo se tornasse ao mesmo
tempo alfabetizado e letrado.
Segundo
o
autor,
é
importante
alfabetizar letrando, e isso acontecerá com
práticas sociais de leitura, práticas que
possibilite a compreensão da leitura e da
escrita em um contexto que vá além da
escola, que o aluno possa utilizar em seu
dia- dia trazendo significado, por isso a
busca incessante de aliar a alfabetização
com o letramento, que cada vez mais isso
possa acontecer nas escolas, fazer da
aprendizagem algo rico em significado, que
o aluno possa ser autônomo em sua escrita.
Para que isso aconteça de fato é
importante, que o aluno escreva diversos
gêneros textuais e que tenha acesso á eles
de todas as formas possíveis, com leituras,
escritas, leituras compartilhadas, leitura
feita pelo professor, utilizar-se de todas

as ferramentas disponíveis para ampliar o
conhecimento e o repertório do aluno, para
ter uma escrita rica de significados.
A leitura está presente em nosso cotidiano.
As letras e palavras estão presentes em
embalagens de alimentos que consumimos
placas de transito, nas fachadas de lojas, etc.
Está presente em todos os lugares dentro
e fora da sala de aula, por isso a importância
de fazer desse aprendizado da leitura e
escrita o mais próximo possível da realidade
do aluno, assim tendo um significado social
real, sendo algo interessante ao aluno, que
ele possa criar ter autonomia para escrever,
a escola tem o papel de proporcionar esse
momento. Na produção textual a autonomia
é uma das qualidades essenciais de um texto,
no entanto, antes de falarmos sobre o que
é autonomia e como consegui-la falaremos
de um processo essencial para a escrita:
a leitura. A leitura deve preceder a escrita,
entretanto, quando falamos em leitura, não
é simplesmente passar os olhos ou organizar
as palavras em frases e conseguir lê-las.
A leitura que deve vir antes da escrita
é a critica, que consegue ver além do
que está sendo dito. Ser autônomo
é ser livre, é ser capaz de determinar
as próprias condutas, portanto, a autonomia
dentro da produção de texto possui o pensar
com independência e, consequentemente,
escrever com independência.
É muito importante, que os alunos tenham
contato com diversos gêneros textuais,
receitas, listas, histórias, cartas.
O aluno conhecendo esses gêneros poderá
ampliar o vocabulário e ele mesmo criar seus
textos, na forma que eles compreendem
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fazendo
tentativas,
explorando,
até
porque
escrevemos
assim
também
fora do contexto escolar.
Antes mesmo de saber ler fazer tentativas,
quando o aluno tiver o domínio da escrita
ficará melhor sua compreensão.
O papel do professor é organizar
esse momento de aprendizagem para os
discentes,perguntando, estimulando, fazer
que os alunos reflitam sobre a escrita, com
essas práticas se tornarão mais seguros, e
vão criar situações para utilizar essa escrita
significativa.
Possibilitar momentos de leitura, em que
o professor pode ler uma história, em outro
momento os alunos possam ler, manusear os
livros, interpretar o que leu e o que escutou
por meio de desenhos e também pela escrita
da forma que eles souberem fazer, para o
aluno é algo importante e significativo, buscar
situações que enalteçam esse aprendizado.
O aluno vai construindo o conhecimento
com o auxílio do professor, nesse caso o
aluno é o protagonista dessa ação.
O professor deve ter um papel
de investigador deve registrar todas
as
observações,
dúvidas,
e
levar
para
reunião
pedagógica
para
ser
compartilhados com outros professores e
juntos acharem alternativas para a resolução
de problemas e que atitudes devem ser
tomadas, um trabalho em conjunto.
Observando os alunos possibilitará planejar
as aulas, a partir do momento que essa aula
é efetivada, ver os acertos e erros, repensar,
mudar o que é preciso e fazer novamente,
sempre valorizando o conhecimento prévio
do aluno fazendo uma ligação com o que está

sendo trabalhado. Quando houver dúvidas,
questionamentos, compartilhar nas reuniões
pedagógicas junto a outros profissionais,
assim tornando a formação mais rica.
O professor adotando essa nova postura
possibilitará uma aprendizagem significativa.
Realizar atividades em que os alunos
coloquem
seus
conhecimentos
de
maneira que seja desafiante, pôr em
jogo tudo o que sabem e pensam sobre o
conteúdo que se quer ensinar.
A escola tem que ser interessante ao aluno,
ele tem que estar motivado a querer aprender.
Para formar leitores e escritores, é
necessário dedicar muito tempo escolar
ao ensino da leitura e ao da escrita
(Lerner, 2002,p. 57).
Quando na verdade o que há é uma
dificuldade do professor chegar nesses
alunos, fazendo com que o conteúdo seja
interessante, desafiador, por isso o docente
precisa ser um investigador.
A partir, do momento que o professor não
apenas passar o conteúdo, mas investigar,
analisar o processo de aprendizagem do
aluno terá uma nova postura em sala de aula
que só vai enriquecer as aulas, se tornando
atrativa para os alunos.
Numa concepção construtivista de
educação, o professor não é, nem tampouco
pode ser um mero espectador da construção
de conhecimentos de seus alunos. Cabe
a ele o papel de organizar as situações
de aprendizagem, que auxiliem os alunos
em suas construções, que considere seus
conhecimentos, ver a dificuldade e trabalhar
em cima disso. Muitos professores, não
acham importante ler para os alunos, no caso
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a leitura compartilhada é um ótimo exercício
para a aprendizagem, fazer isso de forma
espontânea, sem cobrar algo simplesmente
pelo prazer de ler e ouvir faz toda diferença.
Podemos utilizar a leitura para vários
propósitos, ter uma leitura silenciosa
individual, compartilhada, ler para fazer uma
atividade, a leitura tem que ser incentivada
desde cedo ás crianças, pois quanto mais elas
leem mais haverá o interesse em escrever.
Esse incentivo vem de casa da família, não
acontecendo cabe á escola esse papel de dar
condições ás crianças ao contato com os livros,
muito embora, no interior de muitas escolas
concebe-se a leitura como decodificação de
signos linguísticos, não concebendo assim
uma produção de significados. A leitura e a
escrita se completam, uma depende da outra,
para o sujeito ser um bom leitor e também
um bom escritor é importante o incentivo,
fazer o aluno escrever, criar textos e ler.
De acordo com Delia Lerner ( 2002,p.28):
O desafio é conseguir que a escrita deixe
de ser na escola somente um objeto de
avaliação, para se constituir realmente num
objeto de ensino; é tornar possível que
todos os alunos se apropriem da escrita
e a ponham em prática, sabendo – por
experiência, não por transmissão verbal- que
é longo e complexo processo constituído
por operações recorrentes de planejamento,
textualização e revisão.
Que o aluno possa compreender o
verdadeiro sentido de um texto, que
tenha significado, assim possibilitando
o aprendizado da escrita, de forma
contextualizada.
Na fase inicial de aquisição da escrita,

a criança transpõe para o texto escrito
os procedimentos que estão habituados
a usar em sua fala. Somente, com o
tempo de com intervenção contínua e
paciente do professor é que vai construir seu
modelo de texto escrito.
Isso será possível sempre com a
intervenção do professor, fazendo o aluno
pensar, refletir sobre a escrita.
O professor vai auxiliar o aluno nesse
processo, que aos poucos vai se construindo,
cabe á ele organizar o ambiente para
que isso ocorra, uma forma interessante
de se trabalhar é a ludicidade por meio
de jogos pode ser um excelente meio
incentivador de auxilio a aprendizagem,
já que nem sempre se limitam somente
aquelas que preveem o livro didático.
No jogo, o individuo aprende a aceitar
regras, esperar sua vez, aceitar o resultado e
criar uma autonomia.
É importante também a oralidade,
daí que surge o texto escrito, a
criança já terá visto variáveis do texto
oral, ampliando seu repertorio a partir desse
conhecimento poderá ampliar também o
conhecimento da escrita.
O docente não pode mediar o processo
de apropriação de produção escrita por meio
da memorização e repetição, esse tipo de
ação simula um conhecimento, a verdadeira
aprendizagem acontece quando há a prática
de leitura de diversos gêneros textuais,
reescritas feitas pelos alunos a partir do
repertorio que eles possuem.
Os indivíduos também mudam. Logo é
preciso que essas práticas se apresentem
adequadas aos imperativos de hoje, resgatando
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do passado o que dele for pertinente para
uma prática que contribua para a construção
de um futuro real e não utópico. E isso
parece disser que, quando se verificam essas
mudanças de horizonte, ainda não foi
dito se as coisas vão melhorar ou piorar,
simplesmente mudou, e mesmo os juízos de
valores deverão ater-se a outro parâmetro.
O que ocorre muitas vezes é o professor
seguir, receitas prontas para dar conta do
conteúdo, deixando de revelar a criatividade
do aluno, não sobrando espaço para o lúdico.
O docente tem que estar disposto a buscar
e utilizar novas técnicas para o ensino em
sala de aula, colocar em prática o que ele
aprendeu em anos de estudo. Nesse processo
o professor é o mediador para que a criança
desenvolva o conhecimento necessário
para o desenvolvimento da escrita, há de se
considerar que é um processo em construção.
O educador pode propor a criação de
um jogo de memória, as crianças brincam
um pouco com cartões em que há figuras e
palavras. Depois, o alfabetizador estimula os
alunos a confeccionarem em seus próprios
cartões com certeza aparecerão diferentes
escritas para a mesma palavra.
Na etapa seguinte, o alfabetizador
confrontou
as
versões,
sempre
sugerindo que o aluno justifique suas
hipóteses. Esse exercício de revisão pode ser
feito coletivamente.
O professor solicita o auxilio das outras
crianças para que decidam o que conservar e
o que transformar na palavra discutida. Neste
momento, o educador não deve escrever
pelas crianças, mas ajudá-las a encontrar a
melhor solução.

Ensinar a ler e escrever é um desafio que
transcende amplamente a alfabetização
em sentido estrito. O desafio que a escola
enfrenta hoje é o de incorporar todos os
alunos á cultura do escrito, é o de conseguir
que todos seus ex- alunos cheguem a ser
membros plenos da comunidade de leitores
e escritores ( Lerner,2002,p.17).
Dessa forma o aluno terá uma autonomia
na escrita, estimular a criatividade fará com
que a aprendizagem tenha sucesso, uma nova
postura ao ensinar, fazendo que o aluno se
interesse pelas atividades.
É importante deixar para trás o ensino
mecânico que só priorize a cópia, que possa
ir além que os discentes não se tornem
copistas, mas protagonistas nesse processo,
que criem, que investiguem, fazendo da
escrita uma ferramenta para a vida.
Enquanto não existir essa postura
em sala de aula, estaremos ainda
no retrocesso e fazendo o mesmo
procedimento anos a fio sem ter o resultado
esperado tendo assim uma defasagem na
educação, além de ter alunos descontentes,
sem motivação para aprender.
Ferreiro e Teberosky, ao pesquisarem
a psicogênese da língua escrita, revelam
a maneira pela qual a criança e o adulto
constroem seu sistema interpretativo
para compreender esse objeto social
complexo que é a escrita. Mesmo quando
ainda não escrevem ou leem da forma
convencionalmente aceita como correta,
já estão percorrendo um processo que os
coloca mais próximos ou mais distantes
da formalização da leitura e da escrita
(LIRA, 2006,p.44)
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Segundo as autoras antes mesmo das
crianças escreverem convencionalmente, já
tem acesso ao mundo da escrita e leitura,
isso ampliará o conhecimento das crianças
e possibilitará uma aprendizagem rica,
estimular esse contexto em casa é muito
importante para o desenvolvimento do aluno.
Trazer o conhecimento do cotidiano o mais
próximo possível, para ter um significado
real, com atividades contextualizadas sem ser
mecânicas o letramento é muito importante
nesse processo.
Quando o professor compreende o
universo do seu aluno e aplica o conhecimento
e sabedoria com base na realidade, as
práticas escolares ajudam os alunos a refletir
enquanto aprendem.
Realizar atividades que estimule a leitura,
fazendo uso da linguagem escrita, visual
trazendo suportes para criação de textos,
manuseio de livros, revistas, ampliando o
conhecimento de forma significativa.

A IMPORTÂNCIA DO
LETRAMENTO NA
APRENDIZAGEM
O Letramento é importante por
trazer
significado
ao
aprendizado,
diz respeito a leitura de mundo,
trazer o cotidiano para dentro do
contexto escolar aliar a alfabetização
com o letramento faz o aprendizado ser
uma prática social real, não sendo algo
desvinculado da realidade.
Não há aprendizado mais importante
na vida
que a leitura e escrita, porém

seu significado vai além da reprodução e
decodificação.
A importância do ato de ler vai além da
decodificação do código linguístico. Ler é
interpretar é mais do que apenas identificar
letras, silabas e palavras em uma frase, mais
sim buscar significados.
Outra questão que deve ser destacada
é a função da escola, nesse processo de
aprendizagem da leitura e escrita do aluno.
Demerval Saviani (2003, p. 16) em “Escola
e saber Objetivo na perspectiva histórico
critico , destaca a função da escola, que é
garantir acesso ao saber sistematizado,
ou seja, cientifico, cujo papel consiste na
socialização desse saber, mas pode ocorrer
na escola do secundário tomar o espaço do
primário ( do que é importante).
Fez de tudo na escola, encontrou-se
tempo para toda espécie de comemoração,
mas muito pouco tempo foi destinado
ao processo de transmissão assimilação
de
conhecimentos
sistematizados.
(Saviani, 2003,p.16).
Essa fala de Saviani ilustra bem certas
situações que acontecem nas escolas, que por
vezes trabalham-se datas comemorativas, e
esquece-se de priorizar o estudo da leitura e
escrita, que são prioritários.
Esse pode ser um dos fatores para a não
aprendizagem, por isso mais uma vez é
preciso enfatizar a importância de estudar a
leitura e a escrita e promover uma integração
entre os dois conceitos de forma significativa
e priorizar esse aprendizado.
A partir do momento que se pratica em
sala de aula práticas desafiadoras, que
tenham uma função social real para os
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alunos, e que a escrita esteja articulada
com a leitura, propondo atividades nas
quais os alunos possam colocar em prática
tudo que aprenderam sobre o conteúdo, e
principalmente valorizando o conhecimento
prévio da criança, teremos um ganho
significativo na educação. Mas para que
isso aconteça precisa do empenho de
todos, professores, equipe escolar e pais,
trabalhando em conjunto para que de
fato ocorra essa aprendizagem, que os
alunos saiam dos primeiros anos, e dando
continuidade aos estudos, com uma visão
critica que sejam leitores competentes, e que
tenham uma visão de mundo, e, portanto se
tornem cidadãos.
Refletir sobre os saberes do professor
referentes á constituição de um espaço de
ensino significa direcionar um olhar reflexivo
para as práticas cotidianas que envolvem a
escola como um ambiente alfabetizador e
letrado considerando que entre as principais
tarefas da instituição escolar está a atribuição
do ensino da leitura e escrita, e que o
professor, especificamente o alfabetizador,
confere-se a função de promover situações
desafiadoras em que a aprendizagem de tais
habilidades pela criança se concretize.
Para que o aluno exerça uma escrita
significativa, é importante possibilitar
situações para que essa aprendizagem ocorra.
Para Lerner ( 2002) ensinar a ler e escrever
configura-se como um vasto dilema, que
ultrapassa amplamente a alfabetização em
sentido estrito. A escrita conforme a autora
é uma herança cultural, porém o ato de ler
e escrever na escola por vezes não é uma
atividade apreciada pelos alunos.

É por isso que é necessário fazer dessa
aprendizagem, algo prazeroso que venha
chamar a atenção dos alunos é um desafio a
ser superado. O letramento pode colaborar
para que essa aprendizagem seja significativa
e incentive o aluno a aprender.
O letramento como nos explica Kleiman
( 2005) é um método pedagógico , mas ele
auxilia a imersão do aluno no mundo da
escrita, a autora nos alerta também que a
definição de letramento causa confusões e
interpretações equivocadas.
Vai além da sala de aula, é uma leitura de
mundo, e utilizar esse processo em sala de
aula torna-se enriquecedor, auxilia muito na
produção escrita dos alunos.
O letramento ocorre não somente na
escola, mas também se encontra fora dela,
além disso, os objetivos se diferem, na
escola o letramento visa o desenvolvimento
de competências e habilidades que podem
ser ou não relevantes para os alunos, fora
da escola o letramento tem objetivos sociais
relevantes para aqueles que participam do
processo, isso acontece no contexto fora da
escola quando o aluno usa o que aprendeu
na escola em outros contextos, ele usa o
que aprendeu sobre escrever uma carta,
e escreve essa carta, não só carta, mas um
bilhete, uma lista, uma receita, sabemos se
o aluno aprendeu mesmo quando ele se
apropria desse conhecimento.
É importante destacar também que
a participação da família no processo
de alfabetização da criança, pois essa
participação estimula o desenvolvimento
cognitivo das crianças, é um trabalho em
conjunto, escola, família e professores.
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O professor deve achar formas de esse
aprendizado chegar aos alunos, assim fazendo
sentido, que não seja um conhecimento vazio
de significado, trabalhando diversos gêneros
textuais, que os alunos possam produzir
textos, criar, sejam escritores e leitores
competentes, tornando-se críticos.
A leitura e a produção de diferentes
textos são tarefas imprescindíveis para a
formação de pessoas letradas. No entanto, é
importante que, na escola, os contextos de
leitura e produção levem em consideração
os usos e funções do gênero em questão.
É preciso ler e produzir textos diferentes
para atender as finalidades diferenciadas,
a fim de que superemos o ler e a escrever
para apenas aprender a ler e a escrever. (
ALBURQUERQUE,2007,p. 20).
Nesse contexto é evidenciada a
importância de ensinar a ler e escrever, mas
que esse aprendizado tenha um significado
maior na vida do aluno, sendo utilizado de
forma significativa.
No livro Ler e escrever na escola o real, o
possível e o necessário, a autora Délia Lerner,
destaca que a criança desde os 3 anos já tem
uma leitura de mundo, reproduz o que vê.
Ao manipular objetos, explorar rótulos,
revistas, jornais, descobrir suas funções e
utilidades, tendo acesso á esses materiais a
criança depara-se com a linguagem verbal e
não verbal. Quando imita alguém , manifesta
seus sentimentos, explora o meio, quando
ouve, conta, reconta, lê o que está ao redor.
Essas ações colaboram para a construção
das operações mentais necessárias para o
ato de ler, cria-se também uma autonomia
por parte dos alunos.

O desafio é incorporar todos os alunos
á cultura da escrita, é preciso que a escola
funcione como uma comunidade de leitores
e escritores, um ensino que seja voltado
para as práticas sociais, algo que vai além do
escolar, que seja algo utilizado no dia- dia, de
forma significativa.
A autora também destaca alguns
problemas na escolarização das práticas de
leitura e escrita, ler e escrever sem a real
função social.
Classificação no tempo, muitas vezes
se determina um tempo para que todos
aprendam, quando na verdade cada criança
tem seu tempo e é importante que esse
tempo seja respeitado, abolir a palavra
deficiente seria uma alternativa, algumas
crianças precisam de um tempo maior para
aprender. Não estigmatizar a criança, não dar
ênfase ao erro e sim mostrar possibilidades
para se chegar ao acerto, que possa ser
compreensível esse processo de maneira
clara para a criança.
A priorização da avaliação, avaliamos
o
aluno
á
todo
momento,
não
precisamos de uma avaliação especifica,
há várias formas de avaliar.
Direitos e obrigações entre professores
e alunos que produz conhecimentos que
as crianças têm ou não a oportunidade de
aprender, é importante potencializar o que
a criança já sabe valorizar o conhecimento
prévio do aluno, trazer para o aprendizado
aquilo que é de interesse do aluno, isso
poderá ocorrer por uma avaliação diagnostica
demonstrando para o professor o que ele
tem que trabalhar com o aluno, descobrir sua
dificuldade, isso sem reforçar o erro.
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Se nos centrarmos nos propósitos
didáticos abandonando a prática
social,
não possibilitamos ao aluno aprender a ler
e escrever para participar da sociedade
enquanto leitores e escritores.
Aprender
a
se
manifestar
na
sociedade, usar tudo o que aprendeu fora
dos muros da escola, se tornar um ser
humano critico ler nas entrelinhas, interpretar
entender o que se lê.
É preciso antes de tudo abandonar as
atividades desprovidas de sentido, mecânicas,
que distanciam a criança da escrita.
Essa é uma tarefa de toda a sociedade a
responsabilidade e o papel de formar leitores
de mundo, da vida, diminuir a fragmentação
do conhecimento.
Ao professor cabe organizar a situação de
aprendizado de forma a oferecer informação
adequada. Sua função é observar a ação
das crianças, acolher ou problematizar suas
produções , intervindo sempre que achar
que pode fazer a reflexão dos alunos sobre
a escrita avançar . O professor funciona
então como uma espécie de diretor de cena
e contra-regra, cabe a ele montar o andaime
para apoiar a construção do aprendiz(
Weisz,2004,p.62).
Como citado acima o professor tem um
papel fundamental, para que esse aprendizado
aconteça , dando todo o suporte para o aluno,
mostrando o caminho a ser trilhado.
Interagindo
com
o
aluno
e proporcionando atividades para o
desenvolvimento dessa aprendizagem.
Ela destaca que o aluno precisa testar
suas hipóteses e enfrentar contradições,
nesse processo para muitos pode parecer

uma tarefa fácil ler uma palavra e destacar
as sílabas confirmando o que se leu, mas
para as crianças que estão em fase de
alfabetização é um desafio. É importante
investigar, explorar, instigar o aluno ao
conhecimento, de forma que ele compreenda
o processo da escrita. Dessa forma será
independente, não apenas copiando,
mas criando também, não descartando a cópia,
mas o processo de ensino e aprendizagem
tem que ir sempre além, proporcionando o
momento das descobertas.
Se o aluno quem vai construir o
conhecimento, o que os professores teriam
a fazer dentro das salas de aula? E passaram
a não fazer nada como se vê é fácil nos
perdermos em nossa prática educativa
quando não nos damos conta do que
orienta de fato nossas teorias em ação (
Weisz,2004,p.59).
As práticas espontaneistas não devem
prevalecer em sala de aula, o aluno pode
aprender de várias formas até mesmo em
uma brincadeira, pois há várias formas de se
aprender e de se ensinar, mas isso deve ser
elaborado com outras atividades.
Todo o professor tem uma concepção por
trás de seu trabalho, mesmo que não tenha
a consciência da mesma. Alguns professores
adotam a concepção construtivista, e deixam
de intervir levando ao pé da letra a expressão
o aluno constrói o conhecimento, esse
conhecimento é construído pelo aluno com
a participação do professor, e não apenas
pelo aluno. Outro item muito enfatizado pela
autora é o significado social real.
“O conteúdo trabalhado mantém suas
características de objeto sócio cultural real,
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sem se transformar em objeto escolar vazio
de significado social”. ( Weisz, 1999,cap. 5).
Nessa fala se destaca a importância de
atividades que tenham significado para o
aluno dentro e fora da escola, que não seja
um conhecimento somente escolarizado,
a partir do momento que essas práticas

acontecer de forma efetiva em sala de aula
terá um aprendizado mais rico e significativo
para os alunos.
A leitura e escrita em uma perspectiva
de letramento são indispensáveis para uma
educação critica e cidadã.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do presente exposto nota-se o quanto é difícil à
aprendizagem da leitura e escrita, principalmente de forma
significativa.
Para que se tenha uma aprendizagem de significado social,
há todo um processo para que o aluno tenha uma autonomia
na escrita.
Foram elencadas dificuldades, como também atividades
que podem fazer dessa aprendizagem algo que vai além do
contexto escolar.
Ensinar aprender a ler e escrever é um processo complexo
e que necessita da participação de todos os envolvidos com
a educação, os professores e pais tem um papel fundamental
nesse processo.
Os desafios são muitos, mas não devemos perder de vista
a principal função da escola, e sempre haver o empenho de
todos para a melhoria da educação.

835

Adriana Dos Reis Limas
Graduação em Pedagogia pela
Faculdade UMC Universidade
Mogi das Cruzes (2010 )
Especialista em Letramento pela
Faculdade Campos Elíseos(2018);
Professora de Ed.Infantil e
Fundamental I - na EMEI
Adoniran Barbosa.

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

REFERÊNCIAS
Ferreiro, E. Com todas as letras: 12. Ed. São Paulo: Cortez, 2004.
Ferreiro, E. Psicogênese da língua escrita: Porto Alegre: Artes médica sul, 1999.
Lerner, D. Ler e Escrever na Escola o real, o possível, e o necessário: editora Artmed, 2002.
Os desafios do ensino da leitura e escrita: alfabetização em foco. Disponível em: http://
www.brasilescola.com acesso em > 03/04/18.
Saviani, D. Escola e saber Objetivo na perspectiva histórico critico: editora Cortez:
Autores Associados,1991.
Weisz. T. O dialogo entre o ensino e a aprendizagem: editora ática, 2002.

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Hoje, muito se fala sobre a importância da correção ao falar e escrever a nossa
Língua Portuguesa. Se isso tem um papel educativo mais geral, não podemos deixar de
pensar como fica a variedade linguística em nosso país. Ao contrário do que se difunde,
os linguistas têm claro que no Brasil existem muitas peculiaridades na fala e na forma de
se expressar. De um modo geral, as legítimas são aquelas oriundas das camadas de maior
prestígio social e econômico, ainda que rompam com o modelo da gramática normativa.
O mesmo não acontece com as formas de expressão das camadas populares, sobretudo
oriundos do interior. Esses conceitos precisam ser discutidos, uma vez que têm dificultado a
participação de muitos alunos nas atividades escolares, no convívio social dentro e fora da
escola, impedindo que muitos possam “assumir a palavra”. Com isso pretendemos debater o
papel da escola em relação ao preconceito linguístico, que muitas vezes leva ao desprestígio
da oralidade e impede que a leitura seja acessível ao aluno. Enfocaremos como a escola deve
trabalhar com as variedades linguísticas e ajudar o desenvolvimento da leitura.
Palavras-chave: Interação; Leitura; Avaliação.
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INTRODUÇÃO
Inicialmente um esclarecimento se
faz necessário: os termos “exclusão” e
“escola inclusiva” na educação têm sido
associados aos casos de alunos com
necessidades especiais de aprendizagem,
isto é, alunos com deficiência na leitura.
Sabemos no entanto, que estes não são
os únicos excluídos da escola. Nesta série
iremos abordar outras causas de inclusão
e exclusão, que precisam urgentemente
ser debatidas, tendo clara a importância do
atendimento dos portadores de necessidades
especiais, tema que já tem sido trabalhado
e que, certamente, merecerá abordagens
específicas em outras séries.
Se pensarmos na nossa prática como
professores, podemos identificar “deslizes”
que acontecem na dinâmica do dia a dia
da sala de aula, pelo fato de não estarmos
suficientemente preparados para conviver
com as diferenças. Isso faz com que este seja
um assunto difícil de ser abordado e é preciso
encararmos estas reflexões, sem medo de
sermos vistos como um profissional sem
“ética”, “desrespeitoso” ou “preconceituoso”.
Estas dificuldades estão presentes, são
reais e dizem respeito as diferenças étnicas,
sociais, de aparência física, de personalidade,
de gênero, linguísticas e de estilos
cognitivos. Para um exame mais profundo
precisamos ultrapassar o “discurso” do
politicamente correto para que possamos
encarar com seriedade o que de fato
acontece nas nossas relações com os
nossos alunos e as contradições que todos
vivenciamos nesse processo.

Outros, uma síndrome que acompanhará a
criança, o jovem e o adulto por toda sua vida.
É necessário o trabalho de reeducação
linguística, isto é, formar a consciência
fonológica dos sons da fala. Ensinar
bem as vogais e as consoantes da língua
materna. É esta consciência fonológica ou
linguística que fará com que a criança, ao
escrever palavras com letras simétricas
(p, b, p, q), pense e repense sobre
o processo da escrita alfabética.
Uma das consequências da falta de
consciência fonológica é, na escrita formal,
os alunos, “saltarem” grafemas, por exemplo:
coisa, ela escreve, copia.

DEFEITOS DE APRENDIZAGEM
PRESENTES NA LEITURA E
ESCRITA
OS PROBLEMAS DA LEITURA
Os problemas de leitura e escrita deveriam
ter respostas eficazes no meio escolar, num
trabalho interdisciplinar, contando, é claro,
com a ajuda externa de profissionais da
psicologia, da fonoaudiologia e da Medicina,
mas com soluções endógenas, advindas do
próprio ambiente escolar.
O professor, principal agente do processo
educador, deveria ou deve ser o mais
aplicado, o mais qualificado, nas questões
referentes à pedagogia da escrita.
Sem um trabalho consistente da escola,
as trocas de letras simétricas, por exemplo,
tendem a persistir por toda vida escolar. Em
alguns casos, claro, com menos frequência.
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Certo é dizer para pais e educadores ou,
para todos profissionais que operam com
diagnóstico e intervenção psicolinguística,
que a partir de 8 ou 9 anos de idade e,
já no final do primeiro ciclo do ensino
fundamental, é importante que estejam
atentos quanto aos defeitos de leitura e de
escrita das crianças.
A troca de fonemas, ainda nessa
fase,
reflete,
muitas
vezes,
uma
deficiência de ordem linguística, na
formação linguística inicial (alfabetização
e letramento) da criança.
Sabemos que muitas deficiências estão
enraizadas na própria pedagogia. Muitos de
nossos alfabetizadores, em que pesem os
anos de experiência, o esforço exemplar, a

dedicação ao magistério, têm deficiência
de formação. Claro, a má instrução é
involuntária. Todavia, traz consequências
sérias para o processo leitor.
Não obstante, a escrita não é espelho da
fala. Como se diz, não é necessariamente como
se escreve. Não há uma correspondência
biunívoca entre fonema ou som da fala com
a escrita, com os grafemas.
Nos casos em que crianças apresentam,
insistentemente, a troca de letras, podemos
supor, por exemplo, uma dificuldade por
motivação fonológica.
Uma
informação
linguística
ou
metafonológica no processo de formação
escolar faz diferença na habilidade
lectoescritora da criança.
Vejamos, por exemplo, os fonemas /t/ e
/d/ são consoantes linguodentais. Uma surda
(/t). A outra sonora (/d/).
Os pais devem estar atentos quanto à
articulação desses fonemas:
Estão sendo bem articulados por seus
filhos na fala espontânea ou na leitura de
textos escolares?
Então, se não estão, que tal um trabalho
com as cordas vocais, para que os percebam
a diferença quanto à sonoridade?
É uma hipótese importante. Em
geral,
quando
ocorre
esse
déficit
fonológico, essa hipótese há de ser
confirmada na pronúncia ou soletração de
consoantes labiodentais, como: /f/ e /v/ e as
labiodentais /p/ e/b/.
Os pais, com ou sem formação superior,
devem ter o hábito de abrir as gramáticas
escolares que, quase sempre, trazem regras
pouco claras.
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A gramática ensina que “antes de P e B
não se escreve N e sim M”, mas não explica
nada. Entretanto, se repararmos bem: /b/,
/p/ e /m/ são fonemas bilabiais. O fonema
/n/ é linguodental. Por isso, devemos
escrever M e não N. É, pois, uma regra
fonológica. Portanto, uma boa explicação do
fenômeno fonético promove a consciência
fonológica da criança.
Desse modo, os pais não devem ter qualquer
cerimônia para abrir uma gramática ou um
dicionário escolar na tarefa coadjuvante de
ensinar a língua materna.
Aos filhos, com dislexia escolar, pode
um pai ou mãe (ou mesmo um irmão
mais velho) abrir a Gramática, na parte

relativa à fonologia, e ver o quadro das
consoantes da língua portuguesa.
Observará a família, lendo as gramáticas
escolares, como são classificadas quanto
ao modo e ponto de articulação. Deve
articular cada consoante. Olhar para
seu filho ou filha. Pedir para que olhe o
movimento de seus lábios quando articulam
fonemas em algumas palavras do cotidiano
(papai, bola, caderno, faca, tarefa).
Pedir também que imitem sua articulação
é um modo antigo, mas interessante de
aprender. Há um ditado latino que diz: A
repetição é mãe do conhecimento. A repetição
acaba por levá-los assim, à consciência dos
fonemas.

DESENVOLVIMENTO DA
CAPACIDADE DE APRENDER
É preciso que a escola ensine aos
educandos como se dão as coisas relativas
ao conhecimento da linguagem, como
se processa a informação linguística.
E isso serve não só para o ensino da língua
materna como também para as demais
disciplinas escolares.
Um cálculo tem muito a ensinar além do
resultado. Há o processo (as etapas de uma
operação matemática) que deve ser visto
como algo mais significativo no ensino e, por
que não dizer, mais significativo, também, no
momento da avaliação formativa.
As crianças precisam aprender e apreender
essas informações da linguagem, da leitura,
da escrita e do cálculo, com clareza e de
forma prazerosa, lúdica. Quem sabe, ensina.

Quem ensina, deve saber os conteúdos
a serem repassados para o aluno. A
escola precisa levar as crianças ao reino
da
contemplação
do
conhecimento.
Vale o inverso: a escola deve levar o
reino do saber às crianças.
SABINI (1986) argumenta que a
escola não desempenha bem o seu papel,
provocando tanto insatisfação entre os
grupos sociais que a mantêm como entre os
alunos e professores que nela atuam.
O primeiro seria o uso excessivo de
controles aversivos, tornando o estudar
numa resposta de esquiva, o segundo está
relacionado com a falta de programação dos
conteúdos a serem ensinados. Por falta de
tempo ou habilidade, os educadores exigem
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de seus alunos padrões de comportamento,
sem tê-los levado previamente a percorrer
uma série de etapas intermediariam com
isso, conduz o aluno ao desânimo e à evasão
escolar.
Uma reformulação no ensino deveria
começar pela definição adequada do modo
de ensinar propondo instrução programada
e individualizada como sistema ideal de
ensino.
Inicialmente se fala da substituição dos
objetivos educacionais, em seguida diz-se o
desempenho a ser estabelecido por completo,
deve-se identificar o conjunto de respostas
que o compõem, devendo por sua vez haver
uma ordenação na sequência adequada e
condicionadas passo a passo, propondo que
para cada resposta dada corretamente pelo
aluno deve se dar imediatamente o reforço.
Os conceitos devem ser trabalhados
de muitas maneiras para possibilitar a
generalização para outras situações coloca
também, que o aluno deve trabalhar em seu
próprio ritmo com isso não se sugere que um
programa tenha duração fixa.
A própria conceituação de educação já
envolve certo filosofar sobre a educação.
Ao leigo pode parecer incrível que filósofos
profissionais não tenham conseguido chegar
a um acordo a respeito do que seja a filosofia,
acerca de seu próprio objeto de estudo, a
questão da natureza e da tarefa da filosofia
já é um problema filosófico comporta uma
variedade de respostas.
A muitos pode parecer que esta
proliferação de respostas seja indicativa
do próprio fracasso da filosofia. Outros
vêem nesta situação a grande riqueza

do pensamento humano, que, para cada
problema que lhe é proposto, é capaz de
imaginar uma variedade de soluções, todas
elas em maior ou menor grau e todas elas
contribuindo de uma maneira ou de outra
para uma compreensão mais ampla e
profunda dos problemas com que se depara
o ser humano.

DIAGNOSTICANDO OS
RESULTADOS POR MEIO DA
AVALIAÇÃO
Nenhuma proposta de organização do
trabalho pedagógico está completa sem
expressar sua concepção sobre avaliação.
Afinal, as formas como os educadores
realizam suas avaliações sobre os alunos
expressam em último grau, a sua concepção
de educação. Seja como uma educação
repressora e bancária, em que o professor
deposita o conhecimento, que o aluno
deve reproduzir, ou como uma educação
progressista e democratizadora, voltada
para o pleno desenvolvimento do ser
humano, de sua consciência crítica, de sua
capacidade de ação e reação.
Nesta última visão a avaliação não tem
a função de medir, comparar, classificar,
aprovar ou reprovar, excluindo aqueles que
não chegam ao padrão preestabelecido.
Mas a função de proporcionar ao
professor uma melhor compreensão sobre
a aprendizagem dos alunos, avaliando
constantemente o trabalho pedagógico por
ele oferecido aos alunos, a fim de poder
superar as dificuldades encontradas.
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No que se refere à Educação Infantil,
esta postura avaliativa significa a adoção de
posturas contrárias à constatação e registro de
resultados alcançados pela criança com base
em ações dirigidas pelo professor, buscando,
ao invés disso, ser coerente à dinâmica
do seu processo de desenvolvimento, a
partir do acompanhamento permanente
da ação da criança e da confiança
na evolução do seu pensamento.
Tal postura avaliativa mediadora parte do
princípio de que cada momento de sua vida
representa uma etapa altamente significativa
e precedente às próximas conquistas,
devendo ser analisado no seu significado
próprio e individual o estágio evolutivo de
pensamento, de suas relações interpessoais.
Verifica-se
então,
a
necessidade
do educador abandonar listagens de
comportamentos uniformes, padronizados,
e buscar estratégias de acompanhamento
da história que cada criança vai constituindo
ao longo de sua descoberta do mundo.
Acompanhamento a fim de mediar a sua
ação, favorecendo-lhe desafios, tempo,
espaço e segurança em suas experiências
(HOFFMANN, 1996).
Esta proposta de avaliação concebe o
professor como mediador, em que não
é esperado que, na avaliação, a criança
reproduza os conhecimentos que o professor
transmitiu, pois aqui o professor não é a
única fonte de conhecimento.
O conhecimento surge da relação que a
criança estabelece com as outras crianças
de diferentes idades, com os adultos com
o meio ambiente e com a cultura. Portanto,
ela jamais irá reproduzir uma informação

recebida, mas sim irá fazer a leitura desta
informação, de acordo com os recursos de
que dispõe. O professor, as outras crianças,
o meio, a cultura, todos estes elementos
são agentes mediadores entre a criança
e a informação. Entre conhecimento e
desenvolvimento. Entre cultura e inovação.
Por isto, não há como avaliar a criança de
acordo com expectativas preestabelecidas
pelo adulto. Não é possível preencher
listas, formulários ou boletins, pois
isto tudo significaria comparar e medir,
classificando as crianças. O registro da
avaliação deve ser o registro da história
vivida pela criança, no período descrito.
Desta forma podem ser utilizados relatórios
descritivos e portfólios, por exemplo.
Quanto aos relatórios descritivos, estes
devem ser elaborados de maneira que
ao mesmo tempo em que refaz e registra
a história do seu processo dinâmico de
construção do conhecimento, sugere,
encaminha, aponta possibilidades da ação
educativa para pais, educadores e para a
própria criança. Até mesmo que apontar
caminhos possíveis e necessários para
trabalhar com ela é o essencial num relatório
de avaliação, não como lições de atitudes
à criança ou sugestões de procedimentos
aos pais, mas sob a forma de atividades a
oportunizar, materiais a lhe serem oferecidos,
jogos, posturas pedagógicas alternativas na
relação com ela (HOFFMANN, 1996).
Enfim, esta é uma proposta de avaliação
em que não apenas o aluno é avaliado, mas
todo o trabalho pedagógico oferecido a ele
também é avaliado, repensado e modificado
sempre que necessário. Não é uma
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avaliação final, pontual, retratando um único
momento, mas uma avaliação processual,
que, entretanto, é registrada periodicamente
e pode constatar que o trabalho educativo
é primordial ao desenvolvimento do ensino
aprendizagem do aluno.
O domínio do conhecimento pode ser
avaliado em uma entrevista, em uma prova,
em um trabalho prático de laboratório, mas
atitudes e valores são mais complicados de
serem ensinados e avaliados.
Avaliação do conhecimento - quando se
olha para o processo da avaliação, o primeiro
aspecto que salta aos olhos, em qualquer
nível de ensino, inclusive na pré-escola, é a
questão do conhecimento.
Na pré-escola está havendo uma
escolarização
antecipada,
com
a
insistência dos próprios pais que cobram
da escola que se comece a ensinar o
conteúdo
escolar
(alfabetização
e
matemática) desde os quatro anos de idade.
Há uma pressão em cima das próprias
escolas para que se garanta o conhecimento
e não para a garantia da formação do
aluno. Em qualquer área da avaliação, em
qualquer nível de ensino, há esta pressão
sobre o domínio do conhecimento, a
medição do conhecimento, das habilidades
(HOFFMANN, 1996).
Entretanto,
se
focalizarmos
mais
esta questão da avaliação, descobre-se
outros aspectos dentro dela.
Segundo HADJI (2001), a avaliação é
utilizada regularmente em qualquer nível
de ensino como um poderoso fator de
controle do comportamento do aluno em
sala de aula. A avaliação também é uma

ameaça ao aluno. A avaliação é um
instrumento de poder do professor.
O docente detém o poder de reprovar,
como o sistema de ensino é artificializado e
as motivações naturais para aprendizagem
foram retiradas do âmbito da escola, restou
à organização escolar e aos professores
utilizar, em substituição a esses fatores
naturalmente motivadores da aquisição do
conhecimento, o poder da avaliação.
A avaliação mede o conhecimento, mas
ao mesmo tempo a avaliação ameaça, se o
aluno tirar menos que a média é reprovado, e
se houver a ameaça o aluno não estuda.
Ao longo de dez/quinze anos de sistema
regular de ensino o aluno estuda quando tem
nota se não tem nota, não precisa estudar e
se não tem nota, não tem valor.
O valor quem dá é a nota e não a
necessidade de adquirir conhecimentos
e formar-se como cidadão. Portanto, não
se deve esperar que um aluno chegue à
universidade com outras intenções em
relação ao sistema de ensino.
Os Coordenadores lidam com essa questão
em sala de aula frequentemente, os conflitos
entre professor e aluno e entre aluno e aluno.
A relação como está distribuído o poder no
âmbito da sala de aula é bastante presente
não dá para dizer que é uma eventualidade,
é algo bastante presente mesmo nas salas
de aula do ensino superior e à medida que
descemos nos níveis mais elementares de
ensino a situação fica mais dramática porque
entra em jogo até a agressão física.
As ameaças verbais na escola são
algo assustador, assim como o índice
de exposição pública do aluno ao ridículo
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e à punição verbal pública permanente, no
âmbito das séries mais iniciais.
A avaliação além de medir o conhecimento
e ser um instrumento de poder tem um
outro aspecto: também conforma atitudes,
valores e até a própria forma de pensar
(HOFFMANN, 1996).
Ela molda essas atitudes e valores não
pela prova, embora isso possa ajudar,
mas porque professores e alunos acreditam
em certos conceitos, vivem certas
concepções, em que exerce a sua atividade
acreditando
nessas
concepções
que
construíram muitas vezes são concepções
antagônicas no âmbito da sala de
aula, a ação do professor por meio
de processo da avaliação também pode
conformar atitudes e valores.
Reconhecendo a diversidade inerente
ao ser humano, o professor precisa
mobilizar diferentes formas de trabalho
para
estruturar
ações
educativas
condizentes com a realidade de cada aluno.
Como isso pode ser feito na prática,
trabalhando a diversidade dos alunos,
respeitando e valorizando as diferenças.
Na luta pela qualidade de ensino e
contra o fracasso escolar, um dos temas
que vem sendo discutido pelos educadores
é a forma como as diferenças existentes
entre os alunos da escola fundamental
podem ser consideradas na organização do
processo educativo.
O elemento chave da definição de avaliação
implica julgamento, apreciação, valorização.
Ainda que avaliar implique alguma espécie
de medição, a avaliação é muito mais ampla
que a medição ou a qualificação.

A avaliação não é um processo parcial e
nem linear, ainda que se trate de um processo,
está inserido em outro muito maior que é o
processo ensino-aprendizagem e nem linear
porque deve ter reajustes permanentes.
Transformar a prática avaliativa significa
questionar a educação desde as suas
concepções,
seus
fundamentos,
sua
organização, suas normas burocráticas
significam
mudanças
conceituais,
redefinição de conteúdos, das funções
docentes entre outras.
Neste momento, o que se propõe é uma
reestruturação interna na escola quanto à sua
forma de avaliação necessita-se sobretudo
de uma avaliação contínua, formativa,
na
perspectiva
do
desenvolvimento
integral do aluno (HADJI, 2001).
O importante é estabelecer um
diagnóstico correto para cada aluno e
identificar as possíveis causas de seus
fracassos ou dificuldades destinadas a uma
maior qualificação e não somente uma
quantificação da aprendizagem.

desse processo, mas não podemos fazer o
caminho inverso ter a crença de que mudando
o processo de avaliação exclusivamente
melhora-se a qualidade da educação.
Os conhecimentos e práticas devem
permitir aos pequenos aprenderem e criarem
valores sobre suas capacidades, de modo a se
reconhecer como um ser que produz história
e é capaz de descobrir coisas sobre o mundo.
Afinal, na Educação Infantil, a criança está em
processo de desenvolvimento, crescimento
e de aprendizagem, não se pode esquecer
disso em momento algum.
A avaliação deve ser melhorada sim, mas
dentro do conjunto das práticas educativas do
qual ela faz parte. Sem isto, não tem sentido

trabalhar especificamente sobre a avaliação.
A avaliação está-se tornando o centro da
aula, mas ao invés de centralizar a ação nos
processos de produção de conhecimento
de ensino aprendizagem que envolve as
pesquisas e as relações professor e aluno,
tudo é voltado para a avaliação.
Trabalhar com avaliação é importante
a fim de estar vinculada a uma prática
educacional necessária para saber como
está o aluno, professor e conjunto da
escola, o que conseguiu avançar foi o
direito de vencer aquilo que não foi
superado, essa prática será mobilizada para
os alunos, professores e pais.

RELAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO
DA APRENDIZAGEM E O
PROCESSO PEDAGÓGICO
De acordo com HADJI (2001), os
professores
não
estão
satisfeitos
com a avaliação que fazem, querem
melhorar o processo de avaliação e
consideram que mudando a avaliação
melhora-se a qualidade de ensino.
A avaliação é intrinsecamente ligada ao
processo pedagógico. A avaliação faz parte
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Este estudo, trouxe ânsia da leitura e da escrita, no campo
de atuação docente, como elementos para a aquisição
de conhecimento, imprescindível ao exercício docente
consistente e consequente, como o que se busca objetivar na
escola fundamental pública. Destaco a importância da leitura
e escrita da própria ação, na pesquisa, como possibilidade de
provocar a melhoria da prática pedagógica.
É importante destacar que este estudo exigiu um
conhecimento da pesquisa qualitativa e da pesquisa e ação,
exigindo a reorganização do trabalho de docente, como
professora e orientadora dos sujeitos do presente estudo.
Nesse momento estabeleço conversações sobre a prática
pedagógica, refletindo sua ação, sempre em busca de
autonomia intelectual, incentivando e criando estratégias
para produção de conhecimento.
O objetivo e as finalidades do estudo, nesta primeira etapa,
encaminharam-me à pesquisa e ação como metodologia
subjacente que mais se aproxima da natureza dessa
investigação. Encontrei, na pesquisa e ação, o método
qualitativo mais adequado para esclarecer os fundamentos
dessa experiência, mesmo porque a pesquisa e ação pode
ser utilizada como estratégia pedagógica para auxiliar os
professores na definição da aprendizagem, base fundamental
de minha inquietação.
O princípio da pesquisa como um imperativo na formação
docente propõe questões importantes a respeito da definição
do lócus de preparação desses profissionais reflexivos e/ou
pesquisadores. Esse tema tem sido um tanto polêmico nas
atuais discussões sobre a formação de professores.
As universidades precisam assumir essa cultura de
formação do professor pesquisador como projeto dos cursos.
É necessário destacar um posicionamento mais amplo,
destinadas a ultrapassar as experiências isoladas, experiências
que, no bojo da construção social de um currículo de formação
dos profissionais para a escola básica, seja coletiva.
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INTRODUÇÃO

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS NA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Neste artigo discutimos a necessidade de resgatar brinquedos e brincadeiras
tradicionais na educação infantil, uma vez que estão cada vez mais sendo esquecidos e
substituídos por regras e objetos eletrônicos. As crianças precisam presenciar momentos
interativos e lúdicos, os quais marquem sua infância. O papel do professor de educação
infantil é de fundamental importância para a propagação do lúdico e o despertar das crianças
para a importância de também participarem de brincadeiras tradicionais.
Palavras-chave: Brincadeiras Tradicionais; Educação Infantil; Criança; Escola.
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O brincar e os brinquedos sempre
estiveram presentes na vida do ser humano,
em qualquer parte do mundo. O brincar
tem traços culturais, traços regionais,
costumes e o desenvolvimento de diferentes
manifestações expressivas.
Este artigo tem como objetivo investigar
a importância das brincadeiras tradicionais
dentro da escola de educação infantil,
bem como reconhecer os valores culturais
existentes nela, especialmente da cultura
infantil. O professor de educação infantil
deve buscar maneiras para resgatar o brincar
tradicional, para que pelo menos dentro da
escola a criança participe de um crescimento
sadio e harmonioso.
Justificamos
este
artigo,
com
a
necessidade de resgate dos brinquedos
e brincadeiras tradicionais, que fizeram e
que fazem parte do universo infantil e que
veem rapidamente sendo engolidas pelo
universo tecnológico.
As dificuldades para a inserção de
brincadeiras tradicionais, sempre vão existir,
pois infelizmente vivemos em um mundo, o
qual as crianças cada vez menos têm contato
com outras crianças, cada vez menos brinca
fora das portas de casa e cada vez mais passa
horas a frente de um aparelho de celular ou
computador.
Como valorizar as brincadeiras tradicionais
dentro da escola de educação infantil?
Como mobilizar as crianças para que
gostem e participem destas brincadeiras?
É importante a motivação destas crianças
por parte do professor?

Infelizmente passamos por um momento,
no qual, muitos profissionais da área
de educação infantil desconsideram as
brincadeiras antigas e passam a envolver as
crianças apenas em brincadeiras modernas
ou em brincadeiras livres, não que estas
não sejam importantes, porém é necessário
que as crianças tenham outras visões e
experiências sobre o brincar.
Todas as instituições de ensino infantil
devem e precisam ser entendidos como um
espaço para interlocução de saberes e estes
se constituem, por meio das relações sociais.
Por meio das brincadeiras, sejam estas
tradicionais ou não, podemos desenvolver
princípios, formar valores e fortalecer a
possibilidade de construir um país mais justo.
Para a elaboração deste artigo, utilizamos
como base nossas próprias experiências
escolares com a educação infantil e
brincadeiras, pesquisa digitais, livros, artigos
e blogs da internet que facilitam a nossa
idealização sobre as brincadeiras tradicionais.

SOCIEDADE, BRINCADEIRA E
EDUCAÇÃO
Ao observarmos o histórico das
brincadeiras, percebemos que ainda há
muito que se fazer para ela e também para
a educação. A escola e seus integrantes
precisam entender que a brincadeira além
de fazer parte da vida da criança, é também
um meio de construir a sua identidade e
representar o mundo.
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Com o avanço da tecnologia as coisas
vieram mudando muito nos últimos anos,
com isso, podemos observar que hoje quase
não se brinca mais como há trinta anos. O
jogo eletrônico vem tomando conta das
mentes infantis e substituindo as brincadeiras
tradicionais que antes aconteciam nas ruas e
quintais. Uma tecnologia que aparentemente
parece inofensiva hoje, e um sossego para os
pais, pois no momento em que a criança está
“vidrada” na tecnologia, não é necessário
que os pais se preocupem com qualquer
coisa, e tenha um “certo descanso”, causam
prejuízos irreparáveis para a formação e o
desenvolvimento das crianças.
De acordo com Oliveira (2002),
Dai a necessidade de resgatar, numa
sociedade tecnológica e consumista,
brincadeiras e brinquedos tradicionais que
foram sendo abandonados e substituídos
por brinquedos eletrônicos. Isto porque a
atividade lúdica estimula a representação e a
expressão de imagens que evocam aspectos
da realidade. Com isso, a criança aprende a
se conhecer e atuar no mundo que a rodeia
(OLIVEIRA, 2002).
Hoje os jogos eletrônicos e suas
facilidades,
ganharam
um
espaço
que antes pertencia às brincadeiras
populares, que por sua vez, vem sendo
esquecidas pelas crianças e adolescentes.
Antigamente era muito fácil passar em ruas
e praças ao final da tarde e ver crianças
brincando, convivendo com outras crianças,
hoje aos poucos estes espaços estão cada
vez mais escassez, uma vez que não são
utilizadas, as praças publicas foram trocadas
pelas paredes de um apartamento ou a sala

de uma casa e dificilmente por mais de uma
criança brincando fora da tela da televisão
ou do celular.
Com isso, a escola de educação infantil
vem cada vez mais tentando incluir no seu
currículo atividades lúdica, preocupandose em preservar a cultura do brincar em
nossa sociedade. Tendo em vista que as
brincadeiras fornecem prazer, favorecem o
desenvolvimento integral da criança, controla
a agressividade, proporciona a realização
de desejos, compreensão de regras, senso
de solidariedade e divisão, adaptação
ao convívio social, desenvolvimento de
diferentes sentimentos e autocontrole sobre
eles, desenvolvimento da criança como ser
social inteligente e livre (BENJAMIM, 1997).
A escola de educação infantil é o espaço
ideal para o resgate de brincadeiras e
descobertas, pois é por meio do brincar
que a criança descobre o mundo.
O brincar é algo espontâneo que deve ser
realizado naturalmente e sem cobranças por
parte de adultos.
Considerando o avanço de nossa
sociedade, cada vez mais vemos as crianças
sendo exigidas com relação a racionalidade
e produtividade, afinal já nascem em um
mundo que quanto mais produzir melhor,
e por fim, acaba-se por distanciar da
criatividade infantil. Alguns educadores, até
desconhecem a importância da brincadeira
para o desenvolvimento da criatividade,
e, por isso, acabam por não compreender
a eficiência de um bom trabalho lúdico e
excluem esse momento de suas atividades,
alegando que ao brincar a criança não está
“estudando ou aprendendo”.
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Brougére (1998) adverte:
“A brincadeira é o lugar de socialização,
da administração da relação com o outro, da
apropriação da cultura, do exercício da decisão
e da invenção”. Por meio da brincadeira,
como atividade social na educação infantil,
as crianças podem experimentar situações
novas em seu cotidiano, isenta das pressões
da família e da escola (Brougére, 1998).
Por estarem diretamente ligadas a costumes
sociais, as brincadeiras tradicionais auxiliam
no desenvolvimento da coordenação motora,
exploram o movimento corporal, equilíbrio,
ensina o respeito as regras e desenvolve o
lado intelectual das crianças.
De acordo com Vygotsky (1984), durante
as brincadeiras, os objetos perdem sua força
sobre o comportamento da criança, pois,
uma ação durante uma situação imaginária,
a criança aprenderá a direcionar seu
comportamento, não apenas pela situação
que a afeta, mas pelo significado dessas
situações.
No Referencial Curricular para a Educação
Infantil (Brasil, 1998), é destacado o brincar
como uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade
e da autonomia da criança aponta o
direito de brincar como forma particular
de expressão, pensamento, interação e
comunicação infantil, sendo o brincar
considerado como linguagem infantil que
favorece a simbolização, socialização,
autoestima e criatividade, o significado aqui
atribuído ao brincar é:
Propiciar
situações
de
cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas de
forma integrada e 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 o acesso pelas
crianças aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural (BRASIL, 1988).

A SOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO
BRINCAR
Oliveira (2002), fala que as crianças
aprender a se relacionar com o mundo a sua
volta, por meio das brincadeiras. As crianças
socializa-se à medida que interagem, vão
construindo relações e o conhecimento
do mundo em que vivem. Por intermédio,
das atividades lúdicas, as crianças
experimentaram
diferentes
situações,
resolvem conflitos, constroem normas para
si e para os outros, portanto, as brincadeiras
são importantes fontes de estímulos ao
desenvolvimento cognitivo, linguístico,
motor, psicológico, social e afetivo.
Durante o brincar, sem duvida a criança
aprende,
experimenta,
compreende,
relaciona-se, enfim, transforma-se. Na
brincadeira a criança encontra espaço para
suas representações dramáticas, desenvolve
sua coordenação motora, suas habilidades
visuais, auditivas, assim como o seu raciocínio
criativo (MOURA 2008).
O brincar é uma das principais
atividades da infantil e também a mais
importante. Os pais devem participar dessa
fase da vida de seus filhos, bem como
brincar com eles sempre que possível.
Existem muitas dificuldades enfrentadas
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na relação dos pais de hoje com as
crianças, está diante da modernidade que
trouxe consigo novas maneiras de brincar
provocando individualismo e prejudicando
o crescimento social.
A brincadeira é uma atividade social infantil.
Brincar é um direito fundamental de todas as
crianças, sem exceção. Para a escola fica a
incumbência de oferecer oportunidades para
a construção do conhecimento, por meio, de
possibilidades de descoberta e invenções
que a brincadeira pode proporcionar. O
professor deve promover brincadeiras para
que as crianças se entrosem, aproveitando
ao máximo a rotina escolar a fim de promover
cada vez mais a socialização do brincar.

A UTILIZAÇÃO DA BRINCADEIRA
COMO UM RECURSO
PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Ao ler, vemos várias literaturas que
destacam a importância do brincar para o
desenvolvimento e socialização da criança,
o brincar está diretamente relacionado à
educação infantil.
Piaget (1976), em seus estudos, apresenta
em vários momentos a importância do
brincar no desenvolvimento da criança,
segundo ele, a criança inicia a brincadeira por
meio do próprio corpo, tendo em vista que
no primeiro ano de vida não consegue fazer
a representação de objetos externos. Logo
após, ao iniciar o aparecimento das imagens
mentais, da função simbólica e da linguagem,
a conduta da criança passa a modificar-

se; assim surge o pensamento, iniciando
a compreensão de signos, possibilitando
assim o jogo simbólico, a imaginação e a
imitação, nos quais ela revive prazeres ou
conflitos elaborando-os, compensando-os e
completando a realidade por meio da ficção,
após esse período a criança começa a pensar
antes de agir e conhecer as regras que
organiza uma situação, neste nível o brincar
é baseado na cooperação e na compreensão
de regras explicitas, possibilita a criança
uma construção progressiva sua autonomia,
socialização e afetividade.
O educador infantil deve ter em mente
sempre, que o brincar é uma realidade
cotidiana na vida das crianças e é preciso
que não sejam impedidas de realiza-la, bem
como de exercitar a sua imaginação durante
elas. É na educação infantil que a criança faz
uso das brincadeiras para resolver problemas
emocionais que é bastante típico da criança
(OLIVEIRA, 2002).
Na educação infantil, ainda temos a
inclusão das brincadeiras nos planejamentos,
porém está sendo muito comum que ela seja
segundo plano na proposta pedagógica, uma
vez que a maioria das vezes os professores
tem a intenção de realizar muitas atividades
dirigidas e fazer uso do “tempo que sobrar”,
para que as crianças brinquem, ou melhor,
para que as crianças sejam crianças. O
professor precisa proporcionar muitos
momentos para que a criança tenha a
oportunidade de brincar e para que este
aconteça efetivamente, uma vez que durante
o brincar a criança aprende e se desenvolve
integralmente. A criança terá muito tempo
em sua vida para ser entupida de atividades
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dirigidas, a infância é uma fase da vida que
tem uma duração muito curta, sendo assim,
é necessário que as crianças a aproveitem
com a maior qualidade possível.
O brincar precisa fazer parte da prática
pedagógica, e isso, não só pode como
deve ocupar todos os espaços da escola de
educação infantil, igualmente a sala de aula. A
brincadeira na educação infantil não deve ter
espaços reservados e específicos para isso,
ela deve acontecer de forma espontânea.
Muito podemos trabalhar a partir do jogo
e da brincadeira, podemos contar e ouvir
história, jogar, desenhar, modelar, montar,
fazer de conta que, dentre tantas outras
atividades que fazem parte do brincar e
podem constituir um meio prazeroso de
aprender.
Empregar atividades lúdicas ou o brincar
em um contexto educativo, exige muita
compreensão, muito estudo e domínio
de atividades aplicadas, de modo que o
educador interfira de forma positiva o
desenvolvimento da criança, por meio da
brincadeira. O brincar favorece e influencia
o desenvolvimento, bem como, os primeiros
contatos dela com o mundo externo e com a
diversidade social que a circunda.
As relações de ensino – aprendizagem
deve garantir, por meio do jogo e da
brincadeira, o desenvolvimento integral
da criança, para isso é necessário que
os
professores
escolham
atividades
adequadas para a faixa etária, recursos
físicos, espaciais e temporais, enriquecendo
a proposta de ensino. É função de a escola
propiciar o desenvolvimento de ações físicas
e intelectuais das crianças, trabalhando

as mais diversas formas de construção e
reconstrução do pensamento.
As
ações
lúdicas
precisam
ter
embasamento pedagógico, tendo em
vista que a liberdade de expressão é
muito importante para o ser humano e a
criança precisa além de aprender por si
mesma, ser mediada ao aprendizado em
alguns momentos.
Cabe ao professor ser o mediador da
construção do conhecimento, propondo
atividades lúdicas, criativas e significativas,
os alunos sentiram essa diferença agora e
especialmente no seu futuro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste trabalho, pudemos concluir que o
intermédio do professor de educação infantil é de suma
importância para a aplicação de recursos lúdicos. Ao ter
clareza da importância que é o lúdico dentro da educação
infantil o professor adequará as suas atividades e o seu
planejamento para momentos de brincadeira de acordo com
as necessidades das crianças, buscando soluções educativas
e eficazes. Não tivemos a intenção de fazer criticas sobre o
brincar com relação às novas tecnologias, e nem dizer que
elas atrapalham a vida das crianças, porém consideramos
que os jogos e brincadeiras tradicionais são de fundamental
importância para a construção de conhecimentos, bem como
para o desdobramento das interações sociais.
Para as crianças as brincadeiras, caminham junto à
modernidade, nasceram em um momento “diferente”, no
qual a tecnologia toma conta de todos os momentos, porém
não precisam viver fissurados e somente nela. O brincar
com brinquedos atuais, seja esses eletrônicos ou não, lhes
oferece muito prazer, pois afinal de contas, a criança precisa
brincar. Os espaços e tempos podem estar diferentes, porém
a infância sempre continuará sendo infância, precisando de
troca de relações sociais e prazer.
O resgate das brincadeiras deve desencadear reflexões
acerca das formas de trabalho que vem sendo oferecido,
repensar é fundamental para o crescimento humano.
Precisamos repensar o que queremos e o que é preciso para o
resgate das brincadeiras dentro da escola de educação infantil,
e, além disso, propiciar para as crianças essas brincadeiras.
Os educadores em forma geral precisam ter a consciência
que é preciso trabalhar para despertar na criança o senso
de responsabilidade, sentimentos sociais, aspectos afetivos,
cognitivos e psicomotores. O sucesso no processo de
ensino e aprendizagem na educação infantil depende muito
das relações entre professor e aluno, na qual as atividades
oferecidas e mediadas pelo professor é fundamental. É
importante a vivencia de experiências lúdicas e não a
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próprias vivências lúdicas que os professores para o seu desenvolvimento e aprendizagem.
terão condições de propor as suas crianças
experiências enriquecedoras e significativas
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS:
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
RESUMO: Entender a Arte como uma interação intersocial e cognitiva implica em afirmar
que no desenvolvimento da sociedade e da automaturidade dos sujeitos, há diversas
linguagens de expressão e comunicação humana, entre elas a linguagem artística de criação
e exteriorização, por vezes de informação a qual não se consegue expressar por meio da
verbalização. A presente pesquisa apresenta reflexões sobre a possibilidade de exploração
do lúdico na primeira infância, entendendo-a como parte do processo de autoconhecimento
do sujeito. Para a produção do presente texto de embasamentos teóricos e bibliográficos
buscou-se uma metodologia de pesquisa de abordagem qualitativa, utilizando-se de
instrumentos de coleta de dados uma pesquisa bibliográfica possibilitando reflexões sobre
a ludicidade e o desenvolvimento infantil. Nota-se que, por vezes educadores procuram
mediar diretamente o desenvolvimento das brincadeiras e interação com os brinquedos,
limitando a criatividade e exploração infantil, assim, repensar na abordagem profissional se
faz imprescindível para uma abordagem significativa.
Palavras-chave: Imaginação; Lúdico; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Partindo-se do princípio que a escola
é uma instância de transformação da
sociedade, a qual toma como função principal
contribuir, juntamente com outras instâncias
da vida social, para o desenvolvimento
infantil, o trabalho da escola deve, em
um dos focos centrais, considerar as
crianças como sujeitos sociais e trabalhar
com elas buscando que sua integração
na sociedade seja construtiva, autônoma,
critica, criativa, responsável e cooperativa.
Este trabalho está amparado no pressuposto
de que a aprendizagem e o desenvolvimento
são construídos e influenciados dentro de
um contexto, sócio-histórico e cultural,
geograficamente definidos.
Para tanto, utiliza-se dos estudos de
Vygotsky e a contribuição de alguns
autores. Por meio da brincadeira, a criança
experimenta situações e vai aprendendo a
conviver com a competição, a cooperação
e a superar os desafios e também explorar
e lidar com seus sentimentos como,
alegria, medos, tristeza, ansiedade, enfim
a criança começa a se socializar e perceber
que faz parte de um grupo. Pensando dessa
forma. É possível situar os brinquedos e as
brincadeiras, como mais uma alternativa
metodológica para auxiliar a criança a se
desenvolver de maneira sadia.
Portanto, na educação infantil devese incentivar a criança a se envolver nas
atividades pela motivação espontânea, e
não para ganhar como prêmio o direito de
brincar. Assim, o educador deve oportunizar
momentos de brincadeiras para as crianças

e não tratar o brincar como atividade
pífia ante as experiências infantis, que
podem acontecer quando sobra tempo e
interrompida a qualquer momento.
É importante ressaltar que os termos
brincadeira, brinquedo, jogo e lúdico, são
abordados de diferentes formas a partir de
importantes teóricos, no entanto, o brincar
por trata-se de atividades livres ou mediadas,
capazes de envolver todos os participantes
podendo promover interesse, prazer e
promover aprendizagens que impulsionam
o desenvolvimento, como é afirmado na
perspectiva vygotskyana.
Defender uma prática pedagógica
a partir da atividade do brincar traz
mudanças significativas para o processo
de
aprendizado
e
desenvolvimento,
pois remete à transformação do espaço
educacional em um espaço integrador,
dinâmico, que não priorize apenas o
desenvolvimento cognitivo da criança, mas
contempla uma dimensão na qual ocorra
uma formação global do indivíduo.
Para um trabalho com qualidade na
educação infantil e tendo a valorização da
importância da brincadeira simbólica para a
primeira infância, é necessário investimento
de políticas públicas que ofereçam o acesso
à cultura para atender os educadores/
mediadores da Educação Infantil, tendo
como foco a recuperação do lúdico e da
criatividade no espaço. Cabe ao educador
também ter clareza que deve investir na
sua própria formação profissional a fim
de aprimorar a sua prática pedagógica e
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qualificar o trabalho com a criança, ciente
de que a organização do tempo e espaço
precisa romper com as barreiras escolares,
pois na verdade o espaço também educa.
Em um ambiente socializador, a criança
deve ter direito a disponibilização de
brinquedos e materiais, de forma organizada
e de fácil acesso.
Ponderando
essas
observações,
esta pesquisa segue uma metodologia
qualitativa, partindo do princípio de que
a brincadeira caracteriza-se como uma
forma de trazer a expressão livre e alegre
da criança e uma forma de aprendizagem
mais interessante e satisfatória, oferecendo
oportunidades
de
expressar-se
com
criatividade e clareza, baseada em situações
cotidianas ou imaginativas.
A pesquisa parte do problema de como
a ludicidade pode ser imprescindível para o
desenvolvimento infantil.
Por objetivo geral busca-se refletir como a
aprendizagem pode ser estimulada por meio
de brinquedos e brincadeiras, favorecendo
a imaginação infantil. Por objetivo
específico busca-se observar que por meio
da brincadeira, subsídios e aprendizagens
importantes para o desenvolvimento,
socialização, e construção de identidade
infantil são possíveis.
A presente pesquisa justifica-se pelo
fato de a percepção sobre infância está
em constante alteração, assim, estudos
sobre o desenvolvimento, em especial
sobre a ludicidade na primeira infância,
devem estar sempre sobre análise por
educadores, buscando sempre a melhoria da
prática em sala de aula.

PENSANDO NUM AMBIENTE
QUE ESTIMULE A LUDICIDADE
INFANTIL
A educação infantil, em especial o
atendimento a crianças de 0 a 3 anos, é
caracterizada sobretudo como ambiente
de aprendizado de técnicas particulares,
que envolve a escrita, a leitura e a
aritmética, sendo que esse aprendizado
desenvolve-se por meio da imitação,
absorção de ensinamento e de forma
pouco rígida, como costuma proceder nos
seguimentos posteriores, como ensino
fundamental e médio. Ter uma abordagem
menos cristalizada, não significa, porém, que
não possui fundamentos, princípios, metas e
objetivos. A educação infantil carrega em sua
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responsabilidade, o resultado da ampliação
do repertório cognitivo da criança.
Dessa maneira, a educação pré-escolar
deve encontrar subsídios para que a
criança utilize a necessidade de mover-se
e de propor problemas práticos que tende
a encontrar e, assim, ela própria consiga
resolver, buscando-se assim, a utilização do
lúdico como instrumento de ensino.
Segundo Rosely Palermo Brenelli [BRE96],
a utilização do lúdico no aprendizado da
criança é muito antiga, advinda dos gregos e
romanos e, de acordo com ideais de ensino
contemporâneos, o jogo deve ser utilizado
para facilitar as tarefas escolares. Por ser
importante para o desenvolvimento físico,
intelectual e social, o jogo e a brincadeira
vem ampliando suas importâncias, deixando
de ser um simples divertimento e tornandose a ponte entre aquisição de conhecimentos
e predisposições da infância à vida adulta.
No momento em que a criança está jogando,
ou brincando, ela utiliza a sua criatividade,
sua personalidade é desvelada e o que
agrada a criança é a dificuldade que se torna
um desafio a ser vencido. Por intermédio
dele, a criança aprende o que é uma tarefa, a
organizar-se e a aceitar o código lúdico, com
um contrato social implícito [BRE96].
O brincar tem sua origem na cognição
imaginada, criada pela criança como uma
forma de realizar seus desejos, reduzir
as tensões e constituir uma maneira de
acomodação de conflitos e frustrações.
O mais importante não é a similaridade
do objeto com a situação imaginada, mas
a interação, com o objeto ou situação,
tornando seu significado mais importante

que o próprio objeto. Assim, a grande
importância do jogo no desenvolvimento
deve-se ao fato de criar novas relações entre
situações dos pensamentos e situações reais
(VYGOTSKY, 2003). Sob esse contexto, o
trabalho pedagógico com lúdico origina
melhores possibilidades, nas quais as
crianças podem conciliar a liberdade do
jogo e da brincadeira com a resolução dos
problemas a ela desenhados, para,
futuramente, desempenharem ação pratica
sobre uma situação real.
Considerando a escola como um ambiente
híbrido, é preciso respeitar a natureza
de cada criança, de forma a possibilitar a
mesma expressar-se, sendo esse dinamismo
necessário para sua própria educação. Cabe a
escola, num primeiro momento e juntamente
com os pais, propiciar condições para que
haja um período de adaptação, o qual se
torna imprescindível que transcorra numa
dinâmica tranquila e o mais natural possível,
tendo em mente que a adaptação não
significa somente uma questão de tempo,
mas momento que exige investimento e
planejamento cuidadoso.
Ao ter seus primeiros contatos com
a educação infantil, ocorrem momentos
delicados e marcantes na vida de uma criança,
a qual de uma só vez tem que aprender a
conviver com um ambiente diferente do
que ela estava acostumada, com pessoas
diferentes, apropriando-se de uma realidade
nova, com influências, ideias, amizades e
oportunidades com as quais nunca havia
se deparado antes. Nancy Balaban [BAL88]
afirma que é necessário tempo para que essa
criança compreenda toda a nova situação de
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referência a qual está vivenciando (seja com
relação a esse novo adulto, ou a essa nova
rotina e ambiente).
Durante o período de adaptação, a criança
poderá apresentar diversos sentimentos,
como o de tristeza, separação, sensação
de estranheza ou desconforto, pois ela
sente-se estranha no grupo ao qual ela
está se inserindo, que é diferente do seu
grupo familiar, sendo essa separação uma
experiência recorrente em todas as fases da
vida humana [BAL88].
Novas experiências tendem a ocorrer e
trarão repercussão para as crianças, pais e
familiares, além dos profissionais da Unidade
Escolar. A separação das crianças de seus
pais, o afastamento do discente do ambiente
familiar, entrarem em contato com um
novo grupo de adultos e crianças estranhas
comportam situações as quais provocam
na criança ansiedade, por significar a
separação dos adultos que lhe dão prazer,
segurança básica, alimentação e vestimenta.
É decoroso que haja uma adaptação da
criança, de modo a permitir que ela execute
e aprenda de acordo com seu próprio
ritmo, tenha confiança em sua capacidade
de conduzir suas tarefas com autonomia,
seja por meio do jogo, da brincadeira, dos
exercícios sensoriais, trabalhos manuais ou
de expressões artísticas, em um ambiente
lúdico [BAL88].
Tendo em mente que a criança tem
necessidade de brincar com a realidade e
construir seu universo particular, sobre a
realidade da vida cotidiana, na infância, a
imaginação, a fantasia, o brinquedo não são
atividades que podem se caracterizar apenas

pelo prazer que proporciona [VIG03]. Para
a criança o brinquedo é uma necessidade.
Dessa maneira, na fase pré-escolar, na qual
ela começa a sentir as primeiras restrições
aos seus desejos, deve-se controlar a tensão
da criança entre não ter acesso ao seu
objeto ou espaço de desejo no momento
que desejar. Daí a importância de sempre
se manter o ambiente lúdico, no processo
do desenvolvimento infantil, permitindo
que as crianças expressem seus desejos
nos brinquedos e na brincadeira. Quando
a criança brinca, faz com que suas ações
fiquem subordinadas ao significado. Seu
comportamento passa a depender, assim, de
operações baseadas em significados.

EVOLUÇÃO DO BRINCAR
A dinâmica do brincar para a criança,
do nascimento até os seis anos tem uma
significação especial para diversas áreas de
conhecimento, como psicologia, sociologia
e para a educação, em suas múltiplas
ramificações, classificadas segundo Vera
Barros de Oliveira [OLI00] em um primeiro
momento como condição indissociável para
um processo saudável de desenvolvimento
psicológico, que se alicerça neste estágio
do desenvolvimento. Por conseguinte,
ela manifesta a forma como a criança está
organizando sua realidade e lidando com
suas múltiplas possibilidades, limitações e
conflitos, já que, por vezes, a criança não
sabe, ou não pode, falar a respeito deles.
A brincadeira também assume uma
característica importante, no momento que

861

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

se segue, o qual introduz a criança de forma
gradativa, prazerosa e eficiente ao universo
sócio-histórico-cultural,
possibilitando,
assim, que caminhos e embasamentos
sejam despertados no processo de ensino
aprendizagem favorecendo a construção
da reflexão, da autonomia e da criatividade
[OLI00].
Quanto ao brincar para o bebê tem uma
importância fundamental na construção
de sua inteligência e de seu equilíbrio
emocional, contribuindo para sua afirmação
pessoal e integração social, uma vez
que aprender a agir inclusive a brincar
somente ocorre por meio de um contato
intimo e significativo com o outro. Nesta
fase, não é possível a aprendizagem e,
consequentemente, a humanização fora do
convívio social, sem vivenciar, relacionar e
sentir realmente um vínculo afetivo, estável
e confiável, independente do processo
de desenvolvimento em que se encontre,
uma vez que a humanização e aquisição de
conhecimento dependem da relação e dos
estímulos proporcionados por objetos e
sujeitos de relação proximal.
Durante o segundo ano de vida, podese observar uma maior manifestação das
atividades simbólicas, verbais, imaginarias
ou imitativas, que aparecem inclusive no ato
de brincar [OLI00]. A brincadeira simbólica
expõe as novas percepções compreendidas
pela criança, pois, ao representar a realidade
do jeito que a criança a vê e sente ela passa
a utilizar-se de uma situação de aprendizado
para lidar com as funções e relações sociais
do meio em que vive o que tende a auxiliar
a criança afirmar-se como pessoa e a

exteriorizar sentimentos e pensamentos,
inclusive os de hostilidade para com os
outros [OLI00].
Dessa maneira, o brincar favorece a
cristalização da autonomia da criança e inibe
a possibilidade de estruturas defensivas,
oferecendo um vasto repertorio de
posicionamentos perante as dificuldades que
podem vir a encontrar durante o decorrer de
toda a sua vida.
Por volta dos dois aos quatro anos, a
criança brinca solitária com o faz de conta,
no qual vive vário papeis sociais, como o
da mãe, do pai ou do irmão, exercitando e
experimentando abordagens, para brincar
com outras crianças, aprendendo a ceder e
a compartilhar mais tarde, numa brincadeira
simbólica coletiva, nas quais as regras sociais
já se esboçam e começam a ser internalizadas.
Dos quatro aos seis anos, as brincadeiras
tendem a desenvolver-se em conjunto
expondo uma melhor experiência de
socialização, uma vez que, para fazer parte do
grupo, é preciso aprender gradativamente,
a tomar conta dos próprios, ainda que
possam existir impulsos de hostilidade e
desagregação, já que também podem ser
identificados pelas outras crianças, que
passarão a poder vir a excluir ou menosprezar
aquele que não se integra bem.
Ciente destas observações evidencia-se
que uma situação lúdica pode ser um excelente
instrumento pedagógico para a construção
da identidade, no ambiente de educação
infantil, por meio de reconhecimento
individual e grupal de características
pessoais e grupais, quer sociais, morais ou
intelectuais em suas múltiplas combinações,
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uma vez que, a brincadeira, não é uma
atividade restrita a infância, mas sim uma
atividade de múltiplas funcionalidades
no processo de desenvolvimento e
aprendizagem do ser humano.

OS BRINQUEDOS: UMA
OBSERVAÇÃO TEÓRICA
A ação do brincar exerce uma função
bastante maleável, uma vez que a criança
pode não depender apenas de objetos
concretos, ou de significados restritos as suas
representações, podendo criar situações
de “faz de conta” a partir de verbalizações
referentes a objetos ausentes.
Todavia, muitas situações, surgem em
torno de temas retirados de experiências
da vida cotidiana e os brinquedos podem
ser escolhidos pela possibilidade que
oferecem à criança de desenvolver/fantasiar
determinado tema que lhe mobiliza o
interesse em determinado momento.
O brinquedo, como objeto, é um convite
ao brincar ele enriquece a brincadeira,
proporcionando um desafio e motivação. Por
intermédio dele, a criança reconhece coisas,
descobre outras, relaciona, experimenta e
amplia, analisa, compra e cria. No contato
com o brinquedo, a criança desenvolve sua
imaginação e habilidade, enriquecendo seu
repertório cultural, seu mundo interno,
criando maiores condições de participar do
mundo adulto.
Por meio da exploração vivenciada com os
brinquedos, a criança é capaz de estabelecer
relação com a realidade, compreendendo-a

e trazendo essas situações para o mundo
infantil como se estivesse traduzindo-as.
Porém, para que o brinquedo seja significativo
para a criança, é preciso que tenha pontos
de contato com a sua realidade.
Segundo Vygotsky [VIG03], não existem
brinquedos sem regras, uma vez que
qualquer situação imaginária requer uma
compreensão de regras em diferentes níveis.
O que na vida real passa despercebido pela
criança, por não ser capaz de explicitar, tornase para ela uma regra de comportamento no
jogo do faz de conta.
Nessas situações, o brinquedo ajuda a
desenvolver a zona de desenvolvimento
proximal da criança, que são funções que
ainda não floresceram, mas já estão em
processo de maturação.
Em exemplo, os brinquedos sugeridos
para os primeiros dois anos de vida
assumem, muito deles, características bem
diversas daquelas comumente conhecidas
e recomendadas para etapas evolutivas
superiores de vida. Além de serem adequados
e estimuladores para a primeira infância,
devem ser atrativos para quem os utiliza nas
brincadeiras com as crianças.
No
brincar
a
criança
adota
procedimentos além do habitual para
sua idade, reproduzindo situações que já
presenciou colocando sua memória em
ação. Essas tendências do desenvolvimento
estão condensadas no brinquedo, sendo ele
mesmo uma fonte de desenvolvimento.
Os brinquedos podem compreender
também, um imaginário preexistente
despertado por desenhos animados,
seriados televisivos, mundo da ficção
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cientifica com motores e robôs, mundo
encantado dos contos de fada, estórias de
piratas, etc, fornecidos por aparelhos de
comunicação de massa, como televisores, ou
mesmo por adultos próximos. Assim, muitos
brinquedos expressam preferencialmente,
personagens sob a forma de bonecos,
animais, máquinas e monstros.
O brinquedo propõe um mundo imaginário
da criança e do adulto, que varia conforme
o desenvolvimento da criança, de modo
que o brinquedo compreenda sempre
uma referência ao tempo de infância com
representações veiculadas pela memória e
imaginação (VYGOTSKY, 2003).
Para
a
devida
exploração
dos
brinquedos, de modo que favoreçam o
desenvolvimento cognitivo em suas diversas
faixa etário, é preciso que se entenda
qual função e experiência cada um deles
fornece para a criança. Segundo Nylce
Helena de Souza Cunha [CUN98], existem
brinquedos para os diferentes níveis do
desenvolvimento infantil.
Brinquedos
de
berço
possuem
características peculiares, uma vez que são
pequenos objetos que procuram chamar a
atenção do bebê, despertando seus sentidos
e atraindo sua atenção, inicialmente
observando os movimentos, até que consiga
pegá-los sentindo seu peso, textura, cheiro,
ruído, levando-o a perceber sua mobilidade
e tudo que pode explorar.
Bonecos e bonecas se diferem dos
brinquedos de berço, não somente na
utilidade, mas ainda nos estímulos e objetivos,
pois são formas nas quais a criança tem de
projetar seus sentimentos e emoções. Dão

oportunidade à criança de exercer poder
sobre elas, de sentir-se forte e grande como
um adulto, de repreender, de superproteger,
de castigar, de cuidar, de amar ou rejeitar.
Fazem companhia e transmitem segurança.
Noutra classificação dos brinquedos
encontram-se as Fantasias, as quais ajudam
a criança a sentir-se no papel que deseja
representar, enriquece o jogo simbólico e
facilita a compreensão do comportamento
e atitudes daquele que representa. Os
objetos
que
sugerem
determinadas
profissões facilitam o processo de busca de
identificação, uma vez que possibilitam uma
realidade acessível.
Bolas, como modalidade interativa para
todas as idades, simboliza um convite
à ação lúdica. A brincadeira com bolas
proporciona
o
desenvolvimento
da
coordenação de movimentos amplos e da
sociabilidade.
No ínterim dos brinquedos, encontramos
aqueles de estímulos, conhecidos como
Brinquedos pedagógicos, os quais tendem
à necessidade da criança no momento
em que ela os utiliza. O objetivo é não só
proporcionar determinada aprendizagem,
como também, desenvolver o emocional,
o social, preservando a alegria e a
saúde mental da criança. O desafio
neste tipo de brinquedo é obter a satisfação
no final da atividade, quando o objetivo já
tiver sido alcançado.
O jogo de Quebra-cabeça, por sua
vez, é uma boa ferramenta para aprender
muito antes de a criança conseguir colocar
a ideia em palavras, que arrumando
peças, aparentemente desconexas, na
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ordem correta, pode-se chegar a uma
imagem da totalidade que é muito mais do
que as suas partes.

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS:
SUA IMPORTÂNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Por vezes, na rotina da vida cotidiana, o
brincar é visto como um momento para
entretenimento da criança, ignorando-se
qualquer agregação cognitiva que possa ser
manifesta durante a atividade. Na verdade,
o grande valor da brincadeira está no prazer
imediato da criança, que se estende e se
transforma num prazer de viver. Ela brinca
porque lhe é agradável, exercita corpo e
mente e resolve simbolicamente, problemas
não resolvidos no passado, o que lhe dá
melhores condições de resolver os presentes
e futuros, por mais que ela própria não tenha
ciência disto.
Brincando a criança exercita seus
processos mentais, explora a linguagem,
e
é
estimulada
intelectualmente.
Aprende a ser persistente por meio de
tentativas mal sucedidas, mas que acabam
conseguindo e mostrando que têm
condições de fazer o que reforça a confiança
sobre si mesma, adquirindo também o
habito de ocupar-se com pensamentos
produtivos,
aprendendo
construções
lógicas [GAL96].
Por volta dos dois aos quatro anos, a criança
brinca solitária com o faz de conta, momento
no qual interpretam e experienciam vários
papeis sociais, como o da mãe, do pai ou do

irmão. Deste modo, aos poucos exercita para
brincar com outras crianças, aprendendo
a ceder e a compartilhar mais tarde, numa
brincadeira simbólica coletiva, na qual as
regras sociais já se esboçam e começam a ser
internalizadas.
Entre os quatro e seis anos, as brincadeiras
em grupo se traduzem na melhor experiência
de socialização, uma vez que, para fazer
parte do grupo, é preciso aprender
gradativamente, a tomar conta dos próprios
sentimentos como os impulsos de hostilidade
e desagregação, já que também podem ser
identificados pelas outras crianças, que
passarão a interagir com esses sentimentos,
incluindo ou menosprezando quem lhes
manifesta [BEE90].
Dentro de todo este contexto, observase que uma situação lúdica pode ser um
excelente meio de reconhecimento individual
e intersocial de características pessoais e
grupais, quer sociais, morais ou intelectuais
em suas múltiplas combinações.
As brincadeiras que ocorrem na escola
têm sua especificidade: são mediadas pelas
normas institucionais, de um local que tem
como objetivo possibilitar ao educando
a aquisição de conhecimentos formais
e o desenvolvimento do processo do
pensamento.
Dentro deste contexto, a formação do
educador das Unidades de Educação Infantil
não pode limitar-se a aspectos intelectuais
e cognitivos, mas deve considerar e se
concentrar a aspectos psicológicos, os
quais permeiam o processo de ensinoaprendizagem, com especial atenção aos
afetivo-emocionais.
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Essa percepção contribui para que a
criança brinque mais, com envolvimento e
alegria, expresse-se e sinta-se confortável
e bem, proporcionando ainda um bom
relacionamento com os educadores e
com os pais, podendo levar a um melhor
conhecimento da criança e do grupo como
um todo [WAJ90].
O brincar é um comportamento diário
das crianças na vida extra e interescolar,
é essencial para o seu desenvolvimento e
aprendizagem, assim, torna-se favorável
e imprescindível conhecer os brinquedos
e brincadeiras favoritos de cada criança,
uma vez que estes possibilitarão um maior
conhecimento e detalhamento sobre o
desenvolvimento individual e social do grupo.
A atividade brincante encontra seu lugar
no processo educativo por ter grande
predomínio na infância, promovendo o
desenvolvimento dos processos psíquicos
e a aprendizagem de conteúdo das áreas
especifica como as ciências humanas e exatas
[BEE90].
A brincadeira tem função informativa
para o professor que, observando as
inter-relações, o interesse, habilidade e
dificuldades das crianças, pode planejar
atividades pedagógicas que aumentem o
repertório linguístico e cultural, alimentando
seu imaginário, enriquecendo as atividades e
tornando-as mais complexas e atrativas.
Além disso, na escola é possível planejar
os espaços para brincar podendo ser
desenvolvidas
atividades
desfrutando
de mesas, cadeiras, divisórias, etc., como
recursos para as mais variadas brincadeiras,
fora da sala, sobretudo no pátio,

a brincadeira “corre solta” e a atividade física
é predominada entre elas o próprio circuito,
o qual proporciona interesses variados
[BRE96].
Como alternativa, existem ainda espaços
lúdicos que, além dos parques e praças, são
os chamados brinquedotecas ou ludotecas,
ambientes característicos, públicos e/
ou privados, são organizados de forma
que possibilite as crianças desenvolverem
criativamente suas atividades de maneira
lúdica e descontraída.
A criança em idade pré-escolar dedica
grande parte de seu tempo, fantasiando
de faz de conta. Assim, ela desenvolve sua
oralidade e a narrativa e passa a ter melhor
compreensão de si e de outro, por meio de sua
percepção de semelhanças e distinções com
as pessoas e os objetos que constituem o seu
meio, também, geográfico e culturalmente
definido.
O desenvolvimento imaginário existe
também nas atividades de natureza estética,
como a música, a dança e as artes gráficas,
na qual a criança trabalha com a imagem que
percebe no seu cotidiano e os (re) produz,
como uma forma complexa de compreensão
e reformulação de sua experiência cotidiana.
Durante o período pré-escolar, a arte e a
brincadeira se mesclam continuamente
e fazem parte da constituição da função
simbólica.
Para que o faz de conta torne-se uma
pratica cotidiana entre as ações, é preciso
que se organize na sala um espaço para
essa atividade. Esse espaço pode-se
deixar à disposição das crianças, diversos
tipos de materiais, para que as crianças
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modifiquem e atualizem suas brincadeiras em função das
necessidades de cada uma.
Não se pode esquecer que apesar da existência do espaço
físico, ao brincar as crianças e brinquedos e objetos são
espalhados pela sala, usando mobiliário e espaço externo.
É recomendável que, conforme vão crescendo as crianças
possam ir organizando de forma independente seu espaço de
brincar. Sempre orientadas pelo professor e reorganizando o
material depois de brincar as crianças podem transformar a
sala e o significado dos objetos, enriquecendo sua imaginação,
uma vez que o Brincar deve ser uma atividade permanente
e a constância de determinada brincadeira dependera dos
interesses que as crianças expressarem nas faixas etárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brinquedo e o brincar na educação infantil envolvem a
possibilidade do prazer, liberar tensões, vencer dificuldades
e, sobretudo, trazer a “magia” do desafio, para as crianças.
Esse desafio aparece na descoberta de suas habilidades e
capacidades de se movimentar, de liberar e de externar seus
sentimentos. Para os educadores a “magia do desafio” está
em conhecer e conviver de forma lúdica o mundo infantil, por
intermédio das diversas brincadeiras que podem ser aplicadas
com vista a auxiliar de forma saudável o desenvolvimento das
crianças.
Pensar em utilizar os brinquedos e as brincadeiras como
meio educacional, para muitos pode parecer estranho e até
motivos de contestação, no entanto, para os acadêmicos e
profissionais da área de educação, dispostos a trabalhar com
o lúdico, tem-se consciência da importância de utilizar esses
instrumentos como proposta e prática curricular da educação
infantil, uma vez que representam uma grande fonte de
desenvolvimento e aprendizagem.
Não basta somente acreditar no propósito, requer
dos educadores, mudanças substanciais na maneira de
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perceber o mundo infantil, de estreitar o
relacionamento com o grupo de crianças, de
resgatar e incorporar o espírito lúdico em
nossas vidas. Somente assim, poderemos
trabalhar de maneira satisfatória tanto a nós,
como às crianças.
Afinal, como observa Márcia Maria
Almeida Figueiredo [FIG04] defende que
independente das mudanças de época,
cultura e de classe social, os jogos e
os brinquedos estão presentes na vida
das crianças, por meio das fantasias e
encantamento no qual a realidade e o
simbólico se confundem e, ao observar
as crianças brincando de faz de conta,
evidencia-se a seriedade com que cada
criança o faz, representando papéis e
incorporando os mesmos de corpo e alma.
A
mesma
seriedade
aparece
ao
lidar com regras que também são

importantes para o desenvolvimento das
crianças e estão presentes nas brincadeiras.
O ato de brincar faz parte do
desenvolvimento do ser humano, é necessário
para corpos e mentes, para espaços e para
alcançar objetivos de maneira saudável. Por
meio desse ato, podem tanto os adultos
quanto as crianças, libertar a imaginação,
criatividade,
inteligência,
intuição,
conhecimentos, etc. e criar uma relação
bastante amigável e favorável com as
pessoas que fazem parte do nosso cotidiano,
de nossas vidas.
Somente por meio dessas considerações
torna-se possível acreditar que o brinquedo
e as brincadeiras na educação infantil
são importantes e fundamentais para o
desenvolvimento cognitivo e identidade, e
que, deveria ser seriamente considerado por
todos os educadores, pais e instituições.
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INTRODUÇÃO

BRINQUEDOTECA PARA UMA
EDUCAÇÃO INFANTIL MELHOR
RESUMO: O presente artigo tem como finalidade discutir a importância da brinquedoteca
na aprendizagem escolar, se apresentando como uma aliada à escola, onde contribui
para que as crianças formem amplo conceito de mundo, onde a afetividade é acolhida, a
criatividade estimulada e os direitos da criança respeitados, bem como auxilia como suporte
pedagógico. Propomos como objetivo principal analisar como a brinquedoteca pode ajudar
no desenvolvimento da criança, e os objetivos específicos: identificar a importância da
brinquedoteca; averiguar em como a brinquedoteca pode ser um suporte pedagógico, e por
fim analisar a brinquedoteca como um ambiente de socialização e convivência com regras e
limites. Também apresentamos os diferentes tipos de brinquedoteca existentes no Brasil, a
função de um brinquedista e a visão de vários pensadores sobre o brincar, pois, enquanto a
criança brinca expressa sentimentos, crenças e modos de pensar, agir e falar. A brincadeira
estimula a participação de todos. É brincando que a criança dá asas à imaginação e por meio
das brincadeiras, às crianças aprendem a viver com harmonia em sociedade.io país e do
mundo. Não se conhece um país sem conhecer sua história e a sua arte.
Palavras-chave: Brincadeiras; Brinquedoteca; Aprendizagem.
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Na escola, em casa, e em espaços de
lazer podemos identificar que as crianças
hoje buscam um local para brincar, podendo
assim interagir com um espaço voltado
para sua faixa etária. E sabe-se que o
espaço pedagógico adequado para esse
processo ação, brincar-aprender e viceversa é chamado de Brinquedoteca. Nesse
sentido Santos (1997, p.21) enfatiza que:
Brinquedoteca é um espaço para a criança
brincar. Não é preciso acrescentar mais
objetos, é preciso valorizar a ação da criança
que brinca, é preciso transcrever o visível
e permitir a seriedade do fenômeno. Se as
relações entre os brinquedistas e as crianças
forem corretas, se tiverem a dimensão
que podem e devem ter, resultados
surpreendentes irão acontecer. Nessa análise
o brinquedo é um objeto facilitador do
desenvolvimento das atividades lúdicas, que
desperta a curiosidade das crianças, exercita
a inteligência e permite a imaginação e a
invenção. Portanto a Brinquedoteca, neste
contexto, surge como um aliado à escola,
com a proposta de auxiliar às crianças a
formarem seu conceito do mundo, onde
a afetividade é acolhida, a criatividade
estimulada, os direitos da criança respeitados,
e ainda oferece suporte pedagógico.
Nesse sentido concordamos com Moyles
(2002) que afirma que em todas as idades “o
brincar é realizado por puro prazer e diversão
e cria uma atitude alegre em relação à vida
e à aprendizagem. ” (MOYLES, 2002, p. 21).
É com esse olhar sobre a importância do
brincar no processo ensino aprendizagem

que abordaremos o tema “Brinquedoteca”
com o intuito de divulgar, expandir,
conscientizar os dirigentes públicos, bem
como professores e professoras sobre sua
importância para o desenvolvimento da
criança. Elegemos como objetivo principal
analisar como a brinquedoteca pode
ajudar no desenvolvimento da criança, e
como objetivos específicos: identificar a
importância da brinquedoteca; averiguar em
como a brinquedoteca pode ser um suporte
pedagógico, e por fim analisar a brinquedoteca
como um ambiente de socialização e
convivência com regras e limites.

BRINQUEDOTECA
Iniciamos nosso estudo questionando
sobre o que é uma brinquedoteca? O
questionamento inicial tem a intenção de
orientar o desenvolvimento do trabalho que
pretende mostrar o lugar da brinquedoteca
na educação. Para responder essa pergunta
buscamos nos fundamentar em Santos (1997,
p. 13) que assim afirma: 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, ainda segundo Santos, (1997)
surgiu em meados de1934, em Los Angeles,
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a partir de uma tentativa de diminuir o roubo
de brinquedos de uma loja localizada perto
de uma escola. A loja começou a emprestar
os brinquedos para as crianças para que elas
deixassem de roubar os mesmos, com isso,
iniciou-se então um serviço de empréstimo
de brinquedos para as crianças método a
que denominaram de toyloam, que existe até
hoje nos EUA. Mais tarde no ano de 1963
surgiu, em Estocolmo/Suécia, a primeira
Ludoteca, que além de emprestar brinquedos
para crianças especiais, prestava um serviço
de orientação para os pais das mesmas.
Depois na Inglaterra, em 1967 surgiram as
Toy Libraries (bibliotecas de brinquedos) e a
partir de 1976, em Londres, a partir de um
congresso sobre o assunto, a brinquedoteca
ganha outras funções, se expandindo para
vários países. Após esse movimento, surgiu
no Brasil a Ludoteca da APAE, que fazia
rodízio de brinquedos entre as crianças
especiais.
A
primeira
brinquedoteca
brasileira surgiu em Indianápolis, em 1981,
e tinha uma proposta diferente das Toy
Libraries Americanas, pois ao contrario
delas, não tem como finalidade principal o
empréstimo de brinquedos e seu objetivo é
o de criar um espaço onde a criança possa
se sentir estimulada e brincar livremente.
Em 1984, criou-se a Associação Brasileira
de Brinquedotecas com o objetivo de
divulgar, incentivar e orientar as pessoas
e instituições com isso começaram a surgir
brinquedotecas em todos os estados
brasileiros. As brinquedotecas brasileiras
enfrentaram e ainda enfrentam, várias
dificuldades para se manterem; falta
de
profissionais
especializados
para

fazer
a
mediação
criança/brinquedo
(os brinquedistas) além de problemas
econômicos. Enfrentando ainda dificuldades
em ser reconhecidas como uma instituição
educacional que visa o desenvolvimento
emocional, social e intelectual das crianças.
Devido ao contexto social brasileiro, podese dizer houve crescimento do número
de brinquedoteca no âmbito escolar,
que hoje configuram como agentes de
mudança do ponto de vista educacional.
Quando a criança tem a oportunidade de
conviver com outras crianças, sua chance
de desenvolvimento, tanto intelectual como
física, aumenta. A criança se sente mais
estimulada, o que melhora a sua autoestima,
pois ao contrário dos adultos, as crianças
pequenas ainda estão em processo de
construção de caráter e conceitos sociais,
ela aceita mais facilmente as mudanças.
As crianças têm maior facilidade para
conviver com outras crianças e se integrar
nas atividades escolares sem preconceito
e distinção que crianças maiores e adultos
teriam. A brincadeira é, para ela, um meio
de integração com os colegas, é uma forma
da criança se mostrar como ela é realmente
e um espaço facilitador, como uma
brinquedoteca, muito contribui para o seu
desenvolvimento. Os principais objetivos
de uma brinquedoteca são: Proporcionar
espaço onde a criança possa brincar
sossegada e interagir espontaneamente
com outras crianças, desprovida de tabus e
preconceitos; Estimular o desenvolvimento
interior da criança e da sua capacidade de
concentração; Estimular a operabilidade da
criança; Favorecer seu equilíbrio emocional;
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Dar oportunidade para a criança explorar
suas
potencialidades;
Desenvolver a
inteligência, a criatividade e sociabilidade
das crianças; Oportunizar à criança a
exploração de vários tipos de brinquedos;
O aprendizado de jogos e brincadeiras;
Incentivar a valorização dos brinquedos;
Emprestar brinquedos; Desenvolver hábitos
de responsabilidade e trabalho; Provocar
um tipo de relacionamento que respeite as
preferências das crianças e assegure seus
direitos; Estimular o desenvolvimento global
da criança; Favorecer o encontro daqueles que
apreciam as trocas afetivas, as brincadeiras
e a convivência alegre e descontraída;
Estreitar o relacionamento familiar; Cultivar
sentimentos afetivos e a sensibilidade nas
crianças; Dar prazerosa oportunidades às
crianças de se relacionarem com adultos de
forma agradável. Afirmamos ainda, nesse
contexto que sua principal função implica
na valorização das atividades lúdicas e no
respeito à criança, o que contribui para a
redução dos sistemas educacionais rígidos e
propõe um resgate do direito à infância que,
devido a globalização, o avanço tecnológico,
o aumento da violência e às transformações
da sociedade, se apresenta como um meio
mais prático e menos perigoso permitindo às
crianças brincarem em sua própria casa, seja
com o computador, com jogos eletrônicos,
vídeo game, ou com outros brinquedos por
elas escolhidos etc. Segundo Santos (1997,
p. 84), como o surgimento da brinquedoteca
que se espalhou rapidamente, as mesmas
foram ampliando seu atendimento e
incorporando outros serviços o que levou a
diversificação de sua dinâmica, mas sempre

preservando o aspecto lúdico e o direito de
brincar. A ampliação dos serviços oferecidos
pelas brinquedotecas fez com elas se
diversificassem, mas assegurando que cada
tipo de brinquedoteca atenda o público de
acordo com suas necessidades, usando jogos
e brinquedos como estratégia para atingir
seus fins. Assim foram surgindo vários tipos
de brinquedoteca, tais como: de escola, de
universidade, de bairro, hospitais ou clínicas,
circulares, biblioteca, rodízio, temporais
comunitários e nas pastorais da criança. No
entanto todas têm a missão de proporciona
às crianças o acesso a brinquedos,
brincadeiras e jogos independentes da
condição financeira de cada criança. No
espaço da escola a brinquedoteca tem
função ainda maio, pois aí as crianças estarão
se socializando, compartilhando momentos
de alegria e construindo conhecimento.
Nela valoriza-se o ato de brincar, a
criatividade, a iniciativa, respeitando a
liberdade e possibilitando a formação do
autoconhecimento positivo sempre com a
presença de um profissional podendo ser
utilizada como um apoio pedagógico. Devido
ao surgimento das brinquedotecas, tornouse necessário um profissional que pudesse
desenvolver os brinquedos e atendessem
as necessidades das mesmas. Eis que surge
“o brinquedista”. O brinquedista nada mais
é que aquele profissional que trabalha
com a criança na brinquedoteca, fazendo a
mediação criança/brinquedo. É a função mais
importante dentro de uma brinquedoteca
e requer uma formação específica.
Entende-se que o brinquedista deva ser
um educador, antes de ser um especialista
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em brinquedos, deve ter em sua formação
conhecimentos de ordem psicológica,
pedagógica, sociológica, literária, artística,
ou seja, formação que lhe deem um
conhecimento real sobre criança, brinquedo,
jogo, brincadeira, escola, homem e sociedade.
Para Santos (1997, p.19) o brinquedista é:
[...] aquele profissional sério, que estuda,
que pensa, que pesquisa, que experimenta,
dando um caráter de cientificidade a
seu trabalho e, ao mesmo tempo, aquela
pessoa com sensibilidade. Entusiasmo e
determinação, que chora, que ri, que canta e
que BRINCA.
Os brinquedistas devem sempre estar
atualizados, buscando cursos de formação,
oficinas, capacitação, seminários, estágios
e treinamentos, que poderão serem
oferecidos por pessoas especializadas na
área, como por exemplo, universidades. É
preciso também, que o brinquedista consiga
o equilíbrio entre ser educador brinquedista.
Conseguir esse equilíbrio teórico-prático,
é fundamental para garantir que a
brinquedoteca alcance bons resultados, pois
se o educador supera o brinquedista, poderá
resultar em um pedagogismo exagerado,
tirando a magia, a liberdade e o sonho da
brincadeira, transformando brinquedos
e jogos em técnicas pedagógicas. E se o
brinquedista supera o educador, poderá
transformar o trabalho nas brinquedotecas
em espontaneísta, sem Carter científico,
em depósitos de crianças e brinquedos.
O brinquedo é uma palavra que está
estreitamente associada à infância e às
crianças. Porém ainda é considerado
irrelevante ou de pouco valor sob o ponto

de vista da educação formal, assumindo
frequentemente a significação de oposição
ao trabalho, tanto no contexto da escola
quanto no cotidiano familiar. Essa visão é
resultado da ideia de que o brincar é uma
atividade menos importante, uma vez que
não se vincula ao mundo produtivo, não
gera resultados visíveis. E é essa concepção
que provoca a diminuição dos espaços e
tempos do brincar à medida que avançam
as séries/anos da educação infantil para o
ensino fundamental vão se restringindo a
“hora do recreio”, os espaços e a exigência de
disciplina aumentam: não pode correr, pular,
jogar bola, gritar, etc. É preciso entender
que o brinquedo ou a brincadeira, também é
séria, e que no trabalho às vezes brincamos
e na brincadeira também trabalhamos.
De acordo com Vygotsky (2000, p. 32),
um dos principais representantes dessa
visão, “o brincar é uma atividade humana
criadora, na qual imaginação, fantasia
e realidade interagem na produção de
novas possibilidades de interpretação, de
expressão e de ação pelas crianças e adultos.
” A brinquedoteca vem para comprovar
essas reflexões, trabalhando junto com
os educadores com o intuito de valorizar
o ato de brincar, com suas distinções e
desmistificando preconceitos e tabus.
Deixando claro que o brincar é
direito da criança e no brincar a
criança
também
está
construindo
conhecimentos importantes para seu
desenvolvimento. Portanto é dever dos pais
e profissionais da educação proporcionar
espaços e condições para que isso aconteça
de forma saudável e consciente.
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FUNÇÃO DA BRINQUEDOTECA
NA EDUCAÇÃO
Ampliando um pouco mais sobre
a brinquedoteca e Afastando-nos da
concepção que restringe a brinquedoteca
como atividade de assimilação de códigos
e papéis sociais e culturais, cuja função
principal seria facilitar o processo de
socialização da criança e sua interação social,
propomo-nos a examinar a função real da
brinquedoteca em si, compreendendo que,
se por um lado a criança de fato reproduz e
representa o mundo por meio das situações
criadas nas atividades de brincadeiras,
por outro lado tal reprodução não se faz
passivamente, mas mediante um processo
ativo de reinterpretação do mundo, que
abre lugar para a invenção e a produção de
novos significados, saberes e práticas. Para
Friedman (2003, p. 36): Na brinquedoteca a
criança tem um espaço privilegiado,
[...] apesar de ter obrigações e deveres, ela
aprende de forma prazerosa e cooperativa.
Pela própria idealização da brinquedoteca,
espaço livre da interação e no qual os
brinquedos são propriedade coletiva, [...]
A criança tem oportunidade de descobrir e
trazer à tona suas capacidades e habilidades
específicas, ao mesmo tempo, ela percebe
o outro, partilha, da cooperação e também
da competição, atitudes que surgem e
são negociadas naturalmente durante a
atividade lúdica. Ao observarmos crianças
de nossas escolas brincando, podemos
conhecê-las melhor, ultrapassando os
muros da escola, pois uma parte de seus
mundos e experiências revela-se nas ações

e significados que constroem nas suas
brincadeiras. Isso porque o processo de
brincar referencia-se naquilo que os sujeitos
conhecem e vivenciam. Com base em
suas experiências, as crianças reelaboram
e reinterpretam situações de sua vida
cotidiana e as referências de seus contextos
socioculturais, combinando e criando outras
realidades. É importante ressaltar aqui que
o brinquedo não é algo dado na vida do
ser humano, ou seja, aprende-se a brincar,
desde cedo, nas relações que estabelecemos
com os outros e com a cultura. O ato de
brincar envolve múltiplas aprendizagens.
Um primeiro aspecto que podemos apontar
é que o brincar não apenas requer muitas
aprendizagens, mas constitui um espaço de
aprendizagem. Vygotsky (2000, p. 117) afirma
que “na brincadeira a criança se comporta
além do comportamento habitual de sua
idade, além de seu comportamento diário;
no brinquedo, é como se ela fosse maior 6 do
que ela é na realidade”. Isso acontece porque
a brincadeira, ainda segundo Vygotsky
(2000), cria uma zona de desenvolvimento
proximal, permitindo que as ações da criança
ultrapassem o desenvolvimento já alcançado
(desenvolvimento real), impulsionando-a
a conquistar novas possibilidades de
compreensão e de ação sobre o mundo.
Muitas brincadeiras não precisam de suporte
material e sim do próprio corpo. Podemos
ainda perceber que certas brincadeiras e
alguns brinquedos proporcionam a criança
experiências lúdicas muito prazerosas.
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Foi analisando esses fatores que se deu a
necessidade de criar um espaço onde a criança
possa brincar sem, no entanto, ser tachada
de relapsa e do educador ser considerado
compassivo demais. Vygotsky (2000, p.
145) reafirma a importância do brincar:
Brincar é essencial a saúde física, emocional
e intelectual do ser humano. Brincando nos
reequilibramos, reciclamos nossas emoções
e nossa necessidade de conhece e reinventar,
desenvolvendo nossa atenção, concentração
e outras habilidades. A brincadeira
espontânea proporciona oportunidades de
transferências significativas que resgatam
situações conflituosas. O brincar supõe
também o aprendizado de forma particular
de relação com o mundo marcada pelo
distanciamento da realidade da vida comum,
ainda que nela referenciada. É o ato que
permite a criança desenvolver seu estimulo
emocional, a coordenação, as habilidades,
raciocínio, a confiança em si. O brincar não
tem idade, no decorrer do desenvolvimento
da criança e mesmo quando adulto, ela
interage, brinca e descobre o mundo em sua
volta. A criança não brinca apenas na escola,
ela brinca em casa, locais de lazer, na rua, ou
seja, a todo o momento ela está em busca
de novas descobertas. O brincar é essencial
em todas as idades, pois através dele
descobrimos o mundo, não só as crianças,
mas o adulto através de seu trabalho também
brinca e ambos estão em busca de novos
conhecimentos e descobertas. Machado
(2001) argumenta que ao brincar a criança
aprende a lidar com suas emoções, seus
medos sem a pressão da realidade exterior e
é também o que nós adultos fazemos quando

está filosofamos, escrevemos e lemos
poesias, ou exercemos nossas religiosidades,
criando espaços livres do controle social.
Conforme Machado (2001, p.25):
...para progredir a criança precisa ser
respeitada e sentir-se ouvida. Para que
também aprenda a ouvir, a criança precisa
antes de ser ouvida [...]
Mas sem ser atropelada! Presença
e disponibilidade por parte do adulto
constroem o laço afetivo, mas é preciso ter
claro que cada brincadeira é uma busca;
uma interferência direta pode impedir que
a criança faça suas descobertas e domine
dificuldades. Observamos a importância do
respeito à maneira de cada criança brincar. É
preciso que ela tenha espaço para que possa
elevar sua imaginação e sua criatividade,
descobrir o mundo de uma forma livre. As
interferências devem ocorrer apenas quando
for necessária. Além de respeitar e dar
atenção, a forma como é tratada é essencial,
pois será sua base para o futuro. Quando
a criança tem oportunidades de manusear
o brinquedo livremente, fazendo suas
próprias descobertas se tornará uma criança
independente, com confiança, com atitude
para se tornar um adulto critico, sendo
necessário ter oportunidade de expressar
seus sentimentos, ideias, vontades para se
tornar um adulto crítico ao contrario daquela
que é orientada e sofre interferências para
brincar conforme o adulto julga correto. A
interferência do adulto impede a criança de
imaginar, criar, e quando adulta solicitará
sempre a orientação de outrem. Carvalho
e Pontes (2003, p. 48) mencionam que: A
brincadeira é uma atividade psicológica
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de grande complexidade, é uma atividade
lúdica que desencadeia o uso da imaginação
criadora pela impossibilidade de satisfação
imediata de desejos por parte da criança.
A brincadeira enriquece a identidade da
criança, porque ela experimenta outra forma
de ser e de pensar; amplia suas concepções
sobre as coisas e as pessoas, porque o
faz desempenhar vários papéis sociais ao
representar diferentes personagens. Ao
brincar as crianças organizam hipóteses
para a resolução de seus problemas, tomam
atitudes que vão além do comportamento
habitual de sua idade, pois cabe a elas buscar
alternativas para transformar a realidade.
Enquanto educadoras é importante perceber
que os sonhos e desejos das crianças, nas
brincadeiras podem ser realizadas facilmente,
quantas vezes o desejar, criando e recriando
as situações que ajudam a satisfazer alguma
necessidade presente em seu interior.

BRINCAR, BRINQUEDO E
BRINCADEIRA
Brincar sempre fez parte do nosso dia
a dia, como podemos verificar na fala de
Wajskop (2001, p. 19), quando a mesma
relata que: Desde os primórdios da educação
greco-romana, com base nas ideias de Platão
e Aristóteles, utilizava-se o brinquedo na
educação. Associando a ideia de estudo ao
prazer. Platão sugeria ser, o primeiro, ele
mesmo, uma forma de brincar. Observa-se
que o brincar sempre esteve presente na
história da humanidade e é fundamental para
o desenvolvimento da criança, pois ainda

Wajskop (2001) relata que antigamente,
utilizavam-se de dados, isto é, jogos
didáticos que determinavam a importância
da educação sensorial. Por outro lado, o
autor acima citado descreve que é apenas
com a ruptura do pensamento romântico que
a valorização da brincadeira ganha espaço
na educação das crianças pequenas, ele quer
dizer que antigamente, a brincadeira era vista
por muitos como uma fuga ou recreação e
a imagem social da infância não permitia e
nem aceitava um comportamento infantil,
livre, que pudesse significar algum valor em
si. O autor Wajskop (2001, p. 19) afirma
que é a partir dos trabalhos de “Comenius
(1593), Rousseau (1712) e Pestalozzi (1746)
que surge um novo “sentimento de infância”
que protege as crianças e que auxilia este
grupo etário a conquistar um lugar enquanto
categoria social”. Portanto, tal valorização
ocorre, por estar fundamentada numa
concepção idealista e protetora da infância,
que segundo Wajskop (2001) aparecia em
propostas educativas dos sentidos, fazendo
uso de brinquedos e centrada no divertimento.
Assim, conforme nos relata Wajskop (2001,
p. 28): A brincadeira, na perspectiva sócio
histórica e antropológica, é um tipo de
atividade cuja base genética é comum à
arte, ou seja, trata-se de uma atividade
social, humana, que supõe contextos sociais
e culturais, a partir dos quais a criança
recria a realidade através da utilização de
sistemas simbólicos próprios. Sabendo-se
que a brincadeira é uma atividade específica
da infância, considerada como recurso
didático, isto é, a brincadeira pressupõe uma
aprendizagem social, aprende-se a brincar
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e brincado. Enquanto a criança brinca,
expressa sentimentos, crenças e modos
de pensar, agir e falar, onde a brincadeira
estimula a participação de todos. É brincando
que a criança dá asas à imaginação e por
meio das brincadeiras, às crianças aprendem
a viver e a conviver, a lidar com euforia e
com as limitações. As brincadeiras e jogos
são fundamentais para o desenvolvimento
da motricidade, do raciocínio através do
faz de conta, utilizado pela criança quando
brinca. Compreendendo a relação das
crianças com o brincar, devemos identificar
as necessidades que o movem em direção
a essa atividade. Segundo Garbarino (1992
apud BOMTEMPO, 2001, p. 69): É através
de seus brinquedos 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.
Além das funções mencionadas antes as
brincadeiras podem ainda ser trabalhadas
para aliviar tensão, garantindo um momento
de lazer para as crianças, contribuem para
o desenvolvimento de habilidades motoras,
como agilidade, coordenação e equilíbrio.
Além de facilitar o ensino de valores como
respeito, tolerância e cooperação. As
brincadeiras ajudam a criança a entender
o mundo. Pois segundo Brougère (1990
apud BOMTEMPO, 2001, p. 68) “o mundo
representado é mais desejável de um realismo
real”, isto é, a brincadeira aparece, assim,
como um meio de sair do mundo real para
descobrir outros mundos, onde a intenção

é projetar-se em um universo inexistente.
Portanto a brincadeira, acontece quando
ocorre com ou sem a presença do brinquedo
pois para Brougère (2001) “a brincadeira é,
igualmente, imaginação, relatos, histórias”.
O brinquedo serve de suporte para
representações, para as histórias, sejam elas
específicas ou retiradas de outros suportes,
pois ao brincar a criança se integra entre
atitudes e capacidades, onde os brinquedos
se tornam verdadeiros objetos da brincadeira,
esta vista como uma ação fundamental do
brincar. Enfim brincadeira pode ser definida
como uma forma de comportamento social
que pressupõe uma aprendizagem porque
é uma manifestação humana construída
nos contextos de relações interindividuais.
Entretanto Vygotsky (2000, p. 123) se
contrapõe a tais concepções, ao afirmar
que “acredita que o brinquedo não é uma
ação simbólica no sentido próprio do termo,
de forma que se torna essencial mostrar o
papel da motivação no brinquedo”. Vygotsky
deixa evidente que se todo brinquedo é,
realmente, a realização na brincadeira das
tendências que não pode ser imediatamente
satisfeita, então os elementos das situações
imaginárias constituirão, automaticamente,
uma parte da atmosfera emocional do próprio
brinquedo, ou seja, ao brincar a criança
poderá ou não estar mexendo com o seu
emocional. Já Almeida (2000, p. 37) enfatiza
que “O brinquedo faz parte da vida da criança.
Simboliza a relação pensamento-ação e, sob
esse ponto, constitui provavelmente matriz
de toda a atividade linguística, ao tornar
possível o uso da fala, do pensamento e
da imaginação”. Diante disso, a brincadeira
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pode ser definida tanto como jogo, quanto como trabalho.
O que irá definir o caráter da brincadeira serão o grau de
espontaneidade e a intencionalidade que a caracterizará.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer o universo das crianças e trabalhar com elas exige
dos profissionais conhecimentos e capacidade de inovação
o que nem sempre está de acordo com a compreensão
da maioria dos educadores. Ressaltar a importância da
compreensão das inúmeras funções das brincadeiras e dos
brinquedos, pois com eles a criança se socializa, exercita
o raciocínio e a memória, estimula o gosto pelo brincar,
desenvolve a coordenação motora, se comunica, desperta
a imaginação e é capaz de liberar sentimentos e emoções
e, sobretudo proporciona momentos de alegria e prazer.
Consideramos fundamental a presença da brinquedoteca na
escola, pois ela, além de ser um recurso para a aprendizagem
das crianças também contribuem para a preservação dos
diretos da criança, que é um dever de todos, é fundamental
pois, a criança precisa brincar para despertar-se para a
vida. Mesmo a brincadeira sendo uma atividade lúdica, é
indispensável desfazer o mal-entendido em que o lúdico
significa necessariamente algo onde a criança só brinca
e não tem nenhuma finalidade pedagógica. É preciso que
essa concepção mude e que essa atividade seja vista como
fundamental para a aprendizagem das crianças, pois nas
brincadeiras, conforme mencionado antes, ela aprende e
representa o mundo real. Na medida em que ela brinca, evolui
se modifica e se desenvolve. Assim sendo, a brinquedoteca
deve ser vista pelos educadores como meio educacional, ou
seja, como instrumento de trabalho e como um meio para
atingir os objetivos de aprendizagem preestabelecidos.
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BULLYING NA ESCOLA
RESUMO: Segundo esse artigo, o espaço escolar é um dos lugares em que as pessoas
testemunham o bullying, convivem com vários tipos de violência e se silenciam em razão
de temerem se tornar as vítimas do próprio agressor. Na escola, quando não ocorre uma
intervenção contra o bullying, o ambiente fica contaminado e os alunos ficam com medo
e ansiosos com esse tipo de situação. Quando crianças ou adultos sofrem bullying podem
se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa autoestima. Geralmente os autores
das agressões são pessoas que tem pouca empatia, cujo relacionamento afetivo com suas
famílias é extremamente escasso ou precário.
Palavras-chave: Bullying; Violência Escolar; Preconceito.
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O QUE É AFINAL BULLYING?
Desde que surgiu no debate educacional,
o termo bullying sempre provocou
controvérsias. Para uns, era algo que sempre
existiu, mas agora revestido com uma cara
nova, com um nome chique em inglês.
Ao passo que outros especialistas
defendiam
que
se
tratava
de
um
fenômeno
novo
dadas
as
suas características. Na opinião de diversos
autores, também, acusava-se o termo
de mascarar uma realidade muito forte
e complexa: a da violência nas relações
interpessoais e no convívio social em geral.
Há autores que são radicalmente contra o
uso do termo, como Macedo (2011) em artigo
no jornal O Estado de São Paulo. Então, que
posição vamos tomar? Não importa o rótulo
que se dê, o fato é que há muitas crianças e
jovens sofrendo, senão diariamente ao menos
regularmente e de forma insistente, agressões
que as vezes se resumem a xingamentos ou
chacotas, mas que não raro descambam
para a hostilidade física. O que é pior:
levar um empurrão, um puxão de cabelo,
uma cuspida, um tapa na cara ou ser
chamado por uma palavra considerada
socialmente como ofensiva? É difícil dizer.
Seria
necessário
estar
na
pele
do outro para podermos avaliar a
situação. Seja como for, ambos são
tipos de atitudes inaceitáveis, diante das
quais um profissional da educação – em
qualquer posição que esteja, de gestor a
funcionário de escola – não pode se calar.
Contudo, é importante frisar que se
o profissional em questão não tiver

sensibilidade um encaminhamento incorreto
pode piorar a situação, ao contrário de
resolvê-la.
Há muitas definições do que é bullying.
Se dermos uma simples busca no Google,
ele responderá com “aproximadamente
98.600.000 resultados (0,38 segundos) ”.
Não é incrível? Há na internet 98 milhões
de lugares tratando do tema. E agora, como
vamos selecionar? Na Wikipédia, que é
uma enciclopédia construída de maneira
colaborativa pelos usuários, é citado o
seguinte: “Bullying é um anglicismo utilizado
para descrever atos de violência física
ou psicológica, intencionais e repetidos,
praticados por um indivíduo ou por um grupo,
causando dor e angústia e sendo executados
dentro de uma relação desigual de poder ”.
Destrinchemos o que foi mencionado acima:
anglicismo é quando um termo tem origem na
língua inglesa. Nesse caso, vem de “bully”, que
por sua vez vem de “bull”, cujo significado é
touro. Bully é então alguém que se comporta
como um touro, isto é, destemido, valentão,
pronto para partir para cima do outro
com força. Com o passar do tempo, bully
transformou-se num verbo, referindo-se às
atitudes de quem trata o outro de maneira
hostil, desrespeitando-o. Segundo ponto:
embora o touro remeta à ideia de brutalidade
física, o termo passou a englobar também as
ofensas verbais, isto é, aquilo que é citado a
uma pessoa para que se sinta constrangida,
encurralada, envergonhada, sem reação.
São atos intencionais e repetidos, por isso
não podem ser considerados como mera
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piadinha sem maiores consequências. E a
principal característica é que ela é praticada
sistematicamente, dia após dia, ou mesmo
semanalmente, quando o agressor e a vítima
se encontram por algum motivo (por exemplo,
uma atividade extracurricular). Também a se
destacar está o fato de que, muitas vezes,
é um grupo de pessoas que coloca alguém
numa situação difícil, cuja consequência é a
dor – física, mas sobretudo emocional – que
acontece no âmbito de uma “relação desigual
de poder”. Aqui está a chave de tudo. Quando
dizemos que há entre dois indivíduos ou
dois grupos uma desigualdade de poder, não
necessariamente isso é uma coisa negativa.
Pensemos no caso da relação entre professor
e aluno. O primeiro domina conhecimentos
de sua área ao passo que o segundo os
desconhece. Então, nesse caso, a interação
é conduzida pelo primeiro justamente com
o objetivo de transpor ou eliminar esse
diferencial de saber. Entretanto, não é difícil
constatar que há pessoas (agora não mais
no âmbito pedagógico) que utilizam seus
conhecimentos para se sentirem superiores
e até humilhar o outro. Isso também pode
se dar no que tange à posição social, ao
status, à situação financeira, à bagagem
cultural, ao diploma, aos gostos pessoais
(culinário, musical, artístico), entre mil outras
possibilidades. E isso que ocorre na esfera
das interações simbólicas também pode
ocorrer no contato físico: quando alguém é
mais alto, mais musculoso, mais forte, mais
ágil que o outro.
Talvez você esteja se perguntando: se um
menino é mais alto e tem mais força que o
seu colega, isso é resultado de sua genética,

de sua alimentação, dos hábitos que a família
lhe transmitiu etc. É verdade. O problema
está quando o primeiro se utiliza disso para
tirar vantagem do segundo. E dessa diferença
pode nascer um antagonismo que, se o mais
fraco ou despossuído não for protegido,
estaremos diante de uma injustiça. É dentro
desse contexto que se insere o bullying,
justamente porque as chances de defesa
de quem é alvo das agressões são mínimas
diante do valentão. É claro que há casos
em que o que era supostamente mais frágil
(por ser muito magro, ter baixa estatura
etc.) acaba subjugando o outro que era mais
forte. Nessa hora, parece que todos nós nos
sentimos vingados! Mas, bem, isso é raro de
acontecer, porque a regra é que o mais fraco
vai apanhar (seja física seja psicologicamente)
do outro que tem mais domínio da situação.
E que também acredita que não será
incomodado por aquelas ações que impõem
dor e humilhação ao outro. Assim, estamos
falando de coisas que remetem a ameaças
(mesmo que uma surra não se concretize, ela
nos paralisa), tirania (obrigar o outro a fazer
coisas: um trabalho, entregar material, ceder
o lanche ou mesmo dinheiro), opressão,
intimidação, humilhação e maltrato.

VIOLÊNCIA NA ESCOLA X
VIOLÊNCIA DA ESCOLA
Um aspecto relevante é pensar que se
o bullying acontece nas salas de aula e
nos pátios e até mesmo nas imediações
da escola, diante de nosso nariz por assim
dizer, é verdade também que há um tipo
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de violência (simbólica, de ordem cultural)
que a própria escola estimula. Por exemplo,
quando constrói uma ideia do que é o bom
aluno e a boa aluna, criando competição
e rivalidade entre estudantes. Quando
promove concursos que desconsideram a
origem social e a bagagem de saberes que
os discentes trazem de casa, da comunidade,
da família extensa, das tradições que podem
vir ainda de outras regiões geográficas.
Até que ponto, não estamos estimulando
comportamentos que aparentemente são
inofensivos, mas que podem, no fundo,
ser motivo de humilhação para alguns (ou
muitos)? Em suma, a instituição educacional
nem sempre trata a todos com igualdade.
Aqui estamos falando no âmbito social,
mais adiante abordaremos esta questão do
ponto de vista de gênero, racial, deficiência

física, diversidade sexual, origem geográfica,
religião, entre outros. Um bom panorama
destas questões nos é fornecido pelo livro
organizado pelo professor Julio Groppa
Aquino, da Faculdade de Educação da USP
em 1998. Embora já com quase 20 anos de
sua publicação inicial, continua suscitando
reflexões interessantes resumidas no título
“Diferenças e Preconceitos na Escola:
Alternativas Teóricas e Práticas”. Isso nos
dá uma dimensão de que esta não é uma
discussão nova, mas certamente na época em
que foi lançada essa obra, o termo bullying
ainda não havia se difundido entre nós.
Recomendo a leitura desse pequeno volume
aos que querem se aprofundar no tema,
visto que o mesmo está em busca de ações
concretas, embasadas numa visão crítica e
não simplista do ambiente educacional.

Figura 1 – Ilustrações sobre bullying

Fonte: Deposit Photos. Disponível em <https://
br.depositphotos.com/stock-photos/bullying.html>.
Acesso em 25 de abril de 2018.
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RELAÇÕES DE CLASSE NO
AMBIENTE ESCOLAR
Uma perspectiva que nos ajuda a ter
uma melhor compreensão sobre o bullying
é perceber que vivemos numa sociedade
caracterizada por uma cisão, uma ruptura
interna, uma vez que está dividida em
classes sociais antagônicas entre si. Esta foi
uma descoberta de Marx; Engels (1998) que
continua sendo válida para as sociedades
capitalistas contemporâneas, como é o caso
do nosso país. Concordar com esse ponto de
vista de Marx; Engels (1998) não significa ser
comunista ou socialista (nem muito menos
ateu). Para o filósofo alemão do século XIX,
a consequência de haver uma luta entre
as classes significa, na sua visão de mundo
generosa, que a classe explorada, isto é, os
operários, teriam condições para realizar uma
transformação radical que faria desaparecer
do planeta, gradualmente, a desigualdade
entre os seres humanos.
Se observarmos bem, nosso sistema
educacional, de certa forma, é um espelho
dessa realidade inerente à sociedade em
que estamos inseridos. A começar pela
divisão e oposição entre escolas públicas e
privadas, estas últimas sendo consideradas
boas, com bons professores e equipamentos
que garantem um ensino de qualidade,
dotadas de infraestrutura adequada, porque
mesmo objetivando o lucro, as mensalidades
pagas pelos pais dos alunos cobrem esses
elevados custos. Já nas redes mantidas pelos
governos e prefeituras, a situação seria outra,
bastante precária, com baixos salários dos
docentes, falta de materiais e desatenção à

manutenção predial, havendo vandalismo e
violência. Em suma, existe uma escola para
os ricos (e a classe média) e outra para os
pobres, economicamente desfavorecidos,
que não podem arcar com o alto valor das
instituições privadas.
Já vemos então que vai surgir daqui uma
série de embates que ficaram evidenciados
na convivência social: no momento de, por
exemplo, conseguir um emprego, aquele ou
aquela que estudou numa boa escola (isto
é, particular) terá mais chances de ficar com
a vaga do que o seu concorrente que fez
os estudos numa unidade da rede pública.
O primeiro em geral terá melhor aparência
(porque teve recursos para cuidar do corpo,
praticar esportes, se vestir melhor) do que
o segundo. Da mesma forma que haverá
diferença no acesso aos bens culturais
(bibliotecas, cinema, teatro, espetáculos
etc.) que “abrem” a cabeça das pessoas,
ou ainda a posse de objetos (livros,
instrumentos, computador, celular, internet
banda larga etc.), “conflitos individuais”,
acarretam muitas consequências e a que mais
se destaca entre elas é que um determinado
grupo ou classe social acaba dominando
os demais, fazendo assim prevalecer sua
maneira de ver o mundo e de se relacionar
com os demais.
Cientes disso, Marx; Engels (1998)
disseram que as ideias dominantes de uma
sociedade são as ideias da classe dominante
daquela época, que leva ao surgimento do
fenômeno da chamada ideologia, que é,
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basicamente, uma visão da realidade que
esconde ou camufla justamente a existência
da divisão social em classes que se digladiam
entre si. O efeito da ideologia é acharmos
que o mundo está ótimo do jeito que está,
uns sendo ricos e outros sendo pobres, uns
mandando e outros obedecendo, uns tendo
cultura e outros mantidos na ignorância, ou
seja, há uma suposta harmonia.
Para entender melhor o que é ideologia,
indicamos a leitura de “A ideologia alemã”
de Marx; Engels (1998), bem como a
apresentação desse termo e fato social contido
no livreto escrito pela filósofa Chauí (2001).
Quando se fala em desigualdade social, que
é a decorrência inevitável do antagonismo
interno das classes de grupos de uma dada
coletividade, em geral a associamos aos
aspectos econômicos ou, mais ainda, em nível
socioeconômico, que incluiria fatores como
bens que possui, ser patrão ou empregado,
maior ou menor poder aquisitivo, condições
materiais de vida, entre outros. É evidente
que esses elementos são fundamentais para
diferenciar as pessoas e classificá-las (e é
daí, desta classificação, que vêm as classes).
Mas não se resumem ou se limitam a elas,
porque os hábitos de vida (higiene,
alimentação, modo de vestir-se, gosto
musical, prática de esportes e lazer), a
escolaridade, o acesso à informação (noticiário
impresso, no rádio ou na TV, pela internet),
acesso aos bens culturais (biblioteca, museus,
cinema, teatro, espetáculos artísticos)
também são fatores que estabelecem
distinções entre as pessoas e os grupos,
fazendo com que uns sejam considerados
melhores do que outros.

É possível superar os conflitos sociais? Não
cabe aqui discutirmos se temos condições, ao
passo que atores do universo educacional, de
superar as desigualdades sociais, ou ao menos
minimizá-las, e de que maneira isso poderia
ser feito. Contudo a verdade é que a escola
existe e funciona dentro desta realidade
maior, que é marcada por disputas e conflitos,
uns abertos e outros mais sutis. Quando os
próprios dominados não se dão conta da
situação desfavorável em que se encontram,
chamamos isso de violência simbólica. Quer
dizer que pelas ideias, representações,
valores e sentimentos, os membros das
classes subalternas são levados a crer que o
mundo é assim mesmo e que não há o que
fazer. Isso gera conformismo, as pessoas se
acomodam, achando que nada pode ser feito
para mudar essa realidade. Esse é um dado
que precisa ser levado em conta nas nossas
práticas pedagógicas, que vão das políticas
públicas definidas pelos órgãos de gestão
educacional até o chão da escola em seu dia
a dia, que engloba desde a construção do
projeto político-pedagógico daquela unidade
até a elaboração detalhada das atividades
que serão desenvolvidas em sala de aula
ou em iniciativas interdisciplinares. Será
preciso lembrar que os alunos têm diferentes
origens: de classe social, de família (nuclear e
ampliada), de vizinhança, de local de moradia,
de condições de vida, de escolarização das
pessoas que cuidam daquela criança ou
jovem etc. Só para ilustrar um exemplo de
como isso pode ser complexo: uma escola
pública localizada num bairro nobre (de classe
média alta) na região central da cidade. Ali
não estão os filhos das famílias ricas e sim os
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mais desfavorecidos, dentre os quais os que
moram numa favela perto da escola. Qual foi
o conflito que surgiu: se os estudantes que
eram filhos, por exemplo, de zeladores dos
prédios de alto padrão (e que nele residiam)
se sentiam superiores aos colegas que
moravam nos barracos de zinco!
Por isso, é preciso estar atento para
toda e qualquer hierarquia que possa se
estabelecer dentro do ambiente educacional
para que nós, profissionais, não reproduzamos
e reiteremos esse mecanismo que reconhece
e valoriza uns e desconsidera e até
menospreza outros. Dentro da escola somos
todos, em princípio (que está na Constituição
Federal!), iguais em dignidade e direitos
como cidadãos. Assim, nosso dever é o de
agir a fim de compensar esse desequilíbrio,
fortalecendo aqueles que mais precisam da
educação para ampliar suas possibilidades
de melhoria de vida. Não se trata de ignorar
os privilegiados, mas de incentivar e apoiar
aqueles com maiores dificuldades.
Não é à toa que as vítimas de bullying
sejam, em geral, aquelas situadas no polo
mais fraco numa relação de poder, que
pode ser econômico, social, cultural, racial,
de gênero, de porte ou não de deficiência,
de origem regional (migrantes), de
orientação sexual, e até mesmo de religião.
Em suma, em todos os âmbitos da convivência
– interpessoal e coletiva – é possível
haver divergências e desentendimentos.
Na raiz da agressão, psicológica ou física,
está o sentimento de superioridade da
minha visão de mundo, do meu modo de ser,
dos meus valores, da maneira como eu faço
as coisas e da minha forma de me relacionar

afetiva e sexualmente. Como sabemos, a
violência contra estudantes homossexuais,
se não for trabalhada, pode atingir níveis
insuportáveis, inaceitáveis.

BULLYING RACIAL
As diversas cores da espécie humana,
o primeiro campo do conhecimento a se
dedicar integralmente ao estudo dos grupos
humanos desenvolveu a noção de raças
para explicar as diferenças fisionômicas,
comportamentais,
organizacionais
e
culturais entre estas coletividades. Com o
aparecimento dos métodos genéticos, essa
noção cai por terra visto que, ao se estudar
desde esse ponto de vista as diversas
populações existentes no mundo, concluiuse que só havia uma, a raça humana. No
entanto, o uso do termo persistiu até hoje
devido à sua conotação política, visto
que foi com base naquelas diferenciações
superficiais (cor da pele, cor e formato dos
olhos, tipos de cabelo, conformação facial
ou do crânio, doenças mais acometidas
etc.) que emergiram disputas e hostilidades
entre os agrupamentos humanos, dando
origem ao que hoje chamamos de racismo.
Em suma: não existem raças, mas em grande
parte das sociedades contemporâneas nos
deparamos com o fenômeno que valoriza
certos indivíduos e inferioriza outros.
A pergunta que daí decorre é inevitável:
e no Brasil, há racismo? Antes mesmo de
olharmos para a história, percebemos um
brutal desnível no tocante ao salário e à
renda, à presença nos cargos de chefia
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e direção (tanto nas empresas quanto
nos órgãos públicos), nas ocupações de
melhor remuneração (refletindo também
uma ausência de certos grupos étnicos na
universidade), a concentração em trabalhos
subalternos (por exemplo, como empregadas
domésticas, porteiros, vigias, garis, pedreiros
etc.) Basta abrir os olhos para percebermos
que especialmente as pessoas negras – e
este termo não se restringe à cor da pele
– ou estão alijadas ou enfrentam inúmeros
obstáculos para chegar às posições que
envolvem prestígio e poder.
Atentemos para os termos raça e etnia,
muitas vezes tomados como sinônimos. Na
verdade, raça no sentido social que atribuímos
acima, tem a ver com fatores relacionados
à constituição física. Etnia, por sua vez, é
definida como uma comunidade humana
marcada por afinidades que podem ser
linguísticas, culturais, de usos e tradições, de
ocupação de um mesmo território, de hábitos
alimentares etc. Olhando para o passado,
veremos que os contingentes populacionais
negros que vieram para o nosso continente,
foram trazidos contra sua vontade na forma
de escravos. É importante ressaltar que não
nasceram escravos, foram escravizados. E
isso aconteceu não porque eram inferiores,
mas porque não detinham o conhecimento
e sobretudo as armas que permitiram que
fossem subjugados. Importante ressaltar
que, na visão da ciência daquela época
(séculos XVIII e XIX, especialmente),
havia essa ideia de que algumas raças
(no sentido equivocado da palavra) eram
mais desenvolvidas do que outras, o que
justificava que se pudesse capturá-las e

obrigá-las ao trabalho forçado. No fundo,
não eram nem consideradas humanas, já
que eram tratadas como mercadorias, tendo
então um preço no mercado. Sem dúvida,
trata-se de um período abominável de nossa
história que não chegou a ser desenvolvido,
uma vez que quando se percebeu que era
mais barato ter um imigrante europeu branco
trabalhando na lavoura do que sustentar um
escravo negro (que precisava de alimento,
vestimentas e habitação), nosso sistema
capitalista rapidamente se compadeceu
e foi declarada a abolição da escravatura.
Ora, em que condições essa imensa massa
de antigos escravos negros, sem recursos,
sem ferramentas, sem terra, sem instrução
– em suma, sem nada – vai ser integrada à
sociedade brasileira? Pela margem, pelas
frestas, pelas periferias, pelas posições
sociais mais baixas. Tendo que competir
com os trabalhadores brancos, estavam
claramente em desvantagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, não podemos esquecer que crianças
e adolescentes agressores têm personalidades autoritárias
que se combinam a uma imperiosa necessidade de controlar
ou dominar os demais. Quando isso se junta a opiniões
preconceituosas (que são de origem social, vêm do grupo
social ao qual o indivíduo pertence) – como é o caso do
racismo – temos um terreno propenso ao surgimento do
bullying racista. Há então que se fazer um trabalho levando
em conta essas características de hostilidade bem como
das imagens que estão na cabeça dos envolvidos. Não se
pode desconsiderar que, muitas vezes, a vítima incorporou
a visão do agressor e passa a acreditar que ela merece
aquele tratamento. Ou seja, é preciso agir com o objetivo de
conscientizar os dois lados.
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COMO O DESENHO
PODE CONTRIBUIR NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS
RESUMO: O presente artigo baseia-se na busca de explicar e identificar a importância do
desenho no desenvolvimento das crianças, utilizando pesquisas sobre a importância do
desenho na perspectiva do criar, do imaginário e da representatividade lúdica e de construção
do pensar infantil. Foram realizados estudos bibliográficos referentes à importância da
representação e desenvolvimento cognitivo mediante o desenho e a valorização humanista
em processar e criar leituras sobre os aspectos que o compõem. O trabalho identifica a
importância e ações do professor na escola, para desenvolver junto ao aluno a potencialidade
de utilizar o desenho como uma forma de expressão. Neste aspecto ressaltamos que não
há a noção de certo ou errado no desenhar, já que além de utilizar recursos psicomotores e
sensoriais, a criação do desenho integraliza vários aspectos da personalidade e da interação
da criança na vivência social. Em síntese foi abordado o conceitual sobre o a importância
da expressão e desenvolvimento por meio do desenho, e o estudo histórico da construção
do pensar da arte da representação visual, certo de que o homem sempre necessitou expor
suas emoções e criações no desenhar (pintura rupestre). A importância da escola neste
processo enquanto contexto social para ser geradora e divulgadora de comunicação e da
valorização deste mecanismo de criação.
Palavras-chave: Desenho; Comunicação; Professores.
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INTRODUÇÃO
Cada criança mostra-se como um ser único,
com capacidades, limitações, motivações,
habilidades, interesses e aprendizagens
individuais.
As crianças possuem poucos recursos
para se comunicar e se expressar, no qual o
desenho fala do sujeito, da sua subjetividade
e da sua posição frente ao mundo.
O
desenho
pode
contribuir
no
desenvolvimento das crianças presentes na
educação infantil e auxilia na comunicação,
sendo uma habilidade ainda não desenvolvida
plenamente.
Como objetivo central busca-se delinear e
investigar como o desenho pode contribuir
no desenvolvimento de crianças inseridas
na educação infantil, considerando que o
mesmo é um recurso facilitador de expressão
e linguagem.
O diálogo teórico é fundamentado em
uma metodologia qualitativa, visando
o aprofundamento da pesquisa sobre o
desenho infantil e o modo como o mesmo
auxilia o desenvolvimento de crianças
inseridas na educação infantil.
Antigamente o desenho infantil era
considerado um erro e a criança um mini
adulto. Se antigamente o desenho não
tinha valor algum, atualmente por meio de
pesquisas, observa-se que tentar entender
o desenho infantil é acima de tudo tentar
entender a própria criança e seu emocional
e, o modo negativo em que o desenho
era caracterizado como erro cede lugar
a produções originais em que a criança
expressa sua subjetividade e sua fase de

desenvolvimento.
Apresentado a história do desenho e
suas fases, aprofundaremos mais sobre a
importância do desenho na comunicação e
no desenvolvimento da criança.
O desenho da criança revela a visão que
ela tem do mundo e como compreende as
coisas e as pessoas, em especial como ela
se coloca e se percebe nesse mundo. Não
existe desenho certo ou errado o que motiva
a criança a desenhar livremente sem pressão
de acertos ou erros, tornando o desenho
uma atividade prazerosa e reveladora.
No processo de desenvolvimento,
o desenho deve ser essencialmente
considerado, tal como um tipo de documento
em que se registra toda a evolução da criança.
O desenho como um tipo de atividade
expressiva, impulsiona o desenvolvimento
mental, auxilia a expressão de pensamentos
e contribui para o desvendamento da
complexidade do mundo infantil. Deste
modo, ajuda na representação do mundo e
na construção da identidade de cada criança.
Abordamos a teoria histórico-cultural de
Vygotsky (2007), de modo a compreender o
desenvolvimento e o conhecimento humano,
mostrando que a partir de um certo momento
do desenvolvimento as forças biológicas não
são as únicas que causam transformações
e que o desenvolvimento do indivíduo não
se dá somente nos fatores biológicos, mas
também nos fatores sociais.
O desenvolvimento acontece com o seu
“eu” e com o “outro”, ou seja, por intermédio
de fatores biológicos que nasce conosco e
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a partir da interação com outros indivíduos.
É necessário que a criança tenha contato
com outras crianças para se desenvolver de
forma plena, além disso é importante que a
mesma faça, experimente e se arrisque.
Os
desenhos
podem
revelar
diferenças no desenvolvimento intelectual,
pois o sujeito aprende mediante sua
própria ação. Daí a importância de a criança
experimentar e observar.

O HISTÓRICO DO DESENHO
INFANTIL
O desenho infantil tornou-se interesse
científico no final do século XIX, relacionados
a trabalhos da psicologia experimental.
Os estudos sobre o desenho evoluíram
rapidamente beneficiando áreas como a
psicologia, pedagogia, sociologia.
O desenvolvimento do desenho infantil
em etapas é fundamental no processo de
reconhecimento da criança como um ser
dono de personalidade, em uma época em
que a criança estava sendo reconhecida
como diferente e não inferior ao adulto.
Consecutivo aos estudos realizados o
grafismo infantil foi relacionado aos quadros
de pintores estabelecendo comparações
e só mais tarde é feito o estudo das cores
selecionadas pelas crianças para pintar a
obra e o repertório gráfico usado.
O desenho é a maneira mais antiga de
comunicação da humanidade. Antigamente
o desenho era utilizado como forma
de expressão pelos primitivos que
desenhavam em paredes e tetos de cavernas

manifestando
seus
sentimentos.
Os
desenhos funcionavam como escrita.
Ao analisar o desenho infantil duas
aproximações deram origem a alguns
desenvolvimentos, a associações com
os primitivos, exemplificando a falta de
perspectiva e a associação com a arte abstrata.
Antigamente, o desenho infantil era
entendido como rascunho ou esboço, que
representava algum objeto ou ideia. Mais
tarde estudiosos investigaram as formas em
que o desenho se manifestava, percebendo
uma carga de significação que ia muito além
que apenas o manuseio do lápis no papel.
Seja no significado mágico que o desenho
assumiu para o homem das cavernas, seja
no desenvolvimento do desenho para a
construção de maquinários do início da
era industrial, seja na sua aplicação mais
elaborada para o desenho industrial e a
arquitetura, seja na função de comunicação
que o desenho exerce na ilustração da história
em quadrinhos, o desenho reclama a sua
autonomia e sua capacidade de abrangência
como um meio de comunicação, expressão e
conhecimento. (Derdyk,2004, p.29)
Comunicação essa que o desenho traz
como possibilidade já que nele não existe
certo ou errado, bonito ou feio e a criança
se sente livre para expressar o que quiser
como forma de comunicação por meio
do desenho, no qual podemos conhecer
o mundo da criança e como ela se coloca
frente ao mundo.
Durante séculos a criança era enxergada
com um mini adulto e seu desenho nunca tinha
valor perante a sociedade. Se antigamente o
desenho não tinha valor algum, atualmente
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por meio de pesquisas, observa-se que
tentar entender o desenho infantil é acima
de tudo tentar entender a própria criança e
seu emocional.
O modo de enxergar o desenho evoluiu
muito, antes ele era apenas comparado com
desenhos dos adultos e com o fracasso.
Qualquer sucesso obtido pela criança em
seu desenho era considerado apenas por
acaso. Porém esse modo negativo em que
o desenho era caracterizado como erro dá
lugar a produções originais em que a criança
expressa sua subjetividade.
No desenvolvimento infantil o desenho
traz a possibilidade de representação do
mundo real. Por meio dele a criança pode
expressar objetos contidos no seu cotidiano,
representando a realidade na qual o ato
de desenhar é uma maneira da criança
representar situações cotidianas que lhe
interessam, assim como os primórdios.
Podemos
perceber
na
préhistória, que mesmo não havendo a
escrita
os
acontecimentos
ficaram
registrados e traços também para mostrar até
os dias de hoje como viviam dando ênfase a
simbologia do cotidiano.
Não havendo letras, os primórdios se
comunicavam por meio dos desenhos,
expressando seus valores e sentimentos.
A partir das obras de arte representadas
nas rochas, hoje conhecemos melhor os
primitivos mediante a simbologia. E assim
acontece com as crianças que ainda não
conhecem a grafia das letras, elas registram
seus sentimentos utilizando o desenho como
recurso. Percebe-se então a importância do
desenho para a comunicação do ser humano.

O QUE É O DESENHO
O desenho não se limita ao uso do
papel, ele está espalhado em diversos
lugares como, por exemplo, nas tribos
indígenas, em seu corpo, em muros, paredes,
vidros, no chão e foi utilizado durante
muito tempo como escrita nas grutas e
rochas e atualmente o desenho pode ser
feito até pelo celular e computador.
O desenho é uma maneira de
representação do real ou da imaginação,
além de ser considerado uma forma de
comunicação. Segundo Derdyk (2004) o
desenho é:
Representação de formas sobre uma
superfície, por meio de linhas, pontos e
manchas, com objetivo lúdico, artístico,
científico ou técnico: um desenho de
criança; o desenho de uma paisagem, um
desenho de anatomia; o desenho de um
motor. (Derdyk, 2004, p.32)
O desenho pode ser representado com
objetivos e finalidades diferentes e, pode
servir como forma de comunicação para o
lúdico, para a ciência, para o artístico e para
a técnica, possuindo grande capacidade de
conhecimento e expressão.
Para a arte o desenho é considerado uma
linguagem, já para a ciência o desenho é
forma de comunicação e expressão sendo
um instrumento de conhecimento com
grandes capacidades.
O desenho se manifesta de várias maneiras,
porém desenhar não é apenas copiar formas e
figuras é necessário apoderar-se do conteúdo
nele expresso no qual o artista passa para o
papel uma criação real ou imaginária.
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O desenho é uma forma de comunicação
e foi desenvolvido pelo ser humano
desde a pré-história. O homem da
antiguidade desenhava em rochas para
se comunicar e retratar vivências. Os
egípcios usavam o desenho como forma
de expressão e decoração desenhando
em tumbas e templos. Já na mesopotâmia
o desenho era usado como forma de
representação da terra e de rotas.
Expressar, comunicar e representar são
algumas características do desenho. Desde a
antiguidade o desenho já exercia essa função
se estendendo até os dias atuais.
Desenho retratando cultura oportuniza
o desenvolvimento da imaginação do
homem, no aspecto dele poder criar e recriar
oportunizando a vivência, assumindo um
valor cognitivo que dá sentido à experiência.
Segundo Derdyk (2004):
O ato de desenhar exige poder de decisão.
O desenho é possessão, é revelação.
Ao desenhar nos apropriamos do objeto
desenhado, revelando-o. O desenho
responde a toda forma de estagnação criativa,
deixando que a linha flua entre os sins e nãos
da sociedade. (Derdyk,2004, p.46)
O desenho permite liberdade de expressão,
considerando que não existe desenho certo
ou errado. Por meio dele podemos expressar
sentimentos
e
opiniões
individuais,
sendo bem aceito ou não pela sociedade.
De início se desenha pelo prazer de
riscar o papel. Com o passar do tempo,
a criança procura registrar as coisas do
mundo. Uma das principais funções
do desenho no desenvolvimento é a
possibilidade de representação da realidade.

Trazer os objetos vistos no mundo para
o papel é uma maneira de lidar com os
elementos do cotidiano.

O DESENHO DA CRIANÇA
A primeira obra e criação da criança quase
sempre é o desenho, podendo ser traduzido
por meio dele seu estado de ânimo. Cada
criança tem seu mundo que é demostrado
por meio de suas obras. Se solicitado a
várias crianças para que desenharem uma
determinada cena, todas as obras sairão
diferentes umas das outras.
A criança ao desenhar revela a sua
capacidade e em que fase de desenvolvimento
se encontra. O desenho é o traçado no
papel e a maneira como a criança dispõe os
objetos em sua brincadeira também pode ser
considerado desenho.
Para entender melhor a criança é
necessário aprender a vê-la e observá-la, pois
o desenho é para a criança uma linguagem,
no desenho ela expressa o que pensa e como
se coloca frente ao mundo.
A criança ao desenhar revela seus medos,
suas descobertas, alegrias e tristezas. A
importância do desenho não se dá somente
no seu produto final, mas no significado que
ela atribui no processo de desenhar, sendo
possível compreender a sua realidade na
imagem produzida. A maioria das crianças
tem o hábito de desenhar e se mostram
interessadas nesse tipo de atividade,
sendo o desenho um canal que nos leva a
compreender como a criança lê a realidade
em que se enquadra.
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O desenho pertence ao universo infantil,
servindo na maioria das vezes como forma de
comunicação. Ao desenhar a criança revela a
sua subjetividade o desenho é significativo
em sua realidade, significação essa que é
construída junto de quem convive com ela.
O desenho não expressa somente a fantasia,
mas também aquilo que a criança considera
significante em seu mundo real.
Moreira (1984) aponta que o desenho
infantil é a marca da criança, pois antes de
aprender a escrever, ela serve do desenho
como escrita. Desenha para falar de seus
medos, descobertas, alegrias e tristezas. No ato
de desenhar percebe-se que os pensamentos
e sentimentos caminham juntos.
Toda criança desenha, antes mesmo de
escrever. Muitas vezes ela revela significação
no ato de desenhar. Desenha para comunicar
algo que em um determinado momento
foi importante, qualquer sentimento
considerado relevante pode ser expresso.
Além da comunicação o desenho infantil
também tem autonomia de mostrar a relação
da criança com a família, com a professora
e com colegas, por exemplo. A partir do
desenho podemos identificar as relações
sociais, o vínculo familiar e até mesmo a
personalidade da criança.
O desenho infantil é rico quando se trata
de informações e significados, embora os
primeiros traços chamados de garatujas
não façam muito sentindo aos adultos
é necessário que o mesmo encoraje a
criança, pois esses traços são fundamentais
no desenvolvimento infantil e contém
grande possibilidade de se conhecer
a criança e seu mundo interior.

A criança é um ser em desenvolvimento e
se entrega integralmente em tudo o que faz,
é um ser curioso e atento e por isso é capaz
de expressar no desenho tudo o que observa
atenciosamente no meio em que vive.
Desenhar não é apenas copiar elementos
e figuras, mas uma tentativa de aproximação
com o mundo real. Desenhar é apropriar-se.
Podemos dizer que desenhar não é copiar,
pois cópia não dá o direito de a criança ser a
autora da ação. Para Derdyk (2010, p.105) o
ato de copiar é vazio de conteúdo, uma mera
reprodução impessoal, diferentemente da
imitação que possui um significado distinto
da cópia. A imitação vem da experiência
adquirida individualmente, orientada pela
seleção que a criança faz naturalmente dos
objetos. Segundo Derdyk (2010, p.104) a
capacidade de imitar só é possível quando
a criança está apta a reproduzir e simbolizar
imagens mentais internas.
A criança detém o poder de decisão
quanto à repetição, pois ela incorpora
ações, elementos e conteúdo que vão
sendo acrescentado ao seu repertório por
espontânea vontade, ela decide o que vai ser
acrescentado.
O ato de desenhar tal como a imitação
podem ser classificados como repertório
cultural, pois ambas estabelecem uma
relação de apropriação individuais e gestos
culturais. O desenho revela um modo de ver,
porque traduz um pensamento, revela um
conceito, uma experiência e uma cultura.
A criança ao desenhar desenvolve a auto
expressão e atua com o mundo de forma
afetiva, dando opiniões, sugestões e críticas,
mediante a utilização das formas, cores,
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tamanhos, símbolos entre outros.
O professor no cumprimento de seu
papel deve oferecer suportes ao aluno para
estimulá-lo em seu desenvolvimento. Caso
não seja oferecido tais suportes, a tendência
é a criança ficar desestimulada, visto que não
lhe é oferecido as condições necessárias.
Daí a importância da valorização do
desenho desde o começo da vida da criança,
levando em consideração a necessidade que
o universo infantil tem de ser estimulado e
desafiado de forma que venha a enriquecer
as próprias experiências da criança.
O importante é respeitar os ritmos
de cada criança e permitir que ela
possa
desenhar
livremente,
sem
intervenção direta, explorando diversos
materiais, suportes e situações.
Enquanto mediador do conhecimento,
o professor é parte essencial no processo
de incentivo ao aluno, seja pelo caminho
da arte ou por outra área específica do
conhecimento. Ele deve oferecer os
melhores suportes, de forma que venha a
somar no desenvolvimento e na formação
do aluno, levando em consideração que o
desenho também pode auxiliar desvendando
a maneira como a criança vê e compreende o
mundo. Derdyk (2010) comenta que:
O desenho também é manifestação da
inteligência. A criança vive inventando
explicações, hipóteses e teorias para
compreender a realidade. O mundo para
a criança é continuamente reinventado.
(Derdyk, 2010, p.16)
Segundo a autora o desenho é uma forma
da criança manifestar a sua inteligência e
faz isso criando explicações e teorias para

conseguir interpretar a realidade ao seu
redor. O desenho em algumas situações
é a maneira como a criança expressa suas
vontades e enfatiza as suas hipóteses,
deixando evidente para o adulto que vê
o desenho o modo como a criança vê e
interpreta o mundo.
A criança está integralmente presente em
tudo o que faz, sobretudo quando a mesma
faz parte de um espaço emocional que
permita isso. Sempre existe um pensar por
traz de seu fazer, ou seja, a criança sempre
tem alguma intenção ao desenhar.
É importante lembrar que cada criança
se mostra um ser único com personalidade
individual, e isso se vê em seus desenhos.
Se solicitado para um grupo de crianças
que desenhe um prédio na cidade, todos os
desenhos sairão diferentes. Podem conter
algumas semelhanças, mas não serão iguais.

O DESENHO DA CRIANÇA
A primeira obra e criação da criança quase
sempre é o desenho, podendo ser traduzido
por meio dele seu estado de ânimo. Cada
criança tem seu mundo que é demostrado
por meio de suas obras. Se solicitado a
várias crianças para que desenharem uma
determinada cena, todas as obras sairão
diferentes umas das outras.
A criança ao desenhar revela a sua
capacidade e em que fase de desenvolvimento
se encontra. O desenho é o traçado no
papel e a maneira como a criança dispõe os
objetos em sua brincadeira também pode ser
considerado desenho.
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Para entender melhor a criança é
necessário aprender a vê-la e observá-la, pois
o desenho é para a criança uma linguagem,
no desenho ela expressa o que pensa e como
se coloca frente ao mundo.
A criança ao desenhar revela seus medos,
suas descobertas, alegrias e tristezas. A
importância do desenho não se dá somente
no seu produto final, mas no significado que
ela atribui no processo de desenhar, sendo
possível compreender a sua realidade na
imagem produzida. A maioria das crianças
tem o hábito de desenhar e se mostram
interessadas nesse tipo de atividade,
sendo o desenho um canal que nos leva a
compreender como a criança lê a realidade
em que se enquadra.
O desenho pertence ao universo infantil,
servindo na maioria das vezes como forma de
comunicação. Ao desenhar a criança revela a
sua subjetividade o desenho é significativo
em sua realidade, significação essa que é
construída junto de quem convive com ela.
O desenho não expressa somente a fantasia,
mas também aquilo que a criança considera
significante em seu mundo real.
Moreira (1984) aponta que o desenho
infantil é a marca da criança, pois antes de
aprender a escrever, ela serve do desenho
como escrita. Desenha para falar de seus
medos, descobertas, alegrias e tristezas. No ato
de desenhar percebe-se que os pensamentos
e sentimentos caminham juntos.
Toda criança desenha, antes mesmo de
escrever. Muitas vezes ela revela significação
no ato de desenhar. Desenha para comunicar
algo que em um determinado momento
foi importante, qualquer sentimento

considerado relevante pode ser expresso.
Além da comunicação o desenho infantil
também tem autonomia de mostrar a relação
da criança com a família, com a professora
e com colegas, por exemplo. A partir do
desenho podemos identificar as relações
sociais, o vínculo familiar e até mesmo a
personalidade da criança.
O desenho infantil é rico quando se trata
de informações e significados, embora os
primeiros traços chamados de garatujas
não façam muito sentindo aos adultos é
necessário que o mesmo encoraje a criança,
pois esses traços são fundamentais no
desenvolvimento infantil e contém grande
possibilidade de se conhecer a criança e seu
mundo interior.
A criança é um ser em desenvolvimento e
se entrega integralmente em tudo o que faz,
é um ser curioso e atento e por isso é capaz
de expressar no desenho tudo o que observa
atenciosamente no meio em que vive.
Desenhar não é apenas copiar elementos
e figuras, mas uma tentativa de aproximação
com o mundo real. Desenhar é apropriar-se.
Podemos dizer que desenhar não é copiar,
pois cópia não dá o direito de a criança ser a
autora da ação. Para Derdyk (2010, p.105) o
ato de copiar é vazio de conteúdo, uma mera
reprodução impessoal, diferentemente da
imitação que possui um significado distinto
da cópia. A imitação vem da experiência
adquirida individualmente, orientada pela
seleção que a criança faz naturalmente dos
objetos. Segundo Derdyk (2010, p.104) a
capacidade de imitar só é possível quando
a criança está apta a reproduzir e simbolizar
imagens mentais internas.
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A criança detém o poder de decisão
quanto à repetição, pois ela incorpora
ações, elementos e conteúdo que vão
sendo acrescentado ao seu repertório por
espontânea vontade, ela decide o que vai ser
acrescentado.
O ato de desenhar tal como a imitação
podem ser classificados como repertório
cultural, pois ambas estabelecem uma
relação de apropriação individuais e gestos
culturais. O desenho revela um modo de ver,
porque traduz um pensamento, revela um
conceito, uma experiência e uma cultura.
A criança ao desenhar desenvolve a auto
expressão e atua com o mundo de forma
afetiva, dando opiniões, sugestões e críticas,
mediante a utilização das formas, cores,
tamanhos, símbolos entre outros.
O professor no cumprimento de seu
papel deve oferecer suportes ao aluno para
estimulá-lo em seu desenvolvimento. Caso
não seja oferecido tais suportes, a tendência
é a criança ficar desestimulada, visto que não
lhe é oferecido as condições necessárias.
Daí a importância da valorização do
desenho desde o começo da vida da criança,
levando em consideração a necessidade que
o universo infantil tem de ser estimulado e
desafiado de forma que venha a enriquecer
as próprias experiências da criança.
O importante é respeitar os ritmos
de cada criança e permitir que ela possa
desenhar livremente, sem intervenção
direta, explorando diversos materiais,
suportes e situações.
Enquanto mediador do conhecimento,
o professor é parte essencial no processo
de incentivo ao aluno, seja pelo caminho

da arte ou por outra área específica do
conhecimento. Ele deve oferecer os
melhores suportes, de forma que venha a
somar no desenvolvimento e na formação
do aluno, levando em consideração que o
desenho também pode auxiliar desvendando
a maneira como a criança vê e compreende o
mundo. Derdyk (2010) comenta que:
O desenho também é manifestação da
inteligência. A criança vive inventando
explicações, hipóteses e teorias para
compreender a realidade. O mundo para
a criança é continuamente reinventado.
(Derdyk, 2010, p.16)
Segundo a autora o desenho é uma forma
da criança manifestar a sua inteligência e
faz isso criando explicações e teorias para
conseguir interpretar a realidade ao seu
redor. O desenho em algumas situações
é a maneira como a criança expressa suas
vontades e enfatiza as suas hipóteses,
deixando evidente para o adulto que vê
o desenho o modo como a criança vê e
interpreta o mundo.
A criança está integralmente presente em
tudo o que faz, sobretudo quando a mesma
faz parte de um espaço emocional que
permita isso. Sempre existe um pensar por
traz de seu fazer, ou seja, a criança sempre
tem alguma intenção ao desenhar.
É importante lembrar que cada criança
se mostra um ser único com personalidade
individual, e isso se vê em seus desenhos.
Se solicitado para um grupo de crianças
que desenhe um prédio na cidade,
todos os desenhos sairão diferentes.
Podem conter algumas semelhanças, mas
não serão iguais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do pressuposto dos estudos realizados acerca do
desenho, reconhecemos a importância dessa manifestação
gráfica, altamente criativa que se faz presente no universo
infantil. O ato de desenhar é visto como a atividade artística
preferida das crianças cuja produção é rica em detalhes que
expressam e comunicam.
O desenho infantil ao longo do tempo vem se mostrando
uma importante ferramenta para compreendermos
o desenvolvimento da criança e também sobre a sua
aprendizagem, ao mesmo tempo, que nos indica sobre a
percepção infantil da realidade vivenciada pelas crianças.
Em muitos casos, as crianças não conseguem colocar em
palavras o que tem vivido ou passado e usam o desenho para
se expressarem e revelarem a maneira como compreende
e se coloca frente ao mundo, por isso o desenho infantil
vem sendo encarado com seriedade. Antigamente não
havendo letras, os primórdios se comunicavam por meio
de desenhos, expressando seus valores e sentimentos.
E assim acontece com as crianças que ainda não conhecem a
grafia das letras. Elas registram seus sentimentos utilizando
o desenho como recurso.
O desenho infantil ocorre devido a várias circunstâncias
naturais e sociais que ao longo do tempo vai se fazendo
presente na vida da criança e repercutindo em seu
desenvolvimento, tanto a nível motor como cognitivo.
A criança na maioria das vezes utiliza o desenho como
forma de expressão e comunicação, sendo o resultado de
seu pensamento. O desenho infantil corresponde ao nível
de desenvolvimento da criança, não existe desenho certo ou
errado, ele corresponde a um jogo entre símbolos e imagens.
A criança busca sempre dar significado aos seus desenhos.
Deste modo, consciente ou inconsciente ele é uma forma de
comunicação. Nessa expressão artística a criança transmite
aquilo que está pensando e o que quer dizer.
As crianças utilizam instrumentos como o jogo simbólico,
a imitação e o desenho para aprender e compreender o real,
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passando a interagir com o mundo em um
nível simbólico.
Portando se faz necessário a valorização
do desenho infantil desde as garatujas, as
quais são um forte aliado no processo de

desenvolvimento da criança como meio de
expressão e o professor como mediador desse
processo deve oferecer todos os suportes
necessários para instigar a imaginação e o
progresso cognitivo do aluno.

Dulce Pedroso da Silva
Graduação em Pedagogia
pela Faculdade UNAR Centro
Universitário de Araras (2007);
Professora de Educação Infantil –
no CEU CEI Parelheiros.
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CONTEXTUALIZANDO O ENSINO
HÍBRIDO
RESUMO: O presente artigo é fruto de releituras de referenciais teóricos a respeito de
novas formas de desenvolver a aprendizagem significativa, buscando refletir sobre o Ensino
Híbrido no Ensino Fundamental como um dos conceituais de relevância no processo
formativo de professores e alunos. Nossas indagações permeiam a compreensão de novas
práticas pedagógicas, objetivando contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas
inovadoras para otimizar o processo de ensino e aprendizagem, tudo isso, tendo como base
obras de especialistas nessa matéria, como Delors e Christensen, com seus textos voltados
para as reflexões sobre O Ensino Hibrido, como é e como se utiliza dele na educação de
forma geral.
Palavras-chave: Ensino Híbrido; Aprendizagem; Pedagógico; Inovação.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo objetiva analisar de
forma crítica e reflexiva, novos instrumentais
como aporte para a melhoria das práticas
pedagógicas, difundido em especial o
ensino híbrido como uma das possibilidades
para os enfrentamentos dos diversos
desafios que se apresentam no contexto
educacional contemporâneo.
Como problemática principal elencamos
inicialmente quais práticas podem auxiliar a
ação docente, relativas ao empoderamento
de saberes significativos para os alunos.
O tema justifica-se especialmente por
estarmos inserido num contexto emergente
de tecnologias, fato este que não podemos
ignorar na educação , especialmente
no cotidiano escolar, no qual crianças e
adolescentes dominam cada vez mais os
espaços tecnológicos.
Nesta perspectiva, Strieder (2002, p.11)
destaca que:
O mundo vive em constante e cada vez
mais rápido processo de mudanças. O
cenário humano e econômico requer formas
educacionais mais flexíveis para também
formas de trabalho e carreiras flexíveis.
A realização das metamorfoses mundiais,
em termos de produção de conhecimento
acontece numa rapidez sem precedentes.
Educar é então oportunizar ao ser humano
aprendente a possibilidade de lidar com
a grande quantidade de informações
disponibilizadas.
Diante deste cenário é fundamental que a
escola e os docentes estabeleçam um novo
olhar em relação às múltiplas possibilidades

para o ensinar e aprender viabilizando ações
inovadoras.
Tendo por base Jacques Delors (UNESCO
- 1999 - Comissão Internacional para
a Educação no século XXI): Aprender a
conhecer, Aprender a fazer, Aprender a
conviver e Aprender a ser, a formação
dos sujeitos está relacionada ao todo
e não a fragmentação de saberes,
desta forma encontramos no Ensino
Hibrido o aporte para práticas inovadoras
no campo educacional .
Vale ressaltar o conceitual de Delors
(2012):
• Aprender a conhecer
Esta aprendizagem deve ser encarada
como um meio e uma finalidade da vida
humana (já que a educação deve ser
pensada e planejada para ocorrer em todas
as fases da vida). Simultaneamente ela visa
não tanto à aquisição de um repertório
de saberes codificados, mas antes, o
domínios dos próprios instrumentos do
conhecimento. É um meio, porque pretende
que cada um aprenda a compreender o
mundo que o cerca, pelo menos na medida
em que isso lhe é necessário para viver
dignamente.
Finalidade,
porque
seu
fundamento é o prazer de compreender, de
conhecer, de descobrir.
• Aprender a fazer
Aprender a conhecer e aprender
a fazer estão, em larga medida,
indissociáveis. No entanto, a segunda
aprendizagem está mais estreitamente ligada
à questão da formação profissional.
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Nas sociedades assalariadas que se
desenvolvem a partir do modelo industrial
ao longo do século XX, a substituição do
trabalho humano pelas máquinas tornou
cada vez mais imaterial e acentuou o caráter
cognitivo das tarefas. Aprender a fazer não
deve limitar o ensino apenas a uma tarefa
material bem definida.
• Aprender a viver juntos, aprender a
viver com os outros
Esta
aprendizagem,
sem
dúvida,
representa um dos maiores desafios da
atualidade. O mundo atual está repleto de
violência, em oposição à esperança que
alguns têm no progresso da humanidade.
• Aprender a ser
A educação deve contribuir para o
desenvolvimento total da pessoa –
espirito, corpo, inteligência, sensibilidade,
sentido estético, reponsabilidade pessoal
e espiritualidade. Todo o ser humano
deve receber uma educação que lhe
dê ferramentas para o despertar do
pensamento crítico e autônomo, assim
como para formular seus juízos de
valor e ser autônomo intelectualmente.
Mais do que nunca a educação parece ter
como papel essencial, conferir a todos os
seres humanos a liberdade de pensamento, o
discernimento, os sentimentos e a imaginação
de que necessitam para desenvolver os seus
talentos e permanecerem, tanto quanto
possível, donos de seus próprios destinos
Rememorar os quatros pilares para
educação do século XX nos possibilita
refletir sobre o papel da escola
e
dos
professores,
frente
às
novas demandas e a inserção de novas formas

de promover o ensino – aprendizagem e
uma via para esta construção pode ser a
hibridização da educação.

DIALOGANDO SOBRE ENSINO
HÍBRIDO
Incialmente é interessante refletirmos
sobre como a escola e as práticas
educativas na maioria das vezes produzem a
fragmentação dos saberes.
As disciplinas são organizadas de forma
estanque, o currículo não considera o
contexto dos alunos, os tempos e espaços
não seguem a organização necessária para
atendar às demandas educacionais.
Por outro lado, apesar panorama
vivido nas escolas, emergem com maior
força as demandas externas e os apelos
contemporâneos que adentram os espaços
escolares, surgindo então novas formas de
ser e fazer educação.
Uma destas formas podemos denominar
de Ensino Híbrido, que conforme evidencia
Moran e Bacih (2015, p.47: 48) :
Híbrido significa misturado, mesclado,
blended. A educação sempre foi misturada,
híbrida, sempre combinou vários espaços,
tempos, atividades, metodologias, públicos.
Agora esse processo, com a mobilidade e
a conectividade, é muito mais perceptível,
amplo e profundo: trata-se de um
ecossistema mais aberto e criativo. O ensino
também é híbrido, porque não se reduz
ao que planejamos institucionalmente,
intencionalmente. Aprendemos através de
processos organizados, junto com processos

905

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

abertos, informais. Aprendemos quando
estamos com um professor e aprendemos
sozinhos, com colegas, com desconhecidos.
Aprendemos
intencionalmente
e
aprendemos
espontaneamente.
Falar
em educação híbrida significa partir do
pressuposto de que não há uma única
forma de aprender e, por consequência,
não há uma única forma de ensinar. Existem
diferentes maneiras de aprender e ensinar.
O trabalho colaborativo pode estar aliado
ao uso das tecnologias digitais e propiciar
momentos de aprendizagem e troca que
ultrapassam as barreiras da sala de aula.
Aprender com os pares torna-se ainda mais
significativo quando há um objetivo comum
a ser alcançado pelo grupo.
No Ensino híbrido, o professor deixa de
deter a centralização de planejar a partir do
que considera relevante, para planejar de
acordo com objetivos compartilhados com
os educando, desta forma a possibilidade de
conduzir os alunos, motivá-los a pesquisar
de forma instigante, criativa e colaborativa,
substitui as práticas mecânicas repetitivas
e descontextualizadas, por práticas ativas e
colaborativas.
Colaboração e uso de tecnologia não
são ações antagônicas. As críticas sobre
o isolamento que as tecnologias digitais
ocasionam não podem ser consideradas
em uma ação escolar realmente integrada,
na qual as tecnologias como um fim em si
mesmas não se sobreponham à discussão
nem à articulação de ideias que podem ser
proporcionadas em um trabalho colaborativo.
Nesse sentido, um simples jogo ou atividade
realizada no formato digital pode servir como

inspiração para uma ação integradora, e não
individual (BACICH; MORAN, 2015, p.1).
Nesta perspectiva o professor assume
o papel de mediador da ação educativa,
envolvendo com atividades diversificadas e
propostas colaborativas, os alunos:
O professor, como já foi dito, também
assume uma nova atitude. Embora, vez
por outra, ainda desempenhe o papel do
especialista que possui conhecimentos e/
ou experiências a comunicar, no mais das
vezes desempenhará o papel de orientador
das atividades do aluno, de consultor, de
facilitador da aprendizagem, de alguém
que pode colaborar para dinamizar a
aprendizagem do aluno, desempenhará o
papel de quem trabalha em equipe, junto
com o aluno, buscando os mesmos objetivos;
numa palavra, desenvolverá o papel de
mediação pedagógica (MASETTO, 2000,
p.142).
Evidente que a postura docente neste
cenário passa a ter na flexibilidade um de seus
aspectos principais, além de um conceitual
formativo diferenciado.
Segundo Perrenoud (2000, p.128):
formar para as novas tecnologias é formar
o julgamento, o senso crítico, o pensamento
hipotético e dedutivo, as faculdades de
observação e de pesquisa, a imaginação,
a capacidade de memorizar e classificar, a
leitura e a análise de textos e de imagens, a
representação de redes, de procedimentos e
estratégias de comunicação.
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ESTRATÉGIAS E
PROCEDIMENTOS PARA O
ENSINO HÍBRIDO
Já nos é de conhecimento as exigências
das novas demandas contemporâneas, bem
como os indicativos dos pilares educacionais,
assim como uma nova postura docente
diante a condução dos trabalhos escolares.
Ressaltamos ainda a importância de
resignificar nossa cultura educativa, pautada
nas formas orais e escrita, como sendo um
dos principais canais de aprendizagem.
Sendo assim, como elaborar propostas,
estratégias e procedimentos para efetivação
do ensino híbrido?
Apresentaremos
alguns
modelos
propostos por Christensen, (2012), como
aporte para esta prática:
• Rotação por estações: os estudantes são
organizados em grupos, e cada um desses
grupos realiza uma tarefa de acordo com os
objetivos do professor para a aula. Um dos
grupos estará envolvido com propostas online que, de certa forma, independem do
acompanhamento direto do professor;
• Laboratório rotacional: os estudantes
usam o espaço da sala de aula e o
laboratório de informática ou outro espaço
com tablets ou computadores, pois o
trabalho acontecerá de forma on-line.
Assim, os alunos que forem direcionados ao
laboratório trabalharão nos computadores
individualmente, de maneira autônoma,
para cumprir os objetivos fixados pelo
professor, que estará, com outra parte da
turma, realizando sua aula da maneira que
considerar mais adequada;

• Sala de aula invertida: a teoria é
estudada em casa, no formato on-line, por
meio de leituras e vídeos, enquanto o espaço
da sala de aula é utilizado para discussões,
resolução de atividades, entre outras
propostas. No entanto, podemos considerar
algumas maneiras de aprimorar esse modelo,
envolvendo a descoberta, a experimentação,
como proposta inicial para os estudantes,
ou seja, oferecer possibilidades de interação
com o fenômeno antes do estudo da teoria.
Diversos estudos têm demonstrado que
os estudantes constroem sua visão sobre
o mundo ativando conhecimentos prévios
e integrando as novas informações com as
estruturas cognitivas já existentes para que
possam, então, pensar criticamente sobre os
conteúdos ensinados;
• Rotação individual: cada aluno
tem uma lista das propostas que deve
completar durante uma aula. Aspectos
como avaliar para personalizar devem estar
muito presentes nessa proposta, visto
que a elaboração de um plano de rotação
individual só faz sentido se tiver como foco o
caminho a ser percorrido pelo estudante de
acordo com suas dificuldades ou facilidades,
identificadas em alguma avaliação inicial ou
prévia. A diferença desse modelo para outros
modelos de rotação é que os estudantes não
rotacionam, necessariamente, por todas as
modalidades ou estações propostas. Sua
agenda diária é individual, customizada
conforme as suas necessidades.
A dinâmica da aula no ensino híbrido
demanda um novo olhar para o aluno, no qual
os mesmos desenvolvem suas atividades
numa mescla de educação tradicional e
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inovadora, mas com a criticidade e reflexões fundamentais
para a aprendizagem significativa.
Os projetos educacionais podem ser construídos de forma
participativa e processual, na qual os alunos consigam perceber
seus avanços ou não, e redimensionar juntamente com o
professor as estações de aprendizagem mais adequadas.
Por fim os planos de aulas podem ser elaborados a partir
dos modelos acima apresentados, ou seja , podemos planejar
aulas enfatizando o modelos por, rotação por estações,
laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação
individual, especificando a disciplina a ser trabalhada, bem
como a temática, os objetivos, organização do tempo e
espaços e avaliação.
Isso exige do professor novos conhecimentos e um (re)
pensar sobre sua prática, além de formação e um olhar
para além da sala de aula e instrumentos facilitadores de
aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No percurso deste trabalho enfatizamos as possibilidades
e desafios para novas práticas educativas em virtude das
demandas contemporâneas.
Realizamos um chamamento ao conceitual de Delors
como ponto de reflexão para necessidade de mudanças
educacionais que vislumbrem a qualidade humana, por meio
do conhecimento, estabelecendo saberes constituídos na
escola.
Evidenciamos o papel docente para além de atos repetitivos
e mecânicos, ou seja, é fundamental superar práticas que
fragmentem o saber e alijam os sujeitos no cotidiano escolar.
Contextualizamos o saber híbrido como uma das
possibilidades da escola, professores e alunos elaborarem
saberes e resignificarem instrumentos de aprendizagem.
Diante o apresentado consideramos que o Ensino Híbrido e
suas possibilidades enquanto viabilização para o planejamento
escolar representa um grande desafio ao educador que
possui um olhar para além das práticas tradicionais.
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INTRODUÇÃO

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA
DE CAMPO PARA ANÁLISE DAS
FINALIDADES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O artigo retrata pontos fundamentais em relação à teoria de campo
desenvolvida pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, visando contribuir para discutir
sobre como as finalidades educativas escolares são compreendidas e analisadas para
além das políticas nacionais, no contexto dos interesses econômicos da globalização.
Analisaremos como os grupos e suas relações se posicionam, refletindo, sobretudo,
sobre a tendência da reprodução da ordem social principalmente no campo da educação.
Discutiremos utilizando da teoria de Bourdieu, que nos permite refletir acerca das diferentes
possibilidades de apropriação dessas finalidades, as quais visam controlar e legitimar o campo
educacional por meio das políticas educacionais. As conceituações de campo, bem como
sua definição e suas propriedades, serão imprescindíveis para a reflexão no enriquecimento
dessa análise, a qual pretende refletir sobre como os professores têm se percebido enquanto
agentes sociais dentro do campo específico da Educação Infantil. Por fim, discutiremos sobre
a forma como os professores podem enfrentar a realidade da apreensão do conhecimento,
enquanto objeto de disputa, compreendendo, sobretudo, o exercício do protagonismo de
sua profissionalidade como estratégia de renovação social.
Palavras-chave: Teoria de Campo; Finalidades educativas escolares; Campo da Educação
Infantil.
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Tendo em vista superar as dicotomias
tradicionais, que, por um lado, consideram
a sociedade – por meio da ótica marxista
– dividida em classes sociais antagônicas
a partir de um critério econômico, e,
por outro lado, analisam a sociedade
– por meio da ótica weberiana – a
partir dos princípios de classificação do
poder, do prestígio e da riqueza, Pierre
Bourdier propõe uma abordagem em termos
de espaço social e de campos sociais para
analisar a posição dos grupos e suas relações,
compreendendo, sobretudo, a tendência da
reprodução da ordem social.
Deste modo, por considerar o fato social
como algo construído, Bourdier utiliza
critérios de classificação para explicar a
estrutura social. Por meio da expressão
“espaço social”, ele hierarquiza as diferentes
distribuições dos capitais nas classes sociais,
sobre uma visão piramidal da sociedade.
Dessa forma, apenas em relação com as outras
classes que uma classe pode ser definida, ou
seja, sem haver uma comparação, uma classe
por sua vez, não possui definição.
Assim,
conforme
Bourdier
(apud
BONNEWITZ, 2003), podemos representar
o mundo social sob a forma de um espaço
(com várias dimensões) construído sobre
a base de princípios de diferenciação ou
de distribuição constituídos pelo conjunto
das propriedades que agem no universo
social considerado. Os agentes e os grupos
de agentes são assim definidos por suas
posições relativas neste espaço. Cada um
deles, que está situado numa posição ou

numa classe, precisa de posições vizinhas,
não podendo se ocupar duas regiões
opostas do espaço, mesmo que seja possível
fazer essa ocupação em pensamento. É
a partir da distribuição dos valores de
diferentes variáveis pertinentes dentro dos
espaços sociais que os agentes se migram,
conforme suas características.
Assim, os agentes se distribuem nele,
na primeira dimensão, segundo o volume
global do capital que possuem e, na
segunda, segundo a composição do seu
capital – isto é, segundo o peso relativo
das diferentes espécies no conjunto
de suas possessões. (BOURDIEU, apud
BONNEWITZ, 2003, p.53).
Inicialmente, podemos analisar o capital
a partir de uma abordagem econômica,
porém,
não
necessariamente
essa
abordagem o caracteriza. Ele é reconhecido
por várias propriedades, tais como: capital
econômico – acumulado por meio de
operações de investimento; capital cultural
– qualificações intelectuais produzidas
pelo sistema escolar ou transmitidas
pela família; capital social – definido
por meio do conjunto das relações
sociais, mantido por um trabalho de
sociabilidade, e, por fim, o capital simbólico
– que equivale ao conjunto dos rituais
ligados à honra e ao reconhecimento. Ele
permite compreender que as múltiplas
manifestações do código de honra e das
regras de boa conduta não são apenas
exigências do controle social, mas são
constitutivas de vantagens sociais com
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consequências efetivas. (BOURDIEU, apud
BONNEWITZ, 2003, p.54).
Porquanto se considera que a posição
dos agentes no espaço das classes sociais
depende do volume e da estrutura do
seu capital – salvas as exceções nas quais
existe todo um aporte teórico que explica a
hierarquização das classes. Fundamentados
nesse cenário, balizaremos nosso trabalho.
Assim, tomaremos como premissa a frequente
busca por acumulação de diferentes tipos
de capitais, realizada pela classe dominante
(caracterizada aqui pelos gestores das
políticas educacionais), afirmando, portanto,
uma identidade, na perspectiva de imposição
e legitimação de uma cultura sobre a fração
da classe dominada (caracterizada aqui pelos

professores), a qual é mais dotada de capital
cultural do que de capital econômico.
Sendo
assim,
trabalharemos
a
conceituação da teoria de campo sob
uma perspectiva dinâmica, com o intuito
de perceber a mobilização dos agentes
por meio de estratégias de reprodução
que afetam a trajetória coletiva do grupo,
resultando em uma evolução estrutural da
sociedade. Associaremos essa percepção
à atuação dos professores da Educação
Infantil, os quais convivem no interior de um
campo de disputas entre o fortalecimento
de um currículo que priorize os aspectos
pedagógico-didáticos das escolas, contra a
reprodução e legitimação de uma educação
voltada para o acolhimento social.

A TEORIA DE CAMPO
Segundo
a
conceituação
de
Bourdieu, pensar a partir do conceito
de campo é pensar de forma relacional.
Dessa forma, Bourdieu (apud BONNEWITZ,
2003, p. 60), explica:
Em termos analíticos, um campo pode
ser definido como uma rede ou uma
configuração de relações objetivas entre
posições. Essas posições são definidas
objetivamente em sua existência e nas
determinações que elas impõem aos seus
ocupantes, agentes ou instituições, por
sua situação (situs) atual e potencial na
estrutura da distribuição das diferentes
espécies de poder (ou de capital) cuja posse
comanda o acesso aos lucros específicos
que estão em jogo no campo e, ao mesmo

tempo, por suas relações objetivas com as
outras posições (dominação, subordinação,
homologia, etc.). Nas sociedades altamente
diferenciadas, o cosmos social é constituído
do conjunto destes microcosmos sociais
relativamente autônomos, espaços de
relações objetivas que são o lugar de uma
lógica e de uma necessidade específicas e
irredutíveis às que regem os outros campos.
Por exemplo, o campo artístico, o campo
religioso ou o campo econômico obedecem
a lógicas diferentes.
Podemos observar que, embora Bourdieu
expresse o conceito de campo como algo
abstrato, porém, presente, e constituído
por relações sociais que podem se dar em
qualquer lugar, - por serem simbólicas -
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ele caracteriza o campo como um espaço
de posições e distâncias, ou seja, um
espaço de forças opostas. Sendo assim,
ninguém dentro desse espaço se posiciona
em si, mas, em relação ao outro. Nesse
caso, o comportamento dos agentes
sociais desses campos é definido por suas
posições relativas no espaço.
Vale destacar, no entanto, que nem
todos os espaços sociais de produção
e circulação de discursos e práticas de
interação se constituem como campo.
Existem as leis gerais dos campos, com leis
de funcionamentos invariantes para cada
campo específico. Um campo, e também o
campo científico, é determinado, entre outras
coisas, por meio da definição dos objetos de
disputas e dos interesses específicos que são
irredutíveis a esses objetos e aos interesses
próprios de outros campos, e que não são
percebidos por quem não foi formado para
entrar neste campo (BOURDIEU, 1976).
Bourdieu conclui: “para que um campo
funcione, é preciso habitus que impliquem
no conhecimento e no reconhecimento
das leis imanentes do jogo, dos
objetos de disputas, etc.”.
Cabe ressaltar, que o habitus é ao mesmo
tempo um “ofício”, um capital de técnicas,
de referências, um conjunto de “crenças”,
como a propensão a dar tanta importância
às notas quanto ao texto, propriedades
que se atêm a história (nacional e
internacional) da disciplina, à sua posição
(intermediária) na hierarquia das disciplinas,
e que são ao mesmo tempo a condição de
funcionamento do campo e o produto deste
funcionamento (mas não integralmente:

um campo pode se contentar em acolher
e em consagrar um certo tipo de habitus
jamais ou menos integralmente construído)
(BOURDIEU, 1976).
Assim, o campo é estruturado pela
relação de força entre a distribuição do
capital específico. Essa estrutura, por
sua vez, se encontra sempre em jogo,
permeada de estratégias que possuem o
objetivo de conservação ou subversão da
sua distribuição do capital específico, que
é, de fato, o fundamento do poder ou da
autoridade específica característica de um
campo. Dessa forma, aqueles que, num
estado determinado da relação de força,
monopolizam (mais ou menos completamente)
o capital específico, tendem a estratégias de
conservação – aquelas que nos campos da
produção de bens culturais tendem à defesa
da ortodoxia – enquanto os que possuem
menos capital (que frequentemente são
também os recém-chegados e, portanto, na
maioria das vezes, os mais jovens) tendem
à estratégias de subversão – as da heresia
(BOURDIEU, 1976).
Efetivamente, podemos comparar o
campo a um jogo (embora, ao contrário de um
jogo, ele não seja o produto de uma criação
deliberada e obedeça a regras, ou melhor,
a regularidades que não são explicitadas e
codificadas). Temos assim móveis de disputa
que são, no essencial, produto da competição
entre os jogadores; um investimento no
jogo, illusio (de hudus, jogo): os jogadores se
deixam levar pelo jogo, eles se opõem apenas,
às vezes ferozmente, porque têm em comum
dedicar ao jogo, e ao que está em jogo,
uma crença (doxa), um reconhecimento que
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escapa ao questionamento […] e essa colusão
está no princípio de sua competição e de
seus conflitos. Eles dispõem de trunfos, isto
é, de cartas-mestra cuja força varia segundo
o jogo: assim como a força relativa das cartas
muda conforme os jogos, assim também a
hierarquia das diferentes espécies de capital
(econômico, cultural, social, simbólico) varia
nos diferentes campos. (BOURDIEU, apud
BONNEWITZ, 2003, p. 61)
Por conseguinte, cada campo possui o seu
Nomos – leis fundamentais específicas – e,
as pessoas que participam dele, possuem
em comum seus interesses fundamentais
relativos à própria existência do campo, se
comportando com cumplicidade objetiva,
subjacente a todos os antagonismos, por
meio de consensos estabelecidos dentro
do campo. Para isso, eles possuem o seu
Doxa – pressupostos cognitivos e avaliativos
aprovados e concordados pelos agentes do
campo, sendo vigorosamente aprovados.
Inclusive, até os recém-chegados do campo
compactuam com essa conservação do
que é produzido no interior do mesmo,
também com interesses de conservar e de se
conservar conservando, reconhecendo o seu
objeto como legítimo.
Efetivamente, segundo Bourdier, os
agentes sociais procuram sempre manter
ou aumentar o volume do seu capital e,
logo, manter ou melhorar sua posição
social. Os mecanismos de conservação
da ordem social predominam em razão da
importância das estratégias de reprodução.
Elas são estabelecidas das tipologias:
estratégias de investimento biológico –
entre as quais as estratégias de fecundidade

e as estratégias profiláticas, são as mais
importantes; estratégias de sucessão –
visam garantir a transmissão do patrimônio
material entre as gerações com o mínimo
de perda possível; estratégias educativas
– visam produzir agentes sociais dignos e
capazes de receber a herança do grupo, isto
é, de transmiti-la, por sua vez, ao grupo;
estratégias de investimento econômico –
são orientadas para a perpetuação ou para
o aumento do capital sob suas diferentes
espécies, e, as estratégias de investimento
simbólico – são ações que visam conservar
e aumentar o capital de reconhecimento.
Vale lembrar, que a eficácia das estratégias
de reprodução depende dos instrumentos
de reprodução postos à disposição dos
agentes, que se modificam com a evolução
estrutural da sociedade.
Concluindo, a abordagem da sociedade
apresentada por Bourdieu está baseada
em dois aspectos indissociáveis. Por um
lado, a sociedade global é hierarquizada
em classes sociais, definidas, numa
abordagem estática, por posições sociais
ligadas à desigualdade de distribuição dos
capitais e, numa abordagem dinâmica,
por trajetórias sociais diferenciadas; a
distribuição desigual dos capitais tem uma
tendência acentuada para a estabilidade,
ligada às estratégias de reprodução dos
diferentes agentes. Por outro lado, a
sociedade não é um conjunto unificado. Ela
é constituída por muitos campos sociais, cuja
estrutura apresenta homologias com a do
espaço social e cuja dinâmica está ligada aos
jogos dos participantes. (BOURDIEU, apud
BONNEWITZ, 2003, p.73)
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AS FINALIDADES EDUCATIVAS
ESCOLARES
A definição de finalidades educativas
escolares antecede e norteia decisões
sobre políticas educacionais, orientações
curriculares, objetivos de formação dos
alunos, seleção de conteúdos, ações
de
ensino-aprendizagem,
formas
de
funcionamento das escolas, diretrizes de
formação de professores e políticas de
avaliação dos sistemas de ensino e das
aprendizagens escolares. Ao mesmo tempo,
essas finalidades são referências principais
dos critérios de qualidade do ensino
para programas e projetos dos sistemas
educacionais, e, por consequência, para as
escolas e professores (LIBÂNEO, 2016).
Uma vez dotada de grande relevância no
campo das políticas e diretrizes educacionais
de um país, “a determinação de finalidades
da educação aparece como uma etapa não
apenas necessária, mas prioritária, pois se
trata de estabelecer os fundamentos sobre
os quais serão construídos os currículos”
(LENOIR, 2013). Lenoir afirma:
[...] as finalidades educativas são
indicadores poderosos para se apreender
as orientações tanto explícitas quanto
implícitas dos sistemas escolares, as
funções teóricas de sentido e de valor das
quais elas são portadoras, bem como as
modalidades esperadas nos planos empírico
e operatório dentro das práticas de ensinoaprendizagem. A análise das finalidades
permite, assim, perceber sua ancoragem
na realidade social, o sentido que elas
atribuem ao processo educativo, os desafios

e as visões que elas veiculam, bem como as
recomendações de atualização em sala de
aula (LENOIR, 2013, p.24).
Simultaneamente à manifestação do
estabelecimento das finalidades educativas
como algo imprescindível nas funções
sociais e pedagógicas das escolas, dentro
de um contexto capitalista, os interesses
econômicos dos organismos internacionais,
principalmente
do
Banco
Mundial,
permeiam-se, de modo a intervir de forma
direta ou indireta nos objetivos da educação.
Com efeito, o documento “Prioridades e
Estratégias para a Educação”, do Banco
Mundial (1995), especifica que:
A educação é crucial para o crescimento
econômico e para a redução da pobreza.
[...] A estratégia do Banco Mundial para
reduzir a pobreza se concentra na promoção
do uso produtivo do trabalho, que é o
principal ativo dos pobres, e na prestação
de serviços sociais básicos aos necessitados.
[...] A educação, especialmente a educação
básica, contribui para reduzir a pobreza
ao aumentar a produtividade dos pobres,
reduzir a fertilidade e melhorar a saúde e,
ao dotar as pessoas das aptidões de que
necessitam para participar plenamente na
economia e na sociedade.
Sendo assim, por mais que a política
econômica produza discursos persuasivos
frente às políticas sociais, as finalidades
educativas escolares, as quais norteiam as
decisões sobre essas políticas, fundamentam
as ações acerca da qualidade da Educação
Infantil no Brasil. Os discursos ensaiados da
década de 1930, com a criação do Ministério
da Educação e Saúde, e, em 1940, regidos
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pelo regime ditatorial do governo Getúlio
Vargas, por exemplo, apresentavam a
criança como o “futuro da Pátria”, em busca
de atender os menores “abandonados”
e de sensibilizar a sociedade civil
para a qualidade do atendimento oferecido
às crianças, e, inclusive, aos profissionais em
suas condições de trabalho.
Nesses termos, de acordo com Libâneo
(2016), a partir de 1990, políticas, diretrizes
e normas relativas à políticas educacionais
passaram a ser formuladas, de forma mais
direta, pelo Banco Mundial. A análise
de documentos produzidos pelo Banco
Mundial e pela UNESCO, principalmente a
Declaração Mundial sobre Educação para
Todos, de Jomtien (1990), possibilita extrair,
ao menos, quatro finalidades educativas
escolares:
educação
para
satisfação
de necessidades básicas, atenção ao
desenvolvimento humano, educação para
o mercado de trabalho e educação para a
sociabilidade e convivência.
Saliente-se que a influência externa
na política educacional brasileira nos
marcos das vinculações entre a educação
e economia, incidindo na formulação de
finalidades educativas, ocorre de modo mais
pontual desde os anos 1950, com a teoria
do capital humano associada às demandas
do mercado de trabalho (FONSECA, 2009).
Com efeito, além de prosseguir com essas
políticas, os governos Lula (2007-2010) e
Dilma Rousseff (2011-2016), agregaram em
seus planos governamentais o atendimento
à demandas sociais, por meio de políticas
de inclusão social, que, por sinal, também
é uma das orientações dos organismos

internacionais para países emergentes. O
Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE), formulado e divulgado em 2007,
foi o principal instrumento da política
educacional
desses
governos,
que
objetivavam por meio dele, melhorar a
qualidade da educação básica.

O CAMPO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Com a expansão do capitalismo em nosso
país, a demanda por forças produtivas
se intensificou bastante, e, assim, foi
significativa a inserção da mulher no mercado
de trabalho. Logo, a condição das crianças
frente a essas mudanças gerou muitas
tensões sociais, e foi a partir do advento da
“democracia”, no início do século XX, que as
políticas sociais e educacionais foram
implementadas
pelo
Estado,
sendo
reivindicadas a partir da sociedade civil.
De acordo com Oliveira (1988), as
iniciativas de creches para atendimento à
classe operária visavam atenuar os conflitos
eminentes das relações de capital, nas quais
a prática patronal oscilava entre o exercício
da repressão e a concessão de benefícios
sociais. Sendo assim, alguns patrões
beneficiaram com creches as crianças das
mães trabalhadoras, como um bônus e não
como um compromisso social. Considera-se,
ainda, que os fatores preponderantes para
que essas instituições funcionassem, sempre
estiveram atrelados à vida social moderna
das mulheres, as quais foram se inserindo
gradativamente no mercado de trabalho.
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Segundo Kramer (1988), as políticas
públicas para a infância brasileira, do século
XIX até as primeiras décadas do século XX,
foram marcadas por ações e programas
de cunho médico-sanitário, alimentar e
assistencial. Predominando, portanto, uma
concepção psicológica e patológica da
criança, inexistindo um compromisso com o
desenvolvimento infantil e com os direitos
fundamentais da criança:
[...] voltadas, quando muito, para a
liberação das mulheres para o mercado
de trabalho ou direcionar a uma suposta
melhoria do rendimento escolar posterior,
essas ações partem também de uma
concepção de infância que desconsiderava
a sua cidadania e desprezava os direitos
sociais
fundamentais
capazes
de
proporcionarem às crianças brasileiras
condições
mais
dignas
de
vida.
(KRAMER, 1988, p.199).
Na medida em que as finalidades da
Educação foram sendo estabelecidas
oficialmente e pensadas por uma sociedade
democrática como um avanço na promoção
da igualdade social e na fundamentação
dos currículos – do ponto de vista dos
organismos internacionais, principalmente,
o Banco Mundial – as finalidades foram se
constituindo de forma estratégica, para
norteamento de políticas econômicas.
Assim, essas finalidades foram e continuam
sendo demasiadamente modificadas, o que
implica na existência de diferentes visões e
interesses sociais em disputa com o objetivo
de controlar o campo social do poder em que
estão implicadas as políticas educativas e
práticas (APLLE, 2006).

Percebe-se, então, que a Educação
Infantil possui uma trajetória demarcada por
disputas específicas, que giravam em torno
dos interesses dos agentes sociais – poder
público, instituições particulares, movimentos
sociais, organismos internacionais, entidades
assistenciais, família e empresariado.
No entanto, precisamente no interior
do campo, atualmente, denota-se uma
luta concorrencial, na qual a relação de
forças em torno da disputa em apreender
o conhecimento à infância conferiu
diferentes conotações à Educação Infantil.
Contudo, no artigo do Libâneo (2012),
“O dualismo perverso da escola pública
brasileira: escola do conhecimento para
ricos, escola de acolhimento social para os
pobres”, destaca-se claramente o caráter de
acolhimento das escolas públicas, em
detrimento ao acesso aos conhecimentos da
ciência, da cultura, da arte e, sobretudo, ao
desenvolvimento de capacidades intelectuais
e a formação da cidadania.
Deste modo, o presente artigo propõe
uma reflexão sobre a maneira pela qual
os professores têm atuado como agentes
sociais no campo da Educação Infantil,
sobretudo, em um contexto de imposição das
políticas econômicas, as quais determinam
um currículo que, por sua vez, negligencia a
Didática, as funções sociais e pedagógicas
das escolas, bem como as possibilidades
educacionais pedagógicas, pelas quais
infâncias e crianças são colocadas na relação
com o conhecimento em sua totalidade. Para
tanto, elucidamos assim, algumas questões:
● Para o que eles têm educado as
crianças?
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● Quais têm sido as estratégias de
conservação e transformação no interior
desse campo?
● Quanto eles têm conhecido das leis
gerais do campo de disputa?
● De que forma esses professores
avaliam suas vivências nas práticas de
planejamento, de avaliação e de uso de
metodologias que propiciam a apreensão e a
produção do conhecimento com as crianças?
Essa análise faz-se assentada em uma
perspectiva sociopolítica, a partir da seguinte

proposição: a prática pedagógica sobrepõese ao currículo destinado para as escolas
públicas de Educação Infantil. Tal análise
será baseada na consideração da Educação
Infantil como uma instituição educacional
dotada de um espaço para convivência,
socialização e aprendizado de valores
e condutas, situados na relação com o
conhecimento e associados à função do
professor como agente social que conhece,
escolhe, organiza e ensina os conteúdos
situados no conhecimento escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das contribuições da teoria do campo de
Boudier nesse artigo, do esboço sobre as finalidades
educativas escolares e das reflexões desenvolvidas sobre
o campo da Educação Infantil, foi possível repensar na
disposição dos professores como agentes sociais no
interior do campo de disputa do objeto - conhecimento.
O objeto de disputa foi, assim, legitimado, por agregar
concepções dos diferentes agentes sociais que o disputavam
– de um lado, as políticas educacionais, por meio do
acolhimento social, e, de outro, as funções educativas, por
meio das ações didático-pedagógicas da escola. Percebemos
que as estratégias a serem utilizadas tanto para conservação
e transformação do campo, são primordiais, principalmente
como um habitus, e, como um capital cultural.
Portanto, em busca da priorização das ações didáticopedagógicas das escolas, algumas disposições, que,
inclusive, caracterizam o trabalho docente nas sociedades
contemporâneas, são essenciais e necessárias, além de
constituírem a atuação profissional dos professores nos dias
atuais. Deste modo, ressaltamos as seguintes disposições:
o conhecimento (o trabalho do professor consiste na
construção de práticas docentes que conduzam os alunos à
aprendizagem); a cultura profissional (é na escola e no diálogo
com os outros professores que se aprende a profissão); o
tacto pedagógico (conquistar os alunos para o trabalho escolar);
o trabalho em equipe (a profissionalidade docente implica
um reforço maior das dimensões coletivas e colaborativas)
e o compromisso social (princípios, valores, inclusão social,
diversidade cultural) (NÓVOA, 2009).
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COORDENADOR PEDAGÓGICO:
A LIGAÇÃO MEDIADORA DA
EDUCAÇÃO
RESUMO: O intuito desse artigo é destacar a atuação do coordenador pedagógico como
a ligação mediadora de ações que se concretizam no contexto educacional, ainda refletir
sobre desafios e conflitos que permeiam o cotidiano desse profissional na comunidade
escolar, A área de atuação é muito ampla, envolvendo atividades relacionadas aos
elementos curriculares, construção de conhecimento, aprendizagem, avaliação, ética,
influência mútua com a comunidade e materiais didáticos, o papel da escola é destacado
como interação social e obtenção de conhecimentos e o desenvolvimento da ação educativa
do coordenador pedagógico perante aos modelos institucionais. Questões sobre processo
ensino aprendizagem unido ao corpo docente são refletidas junto ao desenvolvimento e
importância do trabalho coletivo como desencadeador de uma nova postura educativa,
ideias, propostas e reflexões exatas, bem como a metodologia utilizada na construção desse
artigo, baseiam-se em observações do cotidiano e referenciais de extenso reforço para o
entendimento da atuação do coordenador pedagógico.
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Formação Docente; Mediação.
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INTRODUÇÃO
Atualmente muito se fala na atuação do
coordenador pedagógico e suas funções.
Esse
especialista
transporta
a
responsabilidade de promover a formação
dos docentes.
Então! Será que de fato é necessário esse
profissional no ambiente escolar? Como
ele atua? Qual a relação do coordenador
pedagógico com o ensino e práticas
educativas? De que forma seu trabalho
contribui para a melhoria do ensino?
Por tais questionamentos serão tratados
ao longo desse artigo a necessidade
de refletir essa atuação como fio
condutor da ação educativa.
Há nesse sentido, necessidade de um
aprofundamento sobre suas práticas e,
coerente meditação de suas ações.
Tópicos que evidenciam ações do
coordenador pedagógico em diversas
dimensões do processo ensino aprendizagem
e ligados em informações que são relevantes
para sua prática, torna-se possível perceber
atribuições específicas a ele atribuídas, e
como se dá a interação e o envolvimento
desse profissional no contexto educacional.
Contudo, sua principal função é tornar
o processo de ensino-aprendizagem mais
significativo. Assim, todo o trabalho do
coordenador é voltado para que o grupo
atinja os resultados desejados.
Para que o exercício do coordenador
possa ser bem-sucedido, é importante que
diversas parcerias — professor-coordenador,
direção-coordenador, família-coordenador,
aluno-coordenador etc. — sejam realizadas.

Afinal, a educação democrática só é possível
por colaboração, pelo compartilhamento de
saberes, pela humildade dos profissionais,
pela fraternidade entre os envolvidos no
ambiente educacional e pelo respeito mútuo.

VISÃO HISTÓRICA DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Torna-se cada vez mais necessária a
presença de profissionais especializados
para o suporte da ação educativa, auxiliando
na orientação de práticas pedagógicas,
em razão à preocupação com a formação
humana e a forma de complexidade que o
conhecimento chega aos alunos.
Nesse
contexto
destaca-se
o
coordenador pedagógico como articulador
de ações que concretizam na comunidade
escolar.
Contudo
há
necessidade
de analisar sobre a atuação e a necessidade
de tê-lo na escola.
No Brasil, em plena ditadura militar, essa
especialidade ganha cunho legal, porém,
como se vê, isso acontece em um momento
pouco favorável. Conforme ressalta Urban
(apud VASCONCELLOS, 2002, p. 86)
[...] a Supervisão Educacional foi criada
num contexto de ditadura. A Lei 5692/71 a
instituiu como serviço específico da
escola de 1° e 2° graus (embora já
existisse anteriormente). Sua função era,
então, predominantemente tecnicista e
controladora e, de certa forma, correspondia
à militarização escolar. No contexto da
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Doutrina de Segurança Nacional adotada em
1967 e no espírito AI-5 (Ato Institucional n°
5) de 1968, foi feita a Reforma Universitária
e aprovado o parecer reformulado do
Curso de Pedagogia, o mesmo prepara
predominantemente,
desde
então,
“generalistas”, com o título de especialistas
da educação, mas pouco prepara para a
prática da educação.
Considerando a preocupação da escola
nesse contexto, cuja função é favorecer
a construção do saber e a formação de
autônomos e críticos, percebe-se que ela já
não comporta no seu quadro, profissionais
com esse perfil centralizador e detentor
único do saber.
O ensino de qualidade promovido por uma
boa educação escolar inserida na comunidade
e recebendo destas experiências sociais,
procura romper com o modelo da “SUPER”
visão para uma “NOVA” visão. Mesmo
acontecendo de forma lenta, percebe-se o
aparecimento do moderno especialista, o
coordenador pedagógico que é o supervisor
com uma nova visão que distribui ações
favorecendo a construção de saberes numa
visão democrática.
Esse novo paradigma educacional, ver-se
contemplado na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB 9394/96), artigo 64:
A formação de profissionais de educação
para administração, planejamento, inspeção,
supervisão e orientação educacional, para
a educação básica será feita em cursos de
graduação em pedagogia ou em nível de
pós-graduação, a critério da instituição de
ensino, garantida, nesta formação, a base
comum nacional.

Com habitação específica nesse sentido
o coordenador pedagógico assume a
responsabilidade de direcionar ações para
atender diversidades culturais, sociais
e políticas da escola contemporânea,
ministrando meios e condições para um
ensino significativo.

ESPAÇO DE INTERAÇÃO E
MEDIAÇÃO
A educação não é apenas um jeito de
instruir, mas sim uma prática de ensinar a
pensar, questionar, estimular a descoberta
de capacidades.
Conforme explica Paulo Freire:
Ensinar inexiste sem aprender e vive
versa e foi aprendendo socialmente
que, historicamente, mulheres e homens
descobriram que era possível ensinar. Foi
assim, socialmente aprendendo, que ao longo
dos tempos mulheres e homens perceberam
que era possível- depois preciso- trabalhar
maneira, caminho, métodos de ensinar.
(1996, p. 26).
Torna-se evidente que a educação
contempla a dinâmica dos indivíduos, uma vez
que é constituída, elaborada e transformada
pelas relações sociais.
Contempla-se nas atribuições de Libâneo
(1994, p.18)
[...] a educação é um fenômeno social.
Isso significa que ela é parte integrante das
relações sociais, econômicas, políticas e
culturais de uma determinada sociedade, (...)
este fato é fundamental para se compreender
que a organização da sociedade, a existência
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das classes sociais, os papéis da educação
estão implicados nas formas que as relações
sociais vão assumindo pela ação concreta
dos homens. (1994, p.18)
Defende-se uma escola empenhada
com desenvolvimentos de capacidade que
permitam ao sujeito intervir na sociedade
para transformá-la.
Para isso é preciso a dinâmica do
coordenador
pedagógico
com
boa
formação que atue junto ao professor,
como indivíduo ativo do processo educacional
oferecendo aos educandos saberes para
práticas da cidadania.
O coordenador pedagógico faz com que o
professor tenha outra concepção, acreditar
na chance de transformar a realidade e assim
confiar na escola como um local adequado
para empregar um ensino-aprendizagem
de qualidade. E assim o coordenador
tem a possibilidade de transformar
a escola no exercício de uma função
comprometida com uma proposta política
pedagógica, semeando novas sementes na
qual a educação se faz presente e acredita
que estas gerarão bons frutos.
Visto que o coordenador pedagógico
tem como função gerenciar, coordenar e
supervisionar todas as atividades relacionadas
com o processo de ensino-aprendizagem,
visando sempre a permanência do aluno
com sucesso. Em suas funções ele tem que
fazer o planejamento de ensino, sendo de
suma importância para uma prática eficaz e
consequentemente para a concretização do
processo de ensino-aprendizagem do aluno.
O coordenador pedagógico é o principal
elemento nesta relação, pois permite que

a família se mantenha atualizada a respeito
do progresso do aluno, o que inclui suas
conquistas e seus possíveis obstáculos.
Quando a família trabalha em conjunto com
a escola durante o processo de aprendizagem
e desenvolvimento do estudante, isso gera
inúmeros benefícios, como:
• Mais confiança e motivação durante a
rotina de estudos;
• Redução de possíveis problemas de
disciplina;
• Desempenho mais satisfatório;
• Estabilidade emocional;
• Desenvolvimento das habilidades
sócio emocionais;
• Capacidade para enfrentar desafios.
Dessa forma, fica evidente que quando
o coordenador pedagógico tem o apoio da
família, o exercício do seu trabalho se torna
mais assertivo e contribui para a evolução
do processo de aprendizagem da criança
e do adolescente. O feedback de todos os
envolvidos no processo de aprendizagem
permite compreender necessidades e criar
estratégias mais adequadas para cada caso.

ARTICULADOR DA
CONSTRUÇÃO, COLETIVIDADE E
DESAFIOS
A coordenação pedagógica não é um
serviço burocrático, está ligada diretamente
na elaboração, articulação e concretização
do Projeto Político Pedagógico subsidiando
instrumentos para desencadear uma ação
sistematizada do trabalho integrado no
contexto escolar.
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Concorda-se nesse aspecto com o que diz
VASCONCELLOS (2002)
O horizonte que vislumbramos para os
serviços especializados é do intelectual
orgânico, qual seja aquele que está atento
à realidade, que é competente para realizar
os temas geradores (questões, contradições,
necessidades) do grupo, organizá-los e
devolver como um desafio para o coletivo,
ajudando na tomada de consciência e na
busca conjunta de forma de enfrentamento.
Dentro desse panorama destaca-se a
importância de atribuições articuladoras do
coordenador pedagógico envolvendo toda a
sociedade escolar na direção de que sejam
colocadas em prática metas e objetivos
construídos no Projeto Político Pedagógico.
Esse profissional deve provocar reflexões,
disponibilizando materiais para a formação
dos docentes, elevando a consciência
do grupo e oferecer alternativas para as
dificuldades.
É notório a contribuição que o coordenador
pedagógico realiza junto ao corpo docente.
O saber pedagógico é construído no
cotidiano, em que a importância da troca de
experiências para a construção de identidade
do educando se faz necessária.
O coordenador pedagógico precisa atuar
no enfrentamento de questões, com posse
de uma proposta educacional que tenha
entendimento de planejamento, conteúdo,
objetivos, metodologia e avaliação.
Outro grande desafio para esse
especialista é sempre estar atento as
dificuldades apresentadas pelo professor,
que domina o conteúdo, porém necessita de
suportes teóricos e pedagógicos. Com isso

se faz necessário trabalhar conflitos entre
pedagogos e desencadear um processo
constante de formação, reflexão e ação
sobre o em sino e práticas pedagógicas.
As principais atribuições do coordenador
pedagógico são:
Articular: promovendo condições para
os professores trabalharem as propostas
curriculares de forma adequada à realidade
da escola;
Formar: possibilitando ao professor o
aprofundamento constante na área específica
do seu conhecimento, bem como o trabalho
efetivo com tal conhecimento;
Transformar: por meio do estranhamento,
do questionamento e da condução do
professor a uma postura crítica e reflexiva.
Desse modo, o coordenador pedagógico
conseguirá gerenciar o projeto educacional
e institucional da escola, criando uma
cultura de desenvolvimento e aplicação
do currículo escolar. Além disso, ajudará
professores e gestores a aproveitarem as
diversas relações das quais a escola é cenário,
de forma a criar um ambiente de formação e
não mais fonte de conflitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falar do coordenador pedagógico é dar sentido ao
profissional especialista cujas atribuições são indefinidas,
pois muitas vezes necessita desempenhar outras funções,
dificultando algumas vezes os objetivos que atendam aos
anseios de uma educação significativa.
Defende-se então, nesse aspecto um espaço em que
possa socializar e discutir sua prática.
Nessa perspectiva, pretendeu-se demonstrar a relevância
numa atuação inovadora, motivadora e interdisciplinar,
característica da prática que busca transformação com base
no processo ensino aprendizagem.
Como se vê a ação do fio condutor desse processo deve
acontecer de maneira compromissada e contextualizada,
pois com seu protagonismo ético e sério é possível contribuir
Para uma ação efetiva a serviço de uma educação de
qualidade. No entanto é preciso estar atento aos desafios
apelos que lhes chegam, conhecer o universo da educação,
dificuldades e avanços, fazendo assim da sua atuação
pedagógica um caminho de maturidade, vivenciando
diversas experiências e vislumbrando essa ação como uma
abrangência de transformação coletiva.
A lição que aprendi é que o coordenador pedagógico tem
que exercer na escola a função que lhe compete e a qual ele se
capacitou, caso contrário, a escola não chegará ao seu principal
objetivo o de proporcionar um ensino de qualidade para os
seus alunos. Portanto cabe citar mais uma vez as funções/
papel do coordenador pedagógico: articulação de todas as
ações pedagógicas, curriculares, didáticas e organizacionais,
relacionadas com o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem, dando assistência pedagógico-didática direta
e assessoramento aos professores, por meio de observação
de aulas, entrevistas, reuniões de trabalho conjunto entre
os professores, atividades de pesquisa; suporte nas práticas
de organização e gestão, implicando exercício de liderança,
criação e desenvolvimento de ambiente de trabalho
cooperativo, gestão das relações interpessoais, ações de

926

Ana Paula De Oliveira
Zanette

desenvolvimento pessoal e profissional dos
professores. Acompanhar e dar apoio direto
a alunos com dificuldades transitórias nas
aprendizagens de leitura, escrita e cálculo,
para além do tempo letivo, e organização
do atendimento a alunos com necessidades
educativas especiais. Ações de integração
dos alunos na vida da escola e da sala de
aula, bem como trabalho com as famílias e a
comunidade, requerendo-se a compreensão
e análise dos aspectos socioculturais e
institucionais que impregnam a escola.
Acompanhamento
e
avaliação
do
desenvolvimento do projeto pedagógicocurricular e dos planos de ensino,
da atuação do corpo docente, da
aprendizagem dos alunos.

Por intermédio de uma aprendizagem
teórica tenho como conclusão que
este artigo contribuirá para melhorar a
atuação dos coordenadores pedagógicos
frente
ao
processo
de
ensino
aprendizagem, uma vez que neste artigo
foram exploradas com clareza as funções
deste profissional, para melhorar as
atividades pedagógicas da escola. Perante
o exposto e análise apresentada, verifico
que é papel do coordenador, buscar
entre suas ações, integrar e articular toda
a comunidade escolar e experiências como
estas mostra que o caminho para a mudança
passa pela coordenação pedagógica, que
trabalha a favor da melhoria do processo
ensino e aprendizagem.

Graduação em pedagogia pela
Faculdade Uninove (2014).
Especialista em Psicopedagogia
pela Faculdade Campos
Elíseos (2017). Especialista
em Neuropsicopedagogia pela
Faculdade Campos Elíseos
(2017); Professora de Educação
Infantil no CEI Jardim dos
Pinheiros de São Paulo.
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CULTURA, RESPEITO E VALORIZAÇÃO
DA DIVERSIDADE
RESUMO: Refletir sobre “Cultura, Respeito e Valorização da Diversidade” pressupõe
um olhar diferenciado a partir das minorias e sua resistência e organização para que sua
visibilidade seja percebida em nossa sociedade. Esta apropriação vai sendo construída de
forma que o empoderamento ocorra em face do ser humano frente ao outro, a partir de
relações conscientes e responsáveis na construção de um projeto político em uma sociedade
plural, diversa com justiça social. Temos a utopia de ver uma sociedade em que as pessoas
tenham o direito de fazer suas escolhas com todas as suas consequências. Uma Educação
que não problematiza as normas e os padrões hegemônicos em uma determinada formação
econômica e social admite, em seu silêncio, a hierarquia, a desigualdade, além da formação e
da sedimentação do preconceito, que, no limite, sustenta a intolerância e a violência contra
uma parte considerável e ainda excluída de nossa sociedade.
Palavras-chave: Cultura; Respeito; Valorização; Diversidade.
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INTRODUÇÃO
A diversidade cultural abre caminhos
para muitas questões que nos desafiam
para que nossas relações sejam permeadas
de alteridade e multiculturalidade. A
alteridade desafia a cultura hegemônica para
a resolução das diferenças e desigualdade
social no sentido de contribui na
construção
da
identidade
subjetiva
do ser humano.
O objetivo central de nossa reflexão é
perceber a partir da cultura o respeito e a
valorização da diversidade que existe em
nossa sociedade. A diversidade cultural é
vital para uma possível dinâmica cultural que
demanda respeito, equidade.
A cultura é um processo dinâmico de
reinvenção contínua das formas de ser e
estar no coletivo sem perder a subjetividade
humana ressaltando o fato de sermos
diferentes uns dos outros. A ideia que temos
de cultura é fruto de um contexto produzida
como condição de possibilidade de viver a
singularidade na coletividade.
Portanto, a dinâmica cultural está
intrinsecamente relacionada à diversidade
cultural presente em nossa sociedade. Há
que se ter o cuidado de não a confundir com
desigualdade social que deve ser combatida
veemente com os preconceitos em nossas
relações buscando a superação.
Almejamos com essa reflexão propor
elementos para transformação e incorporação
da valorização da diversidade tendo como
meta o respeito ao diferente, ao pequeno,
às minorias incorporando novas formas de
percepção de ser e estar no mundo.

Nosso objetivo será contemplado a partir
da convivência com o diverso que implica
respeito, reconhecimento, valorização em
sua singularidade, uma vez que a promoção
da igualdade de direitos deve nortear, gerir,
ampliar e propor novas oportunidades nas
quais a diversidade cultural seja contemplada
em todas as nossas relações.

AS DIFERENÇAS CULTURAIS
As diferenças culturais – étnicas, de
gênero, orientação sexual, religiosas,
entre outras – se manifestam em todas as
suas cores, sons ritos, saberes, sabores,
crenças e outros modos de expressão em
nosso cotidiano são múltiplas, visibilizadas
pelos movimentos sociais que denunciam
injustiças, desigualdades e discriminações
diversas, reivindicando igualdade de acesso
aos bens e serviços que todos tem direito.
Esse embate é permeado de tensões,
conflitos,
tentativas
de
diálogo,
reconhecimento a partir daquilo que se é
independentemente das normas impostas
pela sociedade.
A cultura é construída fundamentalmente
a partir da matriz político-social e
epistemológica
da
modernidade,
na
qual se prioriza o comum, o uniforme, o
homogêneo, considerados como elementos
constitutivos do universal.
Nessa perspectiva, as diferenças são
ignoradas ou consideradas um “problema” a
se resolver.
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Uma das aspirações básicas do Programa
Pró-Diversidade nasce da rebeldia ou da
resistência às tendências homogeneizadoras
provocadas pelas instituições modernas
regidas pela pulsão de estender um Projeto,
com fins de universalidade que, ao mesmo
tempo, tende a provocar a submissão do
que é diverso e contínuo normalizando-o”
e distribuindo-o em categorias próprias de
algum tipo de classificação. Ordem e caos,
unidade e diferença, inclusão e exclusão
em educação são condições contraditórias
da orientação moderna. E, se a ordem é o
que mais nos preocupa, a ambivalência é
o que mais nos preocupa. A modernidade
abordou a diversidade de duas formas
básicas: assimilando tudo que é diferente
a padrões unitários ou “segregando-o” em
categorias fora da “normalidade” dominante
(SACRISTÁN, 2001, pp. 123-124).
As diferenças culturais são constitutivas
dos seres humanos. Não podemos perder
a dimensão da cultura que se torna
imprescindível para potencializar o processo
de aprendizagem significativo em que a
própria cultura se torna arte, ou seja, um
sistema de símbolos e significados envolvendo
diferenças e semelhanças entre (linguagens,
relações de parentesco, gênero, religiões,
crenças, vestimentas, tradições, culinária, a
própria, arte, os valores, a economia, etc.)
sendo estes estabelecidos de forma a reger
a vida das pessoas na sociedade.
Geertz (2008), afirma da seguinte forma o
conceito de cultura:
Não dirigido por padrões culturais
– sistemas organizados de símbolos
significantes – o comportamento do homem

seria virtualmente ingovernável, um simples
caos de atos sem sentido e de explosões
emocionais, e sua experiência não teria
praticamente qualquer forma. A cultura, a
totalidade acumulada de tais padrões, não é
apenas um ornamento da existência humana,
mas uma condição essencial para ela – a
participação base de sua especificidade
(GEERTZ, 2008, p. 33).
A cultura é de extrema importância na
formação da identidade do ser humano
influenciando sua maneira de pensar, agir e
interagir com os outros que são diferentes,
singulares almejando a construção de uma
sociedade em que as pessoas tenham o direito
de fazer suas escolhas é tarefa de todos
problematizando os padrões hegemônicos
que ideologicamente estão presentes em
nosso dia-a-dia.
Chauí (1980), afirma que “[...] a ideologia
não está fora de nós como um poder perverso
que falseia nossas boas intenções: ela está
dentro de nós, talvez porque tenhamos boas
intenções” (CHAUÍ, 1980, p. 40).
É de extrema importância reconhecer as
diferenças que existem nas relações entre as
pessoas e reconhecê-las é uma forma de evitar
conflitos desnecessários. Normalmente as
relações se estabelecem de forma ideológica
e os ajustes devem ser realizados no palco
em que se concretizam as relações de poder
e opressão para o respeito ao outro.
A cultura é um fenômeno unicamente
humano e se refere à capacidade que os
seres humanos têm de dar significado às
suas ações e ao mundo que os rodeia. A
cultura vai além de um sistema de costumes;
é objeto de investigação humana, que faz da
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vida uma obra de arte, inventável, legível,
avaliável, interpretável, mutável, dinâmica
que se transforma com o tempo.
As diferenças existem entre as pessoas
e servem para ajudá-las a serem melhores,
mais tolerantes, mais condizentes com
possibilidades de ressaltar o que há de
diferente e que nos caracteriza de forma
diversa com o respeito que deve ser uma
constante nas relações estabelecidas.

RESPEITO AO DIVERSO
Quando pensamos a etimologia da
palavra “diversidade” constamos que
essa palavra quer dizer “qualidade ou
condição do que é diverso, diferença,
dessemelhança” “divergência, contradição
(entre ideias, etc.)”; “multiplicidade de coisas
diversas: existência de seres e entidades
não idênticos, ou dessemelhantes, oposição”
(AURÉLIO, 2004).
O respeito ao diverso nos remete a
ideia de dar oportunidade ao outro com
as mesmas igualdades de condições,
respeitando as diferenças. Ao abordarmos
a questão das diferenças, do diverso, das
diversidades, não nos referimos apenas às
minorias em processo de reconhecimento,
afirmação e respeito. A questão se torna
muito mais ampla uma vez que nós, seres
humanos, somos únicos, diferentes uns dos
outros, considerando como diversidade
as diferentes condições étnicas ou
culturais nas quais as relações que geram
discriminações e exclusão nos diversos
grupos sociais.

O ser humano só se constitui a partir
das relações que estabelece com o
outro. O respeito à diversidade se torna
uma das principais formas de promoção
da inclusão social.
Segundo a Declaração Universal, não
deve ser praticada a discriminação de raça,
cor, religião, gênero, idioma, nacionalidade,
opinião ou quaisquer que seja o motivo
(DUDH, 1948, Art. 2º). Essa convivência
só acontece de forma harmoniosa quando
existe respeito com do diverso, com o
diferente, com o pré-estabelecido pelas
normas vigentes da sociedade.
Como seres humanos somos chamados a
descontruir as formas de discriminações que
acontecem de forma não revelada, não verbal
em nossas relações que estabelecemos no
sentido de vencermos a intolerância que
muitas feres, fere, estigmatiza e gera tantos
aborrecimentos em nosso convívio social.
A luta contra as formas de preconceito deve
ser encarada por todos e não só por quem
sofre o preconceito, ou seja, a promoção e
o repúdio contra as formas de discriminação
exige o respeito ao que é diverso, ao que não
faz parte da norma vigente na qual a prática
da justiça muitas vezes se torna esforço de
poucos o que deveria ser uma aspiração da
maioria.
É urgente repudiar todas as formas de
discriminação baseada em diferenças de
cultura, raça, classe social, nacionalidade,
idade, religião, sexo, orientação sexual
e tantas outras formas afirmando o
reconhecimento do outro que é diverso de
nós e que exige respeito para si e para os
outros com os quais se relaciona.
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[...] trabalhar com a diversidade não é,
portanto, ignorar as diferenças ou impedir
o exercício da individualidade. [...] é dar
espaço para a expressão de cada um e para
a participação de todos na construção de um
coletivo apoiado no conhecimento mútuo,
na cooperação e na solidariedade. [...]
(AMBROSETTI, 1999, p. 92).
Sabemos que o preconceito nos rodeia,
ou seja, o preconceito é inevitável e está
presente no ser humano, mesmo com a
Constituição Federal afirmando que “todos
são iguais perante a Lei”, mas isso muda
quando dizemos não a todas as formas
de exclusão social e iniciamos o processo
de respeito para com o que é diverso de
nós. Imbernón (2000) afirma que essas
ações devem permear nossas instituições
e nossas ações:
A diversidade que a educação pretende
atender não pode ser estabelecida em termos
abstratos, mas ao contrário, deve ser vinculada
a uma análise da realidade social atual e deve
abranger todo o âmbito macrossocial quanto
microssocial. [...] é preciso considerar a
diversidade como um projeto socioeducativo
e cultural enquadrado em um determinado
contexto, e entre as características desse
projeto necessariamente devem figurar, a
participação e a autonomia (IMBERNÓN,
2000, pp. 86-87).
Portanto, a luta pela aceitação do diverso
exige inclusão e exige respostas pedagógicas
na educação, com o intuito de propor ações
que integrem as diferenças, respeitando o
conhecimento intercultural, de modo a gerar
uma “sociedade pluralista, democrática e
socializante” (RENDO & VEGA, 2009).

Em pleno século XXI, é possível
percebermos a heterogeneidade presente
nos diferentes grupos no tecido social
tais como: sociais, econômicos, religiosos,
culturais, de gênero, étnicos, etc. Todo esse
contexto demonstra que não temos uma
forma homogênea em nossa sociedade.
Para que o diverso seja respeitado é
necessário partirmos do que nos difere uns
dos outros. É preciso que se diversifique as
práticas, buscando atender as características
e as necessidades intrínsecas dos seres
humanos, criando a partir do contexto
possibilidades para a compreensão e o
atendimento da especificidade de todos.
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VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE
A dinâmica cultural está diretamente
relacionada à diversidade cultural existente
em nossa sociedade. Há todo um aparato
legal e jurídico que promete a igualdade social
e a penalização de práticas discriminatórias,
mas a própria sociedade deve passar por
um processo de transformação que implica
incorporar a diversidade. Não basta ser
tolerante; a meta deve ser a do respeito aos
valores culturais do reconhecimento desses
valores aos seres humanos de diferentes
grupos para uma convivência harmoniosa,
pacífica, saudável.
A convivência com a diversidade implica o
respeito, o reconhecimento e a valorização
do(a) outro(a) sem ter medo daquilo que se
apresenta como diferente. Esses são atos
fundamentais para uma possível promoção
da igualdade de direitos, ou seja, a equidade.
Urge educar para a valorização da
diversidade. Isso não é tarefa fácil e é de
responsabilidades de todos: da família, da
Escola, do Grupo, da Sociedade e do Estado
como um todo. O diferente, o diverso precisa
e deve ser tratado como “igual”.
Há que se estimular os professores [e
professoras] para estarem alertas, para o
exercício de uma educação por cidadania
e diversidade em cada contato, na sala de
aula ou fora dela, em uma brigada vigilante
antirracista, [anti-homofóbica] e de respeito
aos direitos das crianças e jovens, tanto
em ser, como em vir-a-ser; não permitindo
a reprodução de piada que estigmatiza,
tratamento pejorativo [...] O racismo, o
sexismo, [a homofobia], o adultismo que

temos em nós e que se manifesta de forma
sutil; não é necessariamente intencional e
percebido, mas dói, é sofrido por quem os
recebe, então são violências. E marca de
forma indelével as vítimas que de alguma
forma somos todos nós, mas sempre alguns,
mais que os outros, as mulheres, os negros,
os mais jovens e os mais pobres (CASTRO,
2005, p. 107).
Fica claro que a diversidade está presente
em todos os espaços sociais. A Escola
convive
diariamente
com
múltiplas
identidades e culturas, com a manifestação
das diferenças e essa reflexão se faz necessária
de forma multidisciplinar. Como será
abordada essa temática na Escola dependerá
de como vemos e concebemos a educação
no Século XXI.
As
problematizações
das
marcas
históricas e estruturais das desigualdades
raciais, sociais, educacionais e econômicas,
de gênero, de geração e de território que se
manifestam pelo ocultamento e invisibilidade
de determinados sujeitos sociais ainda
nos desafiam a sair de nós mesmos e,
se possível, nos colocarmos no lugar do
outro sem nos perdemos no outro, sem
perder a nossa identidade.
Me parece ser de extrema importância
refletir sobre a base do preconceito em
que se encontra as características do que
chamamos de estereótipos. Essa palavra foi
utilizada de forma não precisa pela primeira
vez pelo jornalista e pensador americano
Walter Lippman (1922), para se referir
à imputação de certas características a
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pessoas pertencentes a determinados grupos,
aos quais se atribuem determinados aspectos
típicos.
Etimologicamente a palavra “estereótipo”
se origina de duas palavras gregas “stereos”
e “tupos”, que significa “rígido” e “traço”
respectivamente. O termo foi cunhado por
volta de 1798, em referenda a um processo
de modelagem. Antes dos psicólogos sociais,
os psiquiatras já faziam o uso da palavra
“estereotipia” para descrever a frequente
e quase mecânica repetição de um mesmo
gesto, postura ou modo de falar, comuns em
certos tipos de distúrbios mentais graves.
Embora haja tantas definições de
estereótipos,
todas
compartilham
alguns traços, como referência a crenças
compartilhadas acerca de atributos –
geralmente traços de personalidade – ou
comportamentos costumeiros de certas
pessoas ou grupos de pessoas.
Podemos pensar que faz parte uma
estrutura cognitiva que representa o
conhecimento de uma pessoa acerca
de outra pessoa, objeto ou situação –
tendendo a enfatizar o que há de similar
entre
pessoas,
não
necessariamente
similares entre as pessoas e a agir de acordo
com esta percepção. O que fica claro é
que o estereótipo funciona como um
carimbo que alimenta os preconceitos ao
definir a priori quem são e como são as
pessoas.
Para alguns o estereótipo, em si, é
frequentemente apenas um meio de
simplificar e “agilizar” uma visão que se tem do
mundo – nesse sentido – um comportamento
funcional, apesar de condenatório com

relação ao outro a uma espécie simplista e,
muitas vezes, equivocada.
Em nosso cotidiano fazemos uso de
expressões que reforçam os estereótipos:
“tudo farinha do mesmo saco”; “tal pai, tal
filho”; “só podia ser mulher”; “nordestino é
preguiçoso”; “serviço de negro”; “olha a sua
cor”; “feito nas coxas”; “tudo vai acabar em
pizza”; “amor platônico”; “voto minerva”; “à
beça”; “espírito de porco”; “dourar a pílula”;
“dor de cotovelo”; “chorar as pitangas”; casa
da mãe Joana”; “abraço de tamanduá”; “Inês é
morta”; “Santo do pau oco”; “Lei de Gérson”;
“Maria vai com as outras”; “para inglês ver”;
“salvo pelo gongo”; “não adianta chorar sobre
o leite derramado” e tantas outras expressões
e adágios populares que caracterizam as
regiões do território brasileiro.
Se o estereótipo é a base cognitiva do
preconceito, os sentimentos negativos em
relação a um determinado grupo ou pessoas
constituiriam o componente afetivo do
preconceito, e as suas ações, o componente
comportamental.
Em sua essência, o preconceito é uma
atitude. Uma pessoa preconceituosa, por
exemplo, pode desgostar de pessoas de
certos grupos e comportar-se de maneira
ofensiva para com elas, baseado em uma
crença segundo a qual possuem determinadas
características negativas. O preconceito que
o estereótipo gera pode ser definido como
uma atitude hostil ou negativa em relação
a um determinado grupo ou pessoa, não
levando necessariamente, a atos hostis ou
comportamentos discriminatórios.
O preconceito é criado e mantido por
forças sociais, culturais. Os estereótipos
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e preconceitos fazem parte de um pacote de normas
sociais, sendo um conjunto de crenças de uma determinada
comunidade acerca dos comportamentos tidos como
socialmente corretos, aceitáveis e permitidos. Isso gera
conformidade e as pessoas de tanto praticarem e viverem
relações de desigualdades entre grupos, sexos, raças,
religiões, etc., passam a considerar tais tratamentos
diferenciados como naturais.
Questões de gênero, religião, raça, etnia ou orientação
sexual e sua combinação direcionam práticas preconceituosas
e discriminatórias na sociedade. Se o estereótipo e o
preconceito estão no campo das ideias, a discriminação
está no campo da ação negando oportunidades, acesso,
humanidade. A omissão e a invisibilidade são consideradas
atitudes de discriminação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos na sociedade brasileira uma grande diversidade.
A reação diante da alteridade faz parte da própria natureza
da sociedade. Em diferentes épocas, sociedades particulares
reagiram de formas específicas diante do contato com uma
cultura diversa à sua, um fenômeno que caracteriza todas
sociedades humanas: o estranhamento diante de costumes
de outros povos e a avaliação de formas de vida distintas a
partir da própria cultura.
Urge práticas no enfrentamento das desigualdades
e valorização da diversidade que seja capaz de
promover o diálogo, a convivência e o engajamento na
promoção da igualdade. Não se trata, simplesmente, de
desenvolver metodologias para trabalhar a diversidade
e tampouco com “o(s) diverso(s)”. É antes de
tudo, rever as relações que se dão no respeito à
diversidade e as possibilidades concretas para a construção
de igualdade na superação das assimetrias nas relações entre
homens e mulheres.
Essa articulação é uma tarefa que envolve a todos e é
processual e se concretiza na medida que o diálogo e as ações
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conjuntas acontecem em parceria em prol do
objetivo comum que é a eliminação
e a superação de todas as formas de
discriminações com a valorização do diferente
que há em cada ser humano.
A convivência com a diversidade
implica o respeito, o reconhecimento e a
valorização do outro, e não ter medo daquilo
que se apresenta diferente de nós. Esses
são passos essenciais para a promoção da
igualdade de direitos.

Para assegurarmos a Cultura, o Respeito e a
Valorização da Diversidade, se faz necessária
a participação de todos uma vez que em
nossa sociedade não se aceita mais políticas
sem diversidade.
Portanto, cada um representa um pedaço
de nossa história com vez e voz para
desempenhar ações concretas na luta pelos
direitos, incorporando na prática o respeito
à diversidade e as peculiaridades inerentes a
cada ser humano.

Graduação em História pela
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|Professores de Serra TalhadaPE (2003); Ciências Sociais pela
Universidade Metropolitana
de Santos - UNIMES (2013);
Professora de Sociologia – na E.
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Professora de Educação Infantil
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
AS NOVAS TECNOLOGIAS PARA
INCLUSÃO
RESUMO: Questionando se a escola pública desempenha um papel ambíguo frente à
diversidade no qual de um lado, abriu as portas aos alunos com deficiências físicas; de
outro não se preparou para isso quando deveria ter se preparado. Objetivou-se discutir o
que é a deficiência intelectual, seus fatores e causas. Abrange-se o campo da inclusão do
deficiente intelectual debatendo o estudo e as técnicas utilizadas para tornar mais acessível
ao aluno deficiente intelectual, o acesso à educação completa e concreta. Por meio da
revisão bibliográfica em livros, artigos e teses pretenderam-se mostrar que a importância do
tema está no fato de que, a criança com deficiência intelectual deve ser assistida da mesma
forma que as demais, isto é, é preciso que ela tenha condições sociais e educacionais de
desenvolver-se por completo, para que também possa atuar concretamente na sociedade
que integra.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Intelectual; Prática Educativa; Tecnologias.
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INTRODUÇÃO
As mudanças na sociedade trouxeram
novas expectativas também na educação.
São diversos os estudos, que procuram, a
cada dia, tornar a educação mais inclusiva,
mais dinâmica, mais integrada à realidade do
aluno, e com isso formar cidadãos conscientes
de seu papel da sociedade. Porém muito
ainda precisa ser trabalhado e buscado.
Uma necessidade ainda evidente é
a inclusão do deficiente intelectual na
educação. Por diversos motivos ainda tornase difícil manter pessoas com algum tipo de
deficiência em salas comuns. Talvez pela falta
de profissionais qualificados, falta de espaço
físico adequado, entre outros.
Para tanto é necessário haver um
desenvolvimento educacional voltado ao
deficiente intelectual, na qual haja também
uma interação entre ambiente físico e
social, e os membros desta cultura, como
pais, avós, educadores e outros, precisam
ajudar a proporcionar à criança participar
de diferentes atividades, levando a criança
a um saber construído pela cultura e
modificando-se
por
meio
de
suas
necessidades biológicas e psicossociais.
Questiona-se então, se a escola pública
desempenha um papel ambíguo frente à
diversidade na qual de um lado, abriu as
portas aos alunos com deficiências físicas;
de outro não se preparou para isso quando
deveria ter se preparado.
Objetivou-se discutir o que é a deficiência
intelectual, seus fatores e causas.
Abrange-se o campo da inclusão do
deficiente intelectual debatendo o estudo

e as técnicas utilizadas para tornar mais
acessível ao aluno deficiente intelectual, o
acesso à educação completa e concreta.
Pretendeu-se mostrar que a importância
do tema está no fato de que, a criança com
deficiência intelectual deve ser assistida
da mesma forma que as demais, isto é, é
preciso que ela tenha condições sociais
e educacionais de desenvolver-se por
completo, para que também possa atuar
concretamente na sociedade que integra.
A metodologia de estudo deu-se a partir
de referenciais teóricos, na qual foi possível
por meio de revisão bibliográfica observar
uma série de conceitos importantes, visando
o bom desenvolvimento da aprendizagem da
criança e o papel de pais e educadores nesta
função tão importante que é educar uma
criança com necessidades especiais.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
EDUCAÇÃO
Quando
falamos
em
deficiência
intelectual, temos que seu conceito abrange
o funcionamento intelectual, que seria
evidenciado como inferior à média estatística
das pessoas e, sobre tudo, em relação à
dificuldade de adaptação aomeio em que vive.
Segundo a descrição do DSM-IV
(MENDES, 1995), a característica essencial
do Retardo Mental é quando a pessoa
tem
um
“funcionamento
intelectual
significativamente
inferior
à
média,
acompanhado de limitações significativas no
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funcionamento adaptativo em pelo menos
duas das seguintes áreas de habilidades:
comunicação, autocuidado, vida doméstica,
habilidades
sociais,
relacionamento
interpessoal, uso de recursos comunitários,
auto-suficiência, habilidades acadêmicas,
trabalho, lazer, saúde e segurança”.
Porém, a questão aqui levantada é que não
devemos pensar na deficiência intelectual
como uma condição em si mesma, um estado
patológico bem definido, mas sim como uma
condição mental relativa, especialmente
quando relacionada à educação, ao
desenvolvimento da criança.
A deficiência será sempre relativa em
relação aos demais indivíduos de uma mesma
cultura, pois, a existência de alguma limitação
funcional, principalmente nos graus mais
leves, não seria suficiente para caracterizar
um diagnóstico de Deficiência Mental, se
não existir um mecanismo social que atribua
a essa limitação um valor de morbidade. E
esse mecanismo social que atribui valores
é sempre comparativo, portanto, relativo
(MENDES, 1995, p. 62).
Portanto, a deficiência intelectual é um
estado no qual existe uma limitação funcional
em qualquer área do funcionamento
humano, considerada abaixo da média geral
das pessoas pelo sistema social no qual se
insere a pessoa.
Os mesmos critérios que definem a
deficiência intelectual, também estipulam
sua ocorrência, que normalmente ocorre
antes dos 18 anos, caracterizando assim
um transtorno do desenvolvimento e não
uma alteração cognitiva como é a Demência
(BARTALOTTI, 2001).

Assim, para que se possa definir o
funcionamento mental, os estudiosos no
assunto utilizam o quociente de inteligência
- QI, método capaz de medir a capacidade da
inteligência em números.
A necessidade de se utilizar dos conceitos
de inteligência para poder, também, explicitar
a deficiência mental se faz necessário, pois
a inteligência é a habilidade de se adaptar
efetivamente ao ambiente, seja fazendo uma
mudança em nós mesmos ou mudando o
ambiente.
Diante disto vemos que, quando a
inteligência do indivíduo é relativamente
baixa, mais difícil torna-se sua adaptação ao
meio sozinho, e neste sentido ele necessitará
de outros para que isto ocorra, é aí que
ocorre a deficiência.
Segundo Bartalotti (2001), para adaptarse ao ambiente satisfatoriamente, o
indivíduo deve se utilizar da capacidade de
integrar várias modalidades dos sentidos
(sensoriais) de modo a constituir uma noção
de consciência da situação presente, além
disso, deve desenvolver uma capacidade de
aprendizagem, finalmente, deve desenvolver
uma capacidade de agir objetivamente.
A inteligência humana é um atributo mental
multifatorial, envolvendo a linguagem, o
pensamento, a memória, a consciência. Assim
sendo, a inteligência pode ser considerado
um atributo mental que combina muitos
processos mentais, naturalmente dirigidos à
adaptação à realidade (BARTALOTTI, 2001).
Visto este conceito, temos que a base
estrutural da inteligência humana é o
pensamento formal, isto é, a capacidade de
desenvolver uma operação mental
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que permite aproveitar os conhecimentos
adquiridos da vida social e cultural, combinálos logicamente e alcançar uma nova forma
de conhecimento.
O processo de Pensamento se inicia com
as cinco sensações presentes na vida do ser
humano, os cinco sentidos, e termina com
o raciocínio dialético, no qual uma ideia se
associa a outra e, desta união de ideias nasce
uma terceira. O pensamento humano se dá
em uma cadeia infinita de representações,
conceitos e juízos, sendo a fonte inicial de
todo esse processo a experiência sensorial.
Conforme Rocha (2010, p. 5) o grau de
comprometimento intelectual das crianças
com deficiência mental abrange uma escala
variada. Em uma das extremidades estão
às crianças que desenvolvem habilidades
sociais e de comunicação eficientes e
funcionais, têm um prejuízo mínimo nas
áreas sensório-motoras e podem apresentar
comportamentos similares aos das crianças
de sua idade que não são deficientes.
Esse grupo constitui a maioria, cerca de
90%. No centro da escala estão às crianças
com nível de comprometimento intelectual
mais acentuado, pôr capazes de adquirir
habilidades
constantes.
Representam,
aproximadamente, 10% dessa população.
Apenas cerca de 5% apresentam um
rebaixamento
intelectual
significativo,
com frequência associado os outros
comprometimentos (ROCHA, 2010).
Nos primeiros anos da infância, essas
crianças adquirem pouca, ou nenhuma,
fala comunicativa e apresenta prejuízos
substantivos no desenvolvimento sensóriomotor. Beneficiando-se com a estimulação

multissensorial, também requerendo um
ambiente estruturado, favorável a seu
desenvolvimento e aprendizagem, com
apoio e acompanhamento constantes
(MANTOAN, 2008).
Nessa escala, podemos encontrar uma
enorme variedade de formas de apresentação
e de condições de desenvolvimento e
de aprendizagem. Em suma o índice de
pessoas com comprometimento cognitivo
pouco acentuado é predominante com
aproximadamente 85%. Os indivíduos com
maior comprometimento correspondem
à menor parcela dessa população. Boa
parte da população com comprometimento
intelectual pouco acentuado esta excluída da
escola pública. Outra parte esta matriculada
em classes especiais da rede pública e um
pequeno grupo esta integrado em classe ou
em escola comum.
Tendo isto em vista, é importante provocar
os professores no sentido de despertá-los
para a questão da inclusão e da integração
do aluno com deficiência mental no espaço
social. Esse espaço não inclui apenas a
escola e a família, mas também ruas, praças,
parques, feiras, clubes enfim todos os
espaços que possam ser ocupados por esses
alunos, em direção a sua autonomia e a sua
participação social.
Para superar as barreiras do preconceito,
um caminho possível passa, por um lado, pelo
conhecimento da condição de deficiência, na
dimensão do sujeito; e, por outro lado, pelas
atitudes e pelo comportamento da sociedade,
na dimensão social. Somente assim
poderemos efetivar ações que garantam o
pleno acesso dessa parcela da população aos
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recursos sócios educacionais disponíveis. O
acesso a recursos educacionais não é apenas
um direito do cidadão com deficiência, mas
também uma das vias que pode garantir o
exercício de sua cidadania e a apropriação
da mesma.
Refletir sobre a integração da pessoa com
deficiência mental implica necessariamente
repensar o sentido atribuído à educação.
Implica,
portanto,
atualizar
nossas
concepções e dar um nono significado aos
propósitos educacionais, compreendendo a
complexidade e a amplitude que envolve o
processo de construção de cada individuo,
seja ou não deficiente (BRASIL, 1998, p. 96).
A educação a que nos referimos tem
um caráter amplo e complexo, envolvendo
todas as ações e as relações planejadas
ou não, formais ou informais produzidas
pelo individuo e para ele, tendo como
propósito uma atitude continua de
preparar e se preparar, formar e se formar,
pela vida e para ela. Assim entende-se,
lembrando-nos de Freinet (2004), para quem
a “Educação não é uma formula de escola,
mas sim uma obra de vida”.
O
processo
educacional
voltado
para
as
pessoas
com
deficiência
mental deveria ser pensado nessa mesma
perspectiva, ou seja, tendo em vista a
preparação para a vida na família, na escola
e no mundo. Se isso ocorresse, o processo
educacional resultaria naturalmente em
convívio e participação social.
Porém, como os mitos e preconceitos
ainda rondam o imaginário da grande
maioria das pessoas, deve continuar falando
em Educação Especial, com todas as

especificidades que lhe são próprias ou, por
vezes, impróprias (BRASIL, 1998).
A aprendizagem ao contrario do
pensam
muitos
responsáveis,
não
depende só das condições internas
inerentes ao individuo que aprende.
Ela constitui o corolário do equilíbrio de tais
condições internas de aprendizagem com
as condições externas de ensino inerentes
ao individuo que ensina: como Piaget
nos ajuda a compreender, a adaptação
a situações e exige um equilíbrio e uma
organização entre o processo de assimilação
do exterior para o interior e de acomodação
do interior para o exterior.
A aprendizagem sequencializada, baseada
em avaliações especificas individualizada e
em programações curriculares na base dos
princípios cientifico do desenvolvimento,
pode
fazer autênticos
milagres. A
organização sistemática de processos de
modificação de comportamento encadeados
por aproximações sucessivas de dificuldade
e aplicação de teorias de aprendizagem
humana, bem como a adoção da análise de
tarefas e de objetivos baseados de acordo com
o potencial de aprendizagem do educando,
pode produzir efeitos imprevisíveis em
termos de aprendizagem.
A aprendizagem é o reflexo do ensino.
A qualidade de uma é o produto do
outro. A organização de aprendizagem
subentende a otimização dos recursos
humanos
e
didáticos
do
ensino.
Tradicionalmente em pedagogia e muito
notadamente em educação especial, quando
o educando não aprende é considerado
incompetente, indiferente ou desmotivado.
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A orientação pedagógica atualizada inclinase para a adoção da analise de tarefas.

TERAPIA OCUPACIONAL E
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Quando uma criança apresenta algum tipo
de deficiência mental, é preciso que haja a
intervenção de mais de um profissional, para
que sua educação seja efetiva. Neste sentido
vemos que a terapia ocupacional aparece
como um meio de tornar mais eficaz qualquer
tipo de aprendizagem para esta criança.
O eixo fundamental da terapia ocupacional
segundo Bartalotti e Yonezaki (2008) é a
compreensão da ação humana, pois o homem
se constrói em sua ação no mundo.
O desenvolvimento humano conforme
Vygotsky (2008) é um processo sociocultural
no qual o homem se desenvolve a partir da
apropriação que faz da cultura, apropriação
esta que só é possível mediante um processo
de relação com outros homens.
O deficiente mental durante muito tempo
foi visto como alguém que dificilmente
atingiria um grau de complexidade
psíquica. Dessa forma os trabalhos
dirigidos a essas pessoas mantinham
preocupações voltadas ao treinamento
de hábitos e adequação de condutas
consideradas importantes para a vida.
Vygotsky (2008) nos ensina a observar o
deficiente mental como alguém diferente
(pois não se nega à diferença, a deficiência),
a criança com deficiência mental desenvolve
processos diferenciados para poder seguir
no seu desenvolvimento cognitivo. O autor

ensina que não importa o caminho seguido,
mas sim o resultado alcançado.
A terapia ocupacional permite não
somente o desenvolvimento de habilidades,
mas também que esta habilidade esteja
encadeada em um contexto de significação
que permita à pessoa com deficiência mental
construir um raciocínio flexível, no sentido de
fazer uso desta habilidade como instrumento
de transformação e compreensão do mundo.
Neste sentido quando uma criança com
problemas mentais é assistida por um
terapeuta ocupacional, este pode analisar a
ação da criança e intervir, tendo como base uma
interpretação do encadeamento, das interrelações dos componentes neuromotores,
perceptivos, cognitivos, sócio-emocionais
(BARTALOTTI e YONEZAKI 2008).
Assim, o processo terapêutico ocupacional
configura-se em um caminho para a libertação
possível da regulação externa, através da
construção do sujeito como indivíduo,
alguém que reconhece suas necessidades,
desejos, possibilidades e, fazendo uso desta
consciência, age. Retomando a discussão
realizada
sobre
integração/
inclusão
social, podemos afirmar que a Terapia
Ocupacional tem aqui um papel primordial
(BARTALOTTI e YONEZAKI 2008, p. 48).
Assim, observa-se neste contexto
o papel do terapeuta ocupacional,
que é o profissional que estuda e
intervém na ação humana, no cotidiano.
No trabalho com pessoas com deficiência
mental sua intervenção se volta, justamente,
para a construção da ação significativa,
para a ação independente. É importante
entender que independência é mais do que a
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capacidade de fazer sozinho: é a capacidade
de decidir o que deseja fazer.
Pensando especificamente na criança com
deficiência mental, o terapeuta ocupacional
muitas vezes, tem dificuldade de selecionar e
discriminar estímulos do meio, de organizá-los
de maneira que possam ser compreendidos
e transformados em ações significativas. O
terapeuta ocupacional trabalha construindo,
com estas crianças e suas famílias,
ações que a auxiliem a desenvolver uma
compreensão sobre o mundo que a cerca
(BARTALOTTI e YONEZAKI 2008).
Assim, o terapeuta ocupacional trabalha
a motricidade, entendida como uma
manifestação do desejo de estar e atuar
no mundo. Desenvolve, portanto, ações
específicas que visem ao desenvolvimento
da motricidade a partir da (ou estimulando
a) ação intencional, através de atividades
que promovam situações concreta e
simbolicamente mediadas. Faz uso de
conhecimentos sobre o desenvolvimento
infantil e sobre a deficiência de maneira
geral, assim como de técnicas de
manipulação e abordagem terapêutica
para estabelecer um processo terapêutico
baseado na tríade terapeuta-criança/famíliaatividade, no qual cada um dos integrantes
assume o papel de agente/transformador.
(BARTALOTTI e YONEZAKI 2008, p. 51).
Uma parte de suma importância no
trabalho com a terapia ocupacional,
ainda segundo a mesma autora, é o
realizado junto com a família, tornando-se
parte integrante do processo terapêutico,
pois tem como objetivo favorecer a
construção de um olhar sobre a criança, que

perceba suas diferenças, mas, ao mesmo
tempo, valorize e estimule suas produções.
Neste sentido, terapeuta e família
precisam
desenvolver
uma
parceria
no acompanhamento do processo de
desenvolvimento da criança, estabelecendo
uma relação de confiança que permita a
abordagem do cotidiano familiar e, mais
especificamente, do lugar da criança nesse
cotidiano (BARTALOTTI e YONEZAKI 2008).

AS DIFICULDADES
ENFRENTADAS DURANTE A
INCLUSÃO
Para falar de inclusão julgou-se necessário
comentar sobre a Neurociência, campo da
ciência que investiga o sistema nervoso e o
desenvolvimento do cérebro humano. Em
suma a Neurociência revela como o cérebro
produz nosso comportamento, procurando
perceber a individualidade de cada um, e a
partir daí entender como as lesões no cérebro
interferem no modo de ser dos indivíduos.
As
disciplinas
de
Neuroanatomia,
neurofisiologia, neuroquímica, neuroimagem,
genética, neurologia, psicologia, psiquiatria e
pedagogia reunidas formam a Neurociência
e juntas investigam o sistema nervoso
procurando entender como ele se
desenvolve, sua aparência entre indivíduos e
espécies bem como ele deixa de funcionar
(HENNEMANN, 2012).
O
desenvolvimento
atual
das
Neurociências é verdadeiramente fascinante
e gera grandes esperanças de que, em
breve, tenhamos novos tratamentos para
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uma grande gama de distúrbios do sistema
nervoso, que debilitam e incapacitam
milhões de pessoas todos os anos. Apesar
dos progressos durante a última década e
os séculos que a precederam, ainda existe
um longo caminho a percorrer antes que
possamos compreender completamente
como o encéfalo realiza suas impressionantes
façanhas. Entretanto, essa é a graça em
ser um neurocientista: nossa ignorância
acerca da função cerebral é tão vasta que
descobertas excitantes nos esperam a
qualquer momento (BEAR, 2010, p. 21).
Uma das questões que levantam debates
a respeito da proposta de uma educação
orientada para a inclusão é como praticála. Lembramo-nos a todo o momento,
da importância de nosso papel como
formadores de cidadãos; ao mesmo tempo
em que, embora também sejamos cidadãos,
nem sempre somos respeitados como tal; de
forma que muitas vezes somos impedidos
de exercer nós mesmos, nossos próprios
deveres de cidadania e assim, de servir de
exemplo àqueles que formamos, por faltarnos às condições básicas.
O primeiro papel do professor neste
processo é decidir. Decidir-se não por
conteúdos linguísticos ou matemáticos, mas
sim, pela sociedade, que esta necessita de
cidadãos críticos, conscientes e produtivos.
A formação futura de uma sociedade cada
vez mais inclusiva depende, e muito de uma
formação escolar inclusiva e que precisa ser
presente, e não futura. Não há uma prática
pedagógica inclusiva que possa ser dada,
precisamos primeiro analisar quem está
excluindo e de que maneira esta exclusão

está acontecendo, para então, decidirmos
o que podemos fazer. Por outro lado, no
processo de investigação redescobrimos
nossa autonomia, uma vez que não
precisamos esperar por maiores iniciativas
governamentais para começarmos a agir.
A postura pedagógica dos professores
passou por um processo de reconstrução,
orientada em conjunto com o próprio corpo
docente, num trajeto envolvendo desde a
sala de aula, passando pela coordenação
e Direção, até a secretaria da educação,
dependente
do
desenvolvimento
da
capacidade interna da escola como um todo,
bem como um compromisso abertamente
assumido, por cada participante da pesquisa.
Para que a escola se transforme num local
de produção cultural e de transformação
social, ela não pode se restringir enquanto
influência e interferência rica no universo
do aluno. Uma mudança importante
e fundamental para os professores
trabalharem com crianças com necessidades
especiais é a possibilidade de pensar numa
escola inclusiva, criar espaços adequados,
ter especialistas para apoio e um trabalho
contínuo com as famílias.
Quando se fala inclusão, é preciso escutar
as crianças com necessidades especiais,
buscar respostas, lidar com a incerteza, com
o não saber e o problema, são essenciais
para a vida, que não há respostas prontas,
que a aprendizagem é uma construção que
se dá no dia a dia.
Deficientes
físicos
necessitam
de
profissionais comprometidos, que gostam
do que fazem e que se sensibilizem com as
dificuldades das pessoas com deficiência. Um
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desafio que se coloca para a efetiva inclusão
escolar de pessoas com necessidades
especiais é parte dos professores uma
formação fundamentada nos pressupostos
da educação inclusiva.
O educador pode desempenhar um
importante papel na percepção dos alunos
de que esses têm potencialidades e
limitações diferentes. Sugerem propostas
de atividades em que os alunos sejam
estimulados sobre suas habilidades e
identificadas suas limitações. (STAIMBACK
E STAIMBACK 1999, p.23).
O professor necessita de atualização
permanente, buscar sempre informações.
Saber somente sobre a sua área de atuação
não é mais suficiente para atender as
necessidades dos alunos. O processo
educativo precisa estar vinculado ao contexto
social, em que o aluno está inserido. Para
isso deve conhecer e usar as tecnologias,
bem como outros recursos pedagógicos.
O acesso a Internet é uma ferramenta
que pode facilitar na inovação de propostas
pedagógicas alternativas, bem como no
contato com o conhecimento de ponta para
comparar e avaliar as propostas. Isso se
faz possível, desde que as escolas estejam
equipadas tecnologicamente.
Segundo Galvão (2009), entre os grupos
de tecnologias utilizadas na educação
especial, destaca-se os softwares voltados à
acessibilidade de pessoas com necessidades
especiais, tais recursos integram o aluno ao
sistema de computadores, e cada vez mais
ganha espaço na sociedade.
As tecnologias estão presentes em cada
uma das pegadas que o ser humano deixou

sobre a terra, ao longo de toda a sua história.
Desde um simples pedaço de pau que tenha
servido de apoio, de bengala, para um homem
no tempo das cavernas, por exemplo, até as
modernas próteses de fibra de carbono que
permitem, hoje, que um atleta com amputação
de ambas as pernas possa competir em uma
Olimpíada, disputando corridas com outros
atletas sem nenhuma deficiência (LÉVY,
1999 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).
O professor deve observar quais as reais
necessidades destas crianças e muitas
vezes analisar caso por caso a fim de poder
proporcionar possibilidades para que a
criança possa desenvolver sua cognição no
qual lhe é disponibilizada no meio virtual
(VILELA, 2016).
Sabe-se que a inclusão na escola regular
não resolverá a questão da deficiência da
criança, visto que é um problema real, clínico
e objetivo, mas ela será amenizada à medida
que a sociedade se preparar para receber
essa criança, porque, não podemos ser
ingênuos a ponto de acreditar que apenas
uma lei resolverá a questão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O progresso material é mais importante que o
desenvolvimento cultural e espiritual, ou seja, acima do homem
está o dinheiro; mais vale ter do que ser. O que significa que
somos medidos, avaliados, e julgados pelo que temos, e não
pelo que realmente somos. Julga-se imprescindível assegurar
que a criança com deficiência mental, tenha acesso a todas
as ferramentas existentes para o desenvolvimento de suas
capacidades, independente se tais capacidades não condizem
com as de crianças normais. É preciso que saibamos analisar
cada criança, cada necessidade, e ao mesmo tempo saibamos
também que todas elas são iguais, e não podem ser excluídas
do convívio social e educacional.
Espera-se que cada educador tenha a consciência em formar
indivíduos que estejam em harmonia consigo próprio e com
a natureza, que demonstrem equilíbrio interior, ponderação,
respeito com próximo, que sejam cidadãos participantes
dentro das suas capacidades cognitivas e físicas, conhecedores
e conscientes de seus direitos e deveres. E por que não dizer,
dotados com capacidades de análise para poderem reconhecer
suas próprias falhas e avaliar as experiências que vivenciam,
tendo em vista o aperfeiçoamento constante e donos de
espírito construtivo e senso de responsabilidade.
O educador deve ser consciente de que não conseguirá
sanar todos os problemas apresentados, mas dentro da
sua prática pedagógica na qual sua ação poderá respeitar
os alunos e suas particularidades. Estamos convencidos
também, que a inclusão e a construção do conhecimento
serão eficientes na medida em que forem pautados nos
pilares básicos da educação. Essa qualidade só será possível
à medida que resgatarmos a consciência crítica e filosófica,
com o desenvolvimento de projetos e do diálogo, valorizando
a ética e a cidadania, capacitando o educador, mostrando a
sua importância diante desse processo.
Acreditar nesses princípios é fazer do ambiente escolar um
local de troca de experiências, respeitarem as individualidades
e as diferenças, abandonar as discriminações e os preconceitos,
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promover a solidariedade e dizer não a
violência. Somos todos iguais, porém temos
nossas particularidades, mas mesmo assim
respiramos o mesmo ar. Circunstancialmente,
alguém sabe mais sobre determinado assunto,
mas, assim que ensina e o outro aprende
o saber já se torna um bem comum. Assim
a vida vai irrigando terrenos ingênuos, no
qual brotarão mais saberes, com alegria e
entusiasmo para viver.

Consideram-se imprescindível que as
pessoas que cercam a criança tornem seu
mundo menos complexo e mais acessível as
suas necessidades. Na educação, o acesso
da criança com deficiência intelectual deverá
ter uma infinidade de ferramentas a qual
trabalhar, possibilitando uma integração
efetiva e tornando seu desenvolvimento
escolar muito mais rico e abrangente.

Ira Rosolia De Mattos
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INTRODUÇÃO

DÉFICIT DE ATENÇÃO E DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente artigo pretende abordar concepções sobre a dificuldade de
aprendizagem, (processo de alfabetização) ou déficit dos alunos, qual a compreensão
do professor neste processo educacional. Tendo em conta o crescente número de
crianças diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH),
bem como a crescente venda de medicamentos para tratar esses casos, esta pesquisa
buscou abordar o problema da desatenção e dos comportamentos hiperativos por um
viés crítico, pautado no materialismo histórico dialético, na tentativa de superar as
concepções organicistas que explicam o referido problema atualmente. O principal objetivo
deste estudo foi identificar como o professor conceitua o déficit de atenção. Os dados
coletados por meio de questões analisadas em estágios em escolas públicas e particulares.
A prática docente nos informa que existe dificuldade em trabalhar com TDA que relaciona
com a falta de estrutura e apoio técnico das oferecidas redes de ensino especialmente
na rede pública, fazendo que os professores não encontrem formas de solucionar essas
dificuldades. Por apoio técnico entende-se atendimento profissional de psicólogos, estes
profissionais na maioria das vezes são considerados como a solução do problema em sala de
aula, ou seja, este profissional pode ajudar sozinho na inclusão do aluno com TDA, como se
fosse possível isentar a escola e família no trabalho em conjunto com esse fim.
Palavras-chave: Déficit de Atenção; Processo de Aprendizagem; Hiperatividade.
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Em nosso trabalho apresentamos o
Déficit e o Processo de Aprendizagem
como contribuição aos estudos dos déficits
de aprendizagem em seu processo. Nesse
contexto consideramos que o déficit de
aprendizagem constitui um processo amplo
e complexo que foi por nós explorado
introdutoriamente. Acreditamos que para
tratar de déficit de aprendizagem é necessário
ter uma compreensão ampla, densa e
profunda no que concerne às relações de
ensino-aprendizagem no que concerne às
suas dificuldades. Já num segundo momento
apresentamos um panorama das Dificuldades
na Leitura um momento importante no nosso
trabalho em que na leitura apresentam-se
dificuldades específicas que tem que ser bem
tratadas pois trata-se de um componente
basilar no desenvolvimento da aprendizagem
humana. Em um terceiro momento nos
debruçamos sobre as Dificuldades na
Escrita, pois são os prolegômenos de nossas
reflexões abarcando assim como na leitura
componentes fundamentais da alfabetização,
processo consubstanciado na docência e na
discência que não podem ser dicotomizadas
dada sua importância na construção das
relações de ensino e aprendizagem. Sem
a pretensão de conclusões apresentamos
nossas Considerações Finais que intentaram
ser a síntese de nosso texto consolidando
nossas análises que ainda que introdutórias
alicerçaram nossos esforços de estudar o
tema do déficit de aprendizagem em seu
processo contemplando as dificuldades de
escrita e de leitura. Encerramos um processo,

mas nossa luta e inquietações permanecem
em torno das temáticas aqui suscitadas e que
permeiam o nosso meio compreendendo a
necessidade de permanecermos estudando e
pesquisando para consolidar o conhecimento
por nós construído nesse trabalho.

DÉFICIT E O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
O Déficit de Atenção e Aprendizagem são
termos usados para descrever um transtorno
cujos sintomas estão relacionados à
falta de atenção, hiperatividade (excesso
de atividade motora) e impulsividade,
dificuldade de aprendizagem ocasionam
problemas na vida estudantil da criança.
Os indicadores mais claros das explorações
que as crianças realizam para compreender
a natureza da escrita são suas produções
espontâneas, entendendo como tal as que
não são o resultado de uma cópia (imediata
ou posterior). Quando uma criança escreve
tal como acredita que poderia ou deveria
escrever certo conjunto de palavras, está
nos oferecendo um valiosíssimo documento
que necessita ser interpretado para poder
ser avaliado. Essas escritas infantis têm
sido consideradas, displicentemente, como
garatujas, “puro jogo”, o resultado de fazer
“como se soubesse escrever. Aprender a
lê-las, isto é, a interpretá-las é um longo
aprendizado que requer uma atitude teórica
definida. Entende-se que a criança aprende só
quando é submetida a um ensino sistemático,
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e que a sua falta de conhecimento está
garantida até que receba tal tipo de ensino,
nada pode-se enxergar. Mas se pensar
que as crianças são seres que ignoram que
devem pedir permissão para começar a
aprender, talvez se comece a aceitar que
podem saber, embora não tenha sido dada
a elas a autorização institucional para tanto.
Saber algo a respeito de certo objeto não
quer dizer, necessariamente, saber algo
socialmente aceito como “conhecimento”.
“Saber” quer dizer ter construído alguma
concepção que explica certo conjunto de
fenômenos ou de objetos da realidade.
Que esse “saber” coincida com o “saber”
socialmente válido é um outro problema
(embora seja esse, precisamente, o problema
do “saber escolarmente reconhecido). Uma
criança pode conhecer o nome (ou o valor
sonoro convencional) das letras, e não
compreender exaustivamente o sistema
de escrita. Inversamente, outras crianças
realizam avanços substanciais no que diz
respeito à compreensão do sistema, sem ter
recebido informação sobre a denominação
de letras particulares, a fonetização da
escrita (que se inicia com um período
silábico e culmina no período alfabético).
Em um determinado período conseguem as
duas distinções básicas que sustentarão as
construções subsequentes a diferenciação
entre as marcas gráficas figurativas e as nãofigurativas, por um lado, e a constituição da
escrita como objeto substituto, por outro.
A distinção entre “desenhar” e “escrever” é
de fundamental importância (quaisquer que
sejam os vocábulos com que se designam
especificamente essas ações). Ao desenhar

se está no domínio do icônico; as formas
dos grafismos importam porque reproduzem
forma dos objetos. Ao escrever se está fora
do icônico às formas dos grafismos não
reproduzem a forma dos objetos, nem sua
ordenação espacial reproduz o contorno dos
mesmos. Por isso, tanto a arbitrariedade das
formas utilizadas como a ordenação linear
das mesmas são as primeiras características
manifestas
da
escrita
pré-escolar.
Arbitrariedade não significa necessariamente
convencionalidade.
No entanto, também as formas
convencionais costumam fazer a sua aparição
com muita precocidade. As crianças não
empregam seus esforços intelectuais para
inventar letras novas: recebem a forma das
letras da sociedade e as adotam tal e qual. Por
outro lado, as crianças dedicam um grande
esforço intelectual na construção de formas
de diferenciação entre as escritas e é isso
que caracteriza o período seguinte. Esses
critérios de diferenciação são, inicialmente,
intrafigurais e consistem no estabelecimento
das propriedades que um texto escrito deve
possuir para poder ser interpretável (ou
seja, para que seja possível atribuir-lhe uma
significação). Esses critérios intrafigurais se
expressam, sobre o eixo quantitativo, como
a quantidade mínima de letras - geralmente
três -. Que uma escrita deve ter para que
“diga algo” e, sobre o eixo qualitativo, como
a variação Interna necessária para que uma
série de grafias possa ser interpretada (se o
escrito tem “o tempo todo a mesma letra”,
não se pode ler, ou seja, não é interpretável).
O modo tradicional de se considerar a escrita
infantil consiste em se prestar atenção apenas
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nos aspectos gráficos dessas produções,
ignorando os aspectos construtivos. Os
aspectos gráficos têm a ver com a qualidade
do traço, a distribuição espacial das formas, a
orientação predominante (da esquerda para
a direita, de cima para baixo), a orientação
dos caracteres individuais (inversões,
rotações, etc.). Os aspectos construtivos
têm a ver com o que se quis representar e
os meios utilizados para criar diferenciações
entre as representações. Do ponto de vista
construtivo, a escrita infantil segue uma linha
de evolução surpreendentemente regular,
por diversos meios culturais, de diversas
situações educativas e de diversas línguas.
O professor assume um papel fundamental
na vida escolar de seu aluno.
É dada a ele a possibilidade de reconhecer
a dificuldade que esse aluno enfrenta na
rotina escolar. A prática docente necessita
hoje, acompanhar a evolução das dificuldades
que se apresentam, dentre elas Déficit de
Atenção, para isso é essencial uma formação
para o ensino na diversidade, como manda
a LDB em seu artigo 59 inciso III. Muito
tem se falado em aluno hiperativo, contudo
percebe-se que há confusão a respeito do
conceito de hiperatividade, sendo apontado
como hiperativo qualquer comportamento
que fuja ao esperado em relação ao aluno
comportado, educado, participativo e com
bom rendimento. Há uma generalização
que pode influenciar negativamente a
participação do aluno em sala de aula. Por
outro lado, muitos alunos hiperativos e com
déficit de atenção já diagnosticado sofrem
com a falta de informações e adequação do
trabalho docente, para que possa integra-se

e mesmo ser incluído na rotina de sala de
aula, fazendo alunos e famílias passar por
verdadeira peregrinação de encontrar uma
escola que possa ajudar na aprendizagem
da criança ou jovem com TDA, a escola
precisa restaurar sua atenção e assumir a
corresponsabilidade da inclusão deste.
O Déficit de Atenção não é um distúrbio
passageiro, e requer muito cuidado no
trabalho, além de uma dedicação diferenciada
com quem o aluno interaja. Aluno com este
distúrbio tem uma inteligência normal e
às vezes acima da média só precisam de
oportunidades para vivenciar a aprendizagem
e desenvolver suas potencialidades como
qualquer outra criança. Quando se estuda a
inclusão de alunos a tendência é preocuparse com a inclusão da deficiência que é visível
e que se destaca pela aparência deixando
de lado aquele aluno que vive à margem
das tarefas não realizadas, que não cumpre
seus compromissos escolares na maioria das
vezes desestabiliza a rotina de aula. Eles na
maioria são classificados como preguiçosos,
dispersos e desinteressados, problemáticos
ou denominações que afastam o professor e a
escola do compromisso de ajudá-lo de forma
satisfatória do processo de aprendizagem.
Define a esses alunos a responsabilidade
e obrigação da família em mudar esse
comportamento. Diante da dificuldade de
encontrar um caminho que possa ajudar esse
aluno, volta-se atenção para o professor,
que passa a ser o principal foco de pesquisa,
deve-se repensar, avaliar e possivelmente
modificar a relação estabelecida entre
o professor e aluno, podendo essa ação
contribuir para a inclusão deste aluno que não
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pode se sentir abandonado, não sendo essa a
salvação para o problema do aluno com TDA.
Mas pode ser uma proposta de alternativa
para amenizar o trabalho do professor.
O professor assume um papel fundamental
na vida escolar de seu aluno. É dada
a ele a possibilidade de reconhecer a
dificuldade que aquele enfrenta na rotina
escolar. A prática docente necessita hoje,
acompanhar a evolução das dificuldades
que se apresentam, dentre elas Déficit de
Atenção e Aprendizagem.
A distinção entre dificuldades e distúrbios
de aprendizagem está baseada aos problemas
de ordem psicopedagógica ou sócio-culturais
esta visão e mais comum em perspectiva
preventiva, pois o termo “distúrbio” este
relacionado na medida em que sugere a
existência de comprometimento neurológica
em funções corticais específicas, sendo
mais utilizado pela perspectiva clínica. Um
distúrbio de aprendizagem obrigatoriamente
remete a um problema ou a uma doença que
acontece com o aluno em nível individual.
Esta palavra distúrbio tem se alastrado
entre os professores, apesar de não ser bem
definido claramente o significado.
A educação precisa acompanhar as
exigências da sociedade contemporânea,
não
pode
haver
espaço
para
o
preconceito e a discriminação visando
associo igualdade de oportunidade e
acesso ao aprendizado, ela precisa dar ao
aluno e ao professor a possibilidade de
vencer os desafios. Compreender como
se desenvolve a atenção voluntária no
indivíduo é a capacidade de focar a atenção
em determinado estímulo. Para alcançar

esses objetivos, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica na qual foi feito um levantamento
das obras dos autores mencionados na
bibliografia que abordavam o conceito de
déficit de atenção e aprendizagem.
Como objetivos específicos este estudo
pretendeu:
- Descrever quais as características
demográficas gerais desse professor que
trabalha com aluno com TDA e Aprendizagem
com ou sem hiperatividade.
- Descrever como as dificuldades de
aprendizagem pode se manifestar em sala de
aula causando graves problemas no futuro
da criança.
- Identificar como o professor conceitua
o transtorno, que tipo de informação tem a
respeito, se ocorre déficit de aprendizagem
ou de atenção com a falta de incentivo de
leitura.
- Verificar com relação à prática
profissional, que situações têm dificultado a
inclusão do aluno com TDA e Aprendizagem.
- Verificar quais as estratégias que os
professores têm utilizado com seus alunos
com a aprendizagem.
- Averiguar se os professores têm uma
visão crítica sobre as manifestações em sala
de aula do tema e como lidam com a mesmo.
- A pesquisa se justifica em proporcionar
aos professores uma visão mais ampla
em relação ao Déficit de Atenção e
Aprendizagem.
A partir de observações em sala de aula
pode-se observar que algumas crianças têm
um bom desempenho em sala, outras não
conseguem acompanhar seus colegas isso
muitas vezes dificulta o trabalho do professor,
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pois esses alunos não acompanham os
demais, conversam muito, correm pela sala,
agridem seus colegas distraindo os demais.
O termo dificuldade no processo de
aprendizagem engloba várias áreas:
Visão muitas vezes o aluno não acompanha
os demais devido a um problema de baixa
visão que ainda não foi detectado.
Audição a criança grita em sala fica dispersa
agride seus colegas etc. simplesmente
porque não escuta bem o que professora e
seus colegas falam. Problemas com a fala
também pode tornar uma dificuldade para
alguns alunos
Dislexia esse transtorno se caracteriza
pela dificuldade do indivíduo em decodificar
símbolos, ler, escrever, soletrar, compreender
um texto, reconhecer fonemas, exercer
tarefas relacionadas à coordenação motora;
e pelo hábito de trocar, inverter, omitir ou
acrescentar letras/palavras ao escrever.
Dislalia é um distúrbio da fala que se
caracteriza pela dificuldade em articular
palavras, o portador de dislalia pronuncia
determinadas palavras de maneira errada
trocando, distorcendo ou acrescentando
fonemas ou silabas a ela. A dislalia pode
interferir na escrita tal como ocorre na fala.
Disfemia,
conhecida
popularmente
como gagueira a criança apresente alguma
dificuldade para produzir um ritmo regular
e suave em sua fala. a maioria das crianças
com gagueira começa a se retrair e ter sua
auto-estima prejudicada. O bullying escolar
é uma possível complicação à qual nós
devemos ficar atentos. Seguindo a linha
de pensamento da pesquisadora Emília
Ferreiro, entende-se que a arte de alfabetizar

vai muito além de quadro e giz, envolvem
conhecimento profundo da vivência do
aluno, conhecimento do professor, materiais,
técnicas, métodos e muito apoio para se
desenvolver um trabalho de equipe. Numa
alfabetização
construtivista,
estimular
aspectos motores, cognitivos e afetivos é
essencial unidos ao contexto sociocultural
do aluno, para que se possa fazer análise
desses dados necessita-se definir a prática
da alfabetização, se acredita na prática da
pesquisa e interação de conhecimentos.
Emília Ferreiro destaca níveis estruturais
da linguagem escrita que são: Nível PréSilábico, Nível Alfabético. Segundo dados
coletados em livros e pesquisas feitas na
internet, o nível pré-silábico, não se busca
correspondência com o som, a criança
diferencia desenho e escrita, utiliza duas
ou três letras para escrever palavras, além
disso, percebe que necessita variar os
símbolos para obter novas palavras. No
nível silábico: divida-se em silábico e silábico
alfabético. Sendo assim, no silábico a criança
diferencia o fonema “som” da “letra” grafia.
Utilizando aleatoriamente ora consoantes,
ora vogais, em alguns momentos inventa e
repete letras de acordo com o número de
sílabas das palavras. Já no nível alfabético,
a criança entende que a sílaba não pode ser
considerada uma unidade e que pode ser
separada em unidades menores. A
identificação do som não é garantia de
identificação da letra. E que para escrever
precisa de análise fonética das palavras.
Assim sendo, segundo SAMPAIO (2011),
destaca-se o processo da construção da
escrita:
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Na fase 1, início dessa construção, as
tentativas das crianças dão-se no sentido
da reprodução dos traços básicos da escrita
com que elas se deparam no cotidiano.
O que vale é a intenção, pois, embora o
traçado seja semelhante, cada um “lê” em
seus rabiscos aquilo que quis escrever.
Desta maneira, cada um só pode
interpretar a sua própria escrita, e não a
dos outros. Nesta fase, a criança elabora
a hipótese de que a escrita dos nomes é
proporcional ao tamanho do objeto ou ser a
que está se referindo.
Na fase 2, a hipótese central é de que para
ler coisas diferentes é preciso usar formas
diferentes. A criança procura combinar de
várias maneiras as poucas formas de letras
que é capaz de reproduzir. Nesta fase, ao
tentar escrever, a criança respeita duas
exigências básicas: a quantidade de letras
(nunca inferior a três) e a variedade entre
elas, (não podem ser repetidas).
Na fase 3, são feitas tentativas de dar
um valor sonoro a cada uma das letras
que compõem a palavra. Surge a chamada
hipótese silábica, isto é, cada grafia traçada
apropriada a uma sílaba pronunciada,
podendo ser usadas letras ou outro tipo de
grafia. Há, neste momento, um conflito entre
a hipótese silábica e a quantidade mínima de
letras exigida para que a escrita possa ser
lida a criança, neste nível, trabalhando com
a hipótese silábica, precisa usar duas formas
gráficas para escrever palavras com duas
sílabas, o que vai de encontro às suas ideias
iniciais de que são necessários pelo menos
três caracteres. Este conflito a faz caminhar
para outra fase.

Na fase 4 ocorre, então a transição da
hipótese silábica para a alfabética. O conflito
que se estabeleceu entre uma exigência
interna da própria criança (o número mínimo
de grafias) e a realidade das formas que o
meio lhe oferece, faz com que ela procure
soluções. Ela, então, começa a perceber que
escrever é representar progressivamente as
partes sonoras das palavras, ainda que não o
faça corretamente.
Na fase 5, finalmente, é atingido o estágio
da escrita alfabética, pela compreensão de
que a cada um dos caracteres da escrita
se adequada aos valores menores que a
sílaba, e que uma palavra, se tiver duas
sílabas, exigindo, portanto, dois movimentos
para ser pronunciada necessitarão mais
do que duas letras para ser escrita e a
existência de uma regra produtiva que
lhes permite, a partir desses elementos
simples, formarem a representação de
inúmeras sílabas, mesmo aquelas sobre
as quais não se tenham exercitado.
A criança tem a sua frente uma estrada longa,
até chegar à leitura e a escrita, percebendo
que a cada som retribui uma determinada
forma; que há grupos de letras separados
por espaços em branco, grupos estes que
retribuem a cada uma das palavras escritas.

DIFICULDADES NA LEITURA
A leitura é um processo de compreensão
abrangente que envolve aspectos sensoriais,
emocionais,
intelectuais,
fisiológicos,
neurológicos,
bem
como
culturais,
econômicos e políticos. Para que a criança
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adquira os símbolos gráficos, ela precisa ter
uma perfeita integridade sensorial e também
a capacidade de integrar experiências não
verbais, isto é, diferenciar um símbolo do
outro, atribuir-lhe significado e retê-lo. Ao
adquirir a linguagem auditiva, a criança vai
diferenciar, por exemplo, o símbolo ‘casa’

de outros símbolos que ouve e vai associar
essa unidade auditiva ao objeto, assim tornase capaz de recordá-lo ao falar com outras
pessoas no futuro. Quando a criança não
consegue reter e integrar na sua experiência
o que ouve e vê, pode-se esperar que ela
venha a manifestar dificuldades na leitura.

DIFICULDADES NA ESCRITA
A escrita é uma das formas superiores de
linguagem, requer que a pessoa seja capaz
de conservar a ideia que tem em mente,
ordenando-a numa determinada sequência
e relação. Escrever significa relacionar o
signo verbal a um signo gráfico. Na escrita
se estabelece uma relação entre a audição
(palavra falada), o significado (vivência da

criança) e a palavra escrita, por isso, a escrita
é mais cuidadosa que a fala e, portanto,
mais permanente tornando evidentes os
problemas que se constituem distúrbios
de
grafia.
Encontramos
basicamente
três tipos de distúrbios na escrita: a
disgra fia as disortográficas e os erros de
formulação e sintaxe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio do estudo elaborado do artigo, pode-se observar
dentre os escritos feitos e fundamentados em autores que
ajudam no processo de ensino aprendizagem, com suas
variadas formas, a importância de se refletir sobre o déficit
de atenção e como um relacionamento harmonioso entre
aluno e professor, pode ser significativo na aprendizagem.
O referido estudo faz analisar sobre as dificuldades e
sucesso na educação, que vem mostrar a oportunidade que
o futuro educador poderá ter ao estudar e analisar esta
(educação), a fim de poder em sua realidade educacional
ser colaborador convicto de suas realizações segundo suas
ações. Portanto, vê-se um ideal de educação, mediante das
buscas e experiências na reelaborarão e reorganização de
uma sociedade emancipatória, tendo como meta o bemestarem social, almejando a capacidade de criatividade do
indivíduo num desenvolvimento que prospere em mudanças
no enredo da realidade desenvolvimento de competências,
abrangendo assim todas as dimensões da sua atuação
como profissional. Muitas crianças são identificadas como
portadoras de problemas de aprendizagem quando não
realizam o que se espera de uma programação de ensino,
sejam eles problemas na escrita ou na leitura que são os
mais comuns, muitas dificuldades de aprendizagem são
manifestadas por fatores orgânicos (saúde, alimentação
inadequada), psicológico (inibição, ansiedade), e fatores
ambientais (educação familiar, influência dos meios de
comunicação), quando detectado algum tipo de dificuldade
de aprendizagem o professor deve fazer primeiramente uma
análise para saber se será permanente ou provisório, pois a
criança pode estar vivendo uma fase difícil. Quando o ato
de aprender se apresenta como problemático, é preciso uma
avaliação muito mais abrangente e minuciosa, o professor
não pode se esquecer de que o aluno é um ser social com
cultura, linguagem e valores específicos aos quais ele deve
estar sempre atento, inclusive para evitar que seus próprios
valores não o impeçam de auxiliar a criança em seu processo
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de aprender, a criança é um todo e, quando assim, não venha a manifestar uma parada ou
apresenta dificuldades aprendizagem, precisa um retrocesso na sua aprendizagem.
ser avaliada em seus vários aspectos, para que
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DESINIBIR, VIVENCIAR E APRENDER
– UMA PROPOSTA PARA O
APRENDIZADO
RESUMO: Desinibir, vivenciar e aprender são três passos sugeridos neste trabalho, para
a aprendizagem. Cabe ao docente a maior responsabilidade no desenvolvimento desta
proposta, pois depende dele dominar o conteúdo e ser um profissional comprometido com
o seu papel de “descarneirar carneiros”, conforme comentava Monteiro Lobato. Para o autor,
o fim da ignorância só se dá com um novo olhar sobre a realidade – fazer com que o carneiro
deixe de ser carneiro, ou seja, um ser passivo, incapaz de fazer algo por si próprio, e que
deixa tudo ficar na dependência de alguém que lhe pastore. Ao educador cabe a “missão”
não de ser o pastor do rebanho, todavia o “descarneirador”, alguém que se apresente com
um método a mais para desempenhar seu ofício.
Palavras-chave: Aluno; Aprendizagem, Professor
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INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta-se como uma
proposta a mais, dentre as muitas existentes,
com o objetivo de promover êxito no
ensino-aprendizagem. Não se trata de
ensinar o professor a lecionar, pois seria
muita prepotência, busca-se sugerir uso de
ferramentas que fornecerão uma diretriz
na metodologia utilizada. O objetivo aqui
proposto é sugerir um mecanismo com a
finalidade de que o docente alcance seu
objetivo de ensinar. Sabe-se que não há um
modelo a ser seguido numa sala de aula que
garanta resultado certeiro, mesmo porque o
que funciona bem com uma turma, pode não
resultar em algo positivo com outra.
Os alunos são diferentes dentre si,
bem como as turmas de uma mesma série
possuem cada uma sua especificidade.
O sucesso obtido com um método em uma
classe, nem sempre será garantido com
outra, por este motivo apresenta-se apenas
uma proposta que poderá ser testada e
apurado o seu desempenho. Não se trata de
experimento como num laboratório, é uma
sugestão para o profissional que trabalha
com compromisso e responsabilidade
no seu fazer diário. Quando se fala de
responsabilidade, refere-se aos frutos
advindos do trabalho em sala de aula onde
educando e docente trabalham juntos como
numa orquestra na qual cada instrumento
produz um som harmônico resultando numa
bela sinfonia. Ambos precisam desenvolver
um trabalho contíguo para que os passos
possam seguir lado a lado com o professor
dando as coordenadas.

Rubem Alves (1991, p.11) afirma que
“Professores há aos milhares. Mas o professor
é profissão, não é algo que se define por
dentro, por amor. Educador ao contrário, não
é profissão; é vocação. Ao colocar em prática
uma metodologia em que o responsável em
aplicá-la é o educador, espera-se que o aluno
corresponda. Conforme disse Alves (1991)
exige-se do docente mais do que conhecer o
conteúdo a ser ensinado, ele precisa dominar
a matéria e necessita também ânimo, ir além
do avental e de um crachá escrito “professor”
– é preciso criar possibilidades.
Freire (1996, p.25) diz que: “Ensinar
não é transferir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua produção ou
a sua construção”. O docente é o ator
principal neste jogo de produção e/ou
construção do saber e o objetivo é justamente
despertar o olhar para essa possibilidade
– o professor como a peça central desta
proposta. Com certeza o professor conhece
ou até trabalhou usando os elementos aqui
propostos, mas em razão do cansaço do dia a
dia acabou por deixá-lo de lado e esqueceuse dos ganhos obtidos.
Os três passos sugeridos que é “desinibir,
vivenciar e aprender” objetiva proporcionar
opções para atingir o alvo que deseja todo
professor – o aprendizado. A utilização
destes três passos justifica-se porque é
sabido que quanto mais estímulos forem
apresentados visando a excelência do ensinoaprendizagem melhor será. O que se alcançará
com os três passos sugeridos é justamente
auxiliar aluno e educador a desenvolver
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um trabalho prazeroso, obtendo como
consequência um alto nível de aceitação e
bom rendimento escolar.
Segundo Morais (1992, p.93) “Somos
chamados (vocacionados) a ir até o final
de nós mesmos; temos o compromisso
básico de tentar esgotar nossas boas
potencialidades”. É com esse intuito,
acreditando no potencial de aluno e professor
que se apresenta esta proposta.

DESINIBIR PARA ATRAIR
Conforme foi mencionado, esta proposta
apresenta três passos e o primeiro deles
é o desinibir. Muitos talvez digam que é
desnecessário porque o aluno já conhece
toda rotina – que seja, todavia não custa
reforçar as informações. Se esta sugestão
parece primária e ingênua, se soa como
falta de conhecimento dos alunos e de seu
comportamento; sabe-se que o aluno é
falante e crítico, pois esta primeira fase que
é chamada desinibir tem mais relação com
a franqueza, a gentileza e a atenção que é
dado ao aluno no primeiro dia de aula. Uma
boa recepção com um sorriso amigável, fazer
a apresentação do roteiro de seu trabalho
(as avaliações no decorrer do curso, por
exemplo), quais suas exigências na elaboração
de trabalhos, o objetivo de seu trabalho,
enfim uma transparência na explicação do
dia a dia de sua aula, bem como da escola.
O fato da primeira aula ser de esclarecer os
maus entendidos e acrescentar dados novos,
não pode ser a chance para o professor
desempenhar seu papel de carrasco, como

ocorreu em um primeiro dia de aula, em uma
determinada escola, em que o professor
encarregado de dar as boas-vindas foi frio e
áspero na sua fala: “As normas da escola são
estas, quem não estiver satisfeito é melhor
procurar outra escola”.
O professor que é um ser humano como
qualquer outro tem suas mudanças de
humor, contudo não se pode esquecer que
se trata de profissionalismo e o primeiro
contato ficará marcado e definirá como
será a relação aluno/professor no decorrer
do semestre, ano ou curso. A naturalidade,
a amabilidade e a gentileza, palavras
que são esquecidas muitas vezes pelas
pessoas, são fundamentais no convívio.
Em muitos países auxiliar alguém em uma
pequena dificuldade, como pegar um
material que caiu no chão, é quase que uma
obrigação, faz parte da boa educação, coisa
que aqui no Brasil, infelizmente, tem caído
em desuso dia após dia.
Cortesia e bom senso não faz de ninguém
um fraco. Saber dizer as coisas é muito
mais importante até que dizê-las, logo cabe
ao professor saber desempenhar-se em
cada situação. Um pouco de amabilidade
possibilitará que até as mais duras palavras
sejam fáceis de serem suportadas. A questão
não é deixar de dizer o que precisa ser falado
para não magoar, trata-se de transmitir
de forma objetiva, sem o tom de euforia e
sem incorporar o perverso Hitler. Faz-se
necessário sempre colocar-se no lugar do
ouvinte para compreender a maneira como
deve ser transmitida a mensagem. Se o
modo não causar desconforto, prossiga, caso
contrário é melhor reformular a colocação.
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Pode-se compreender que o desinibir
está inserido em preceitos de gentileza,
amabilidade, franqueza e objetividade.
Poderia até dizer que a compreensão e a
“amizade” que se desenvolve no início será
o alicerce durante todo o trajeto que será
feito juntos. O aluno que sai satisfeito do
primeiro contato terá mais incentivo para
outros encontros e estará mais acessível
ao que lhe propor, bem quanto ao que dele
for cobrado. O educador por sua vez deve
sentir se sua turma correspondeu a essa fase
inicial, analisar o estágio alcançado, uma
vez que não adianta ter pressa em adiantar
o conteúdo para dar a matéria programada
só para cumprir o programa. Pular esta etapa
pode fazer falta no decorrer do percurso,
valorizar o lado humanista desta proposta,
ou seja, valorizar a pessoa sem desmerecer o
conteúdo fará a diferença na aprendizagem.
Silo (1994 p. 18) salienta: “Nada por
encima del ser humano y ningún ser humano
por debajo de outro” (Nada acima do ser
humano, nem nenhum ser humano debaixo de
outro). Parte-se do princípio que deve haver
prioridade à pessoa, haja vista, “tudo fica bem
quando todos estão bem”. Se o emocional
interfere no ensino-aprendizagem, não basta
fazer pelo simples ato de executar, contudo
deve-se lograr o ganho a ser contabilizado.
Há de ater-se à maneira de como é feito
cada coisa, dependo do tino que se tem
pode-se obter resposta positiva ou negativa.
Engana-se quem acredita que não possui
esta capacidade de enxergar além. Ele nasce
com o educador, faz parte do instinto do
educador, é o sentido a mais de que é dotado.
Uma simples aula de apresentação pode ser

o elo definitivo que vai unir aluno e professor.
Se o trajeto programado estiver saindo
do percurso planejado, faz-se necessário
recorrer a alguma estratégia.
O maior medo do professor está em dar
autonomia, liberdade ao aluno. Dar liberdade
não é permitir que o aluno ou quem quer que
seja tenha margem para faltar com o respeito.
A postura do professor é o diferencial para
traçar este limite que permitirá com que o
aluno não tenha medo do professor, mas
respeito. Conforme dizia a professora
Emiliana Spínola (Unicastelo, 1996) ”respeito
é algo que se conquista”, sendo assim, o
profissional não enfrentará problemas com o
desrespeito se souber se posicionar.
Sendo vencida esta primeira etapa, o
educando estará pronto para começar a
segunda parte, porque o primeiro passo
de desinibição abriu caminhos e traçou
diretrizes para este relacionamento que
começa no primeiro contato e seguirá por
toda a jornada a ser trilhada.

VIVENCIAR É APRENDER A
APRENDER
Tudo que é vivenciado deixa suas marcas,
diferentemente de ouvir dizer. Este exemplo
que será apresentado ilustra uma vivência
em sala de aula. Sabe-se que cada situação
é única e o educador precisa estar atento
quanto a metodologia que vai empregar, onde
e quando. Neste quesito vivência, sugere-se
permitir que os alunos tragam um pouco de
seu contexto para ser trabalhado. Vivenciar
situações reais, colocar em prática um pouco
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do dia a dia por intermédio de exercícios de
vivência. Tudo o que é proposto é amarrar o
conteúdo dado, com atividades práticas, em
que o aluno tenha que vivenciar, dramatizar
e/ou representar.
Eis o caso: alunos de uma classe de reforço
estavam com dificuldades em aprender tempos
verbais. Eles conseguiam compreender as
diferenças entre presente, pretérito e futuro,
o que aparentemente é uma coisa fácil, mas
aquela turma não conseguia entender que
presente é o que ocorre no agora, um minuto
passado faz parte do pretérito e o minuto
anterior pertence ao futuro.
Para colocar em prática os tempos
o professor fez a classe experimentar
uma
situação:
ele
levou
um
pacote de bolachas recheadas e, sem dizer
nada aos alunos (fez questão de fingir que
não tinha visto que os alunos estavam
vendo), abriu o pacote, dando a maior
atenção para o pacote, olhando e lendo
algumas informações. Na sequência tirou
uma bolacha do pacote e deu uma mordida
na bolacha, fazendo com que os olhos
curiosos dos alunos quase saltassem de suas
órbitas. Saboreando a bolacha, como se fosse
a coisa mais deliciosa existente na terra, ele
escreveu: Eu como bolacha.
Nestas alturas do acontecimento, os mais
afoitos já tinham pedido bolacha, falaram
de sua fome, criticaram o professor pela
indelicadeza dentre outras ocorrências.
Sem nada responder, o professor escreveu a
segunda frase: Eu comi bolacha.
Ele pegou alguns pacotes de bolacha
e distribui com a garotada, ao passo que
comiam ele escreveu: Vocês comem bolacha.

Ao lado das duas orações ele escreveu
“tempo presente”.
Depois que todos haviam comido ele
perguntou se tinha sobrado alguma bolacha,
disseram-lhe que havia acabado. Ele faloulhes que tinham feito a coisa perfeita, por
completo, então escreveu:
Eu comi. - Vocês comeram. - tempo
pretérito perfeito
Ele aproveitou o exemplo prático
para explicar a diferença do momento
em que ocorre a ação. Deu vários
exemplos que no final todos comentaram
sobre a aula vivenciada. Se todos não
entenderam e ficaram com dúvidas, pelo
menos uma boa parte da sala compreendeu o
que tinha se passado e conseguia relacionar
o conteúdo com a prática.
Neste exemplo dado, não houve uma
representação, pode-se dizer que ocorreu
uma vivência de situação, embora pudesse
contar com elementos como: atores
(professor e alunos), cenário (sala de aula),
roteiro (a explicação sobre tempo verbal),
no lugar de chamar de dramatização,
elege-se o termo vivência. Um exemplo
simples como este pode ser seguido,
fazer com que o aluno vivencie a situação,
fornece-lhe elementos para que possa
concatenar as ideias além de tornar a aula
atrativa, diferente de passar um conteúdo só
porque a matéria precisa ser cumprida.
Neste segundo passo, o que se dá ênfase
é o experimentar, o vivenciar, contudo não
se pode separar o vivenciar do aprender,
porque ambos ocorrem simultaneamente –
no momento em que o aluno vivencia ocorre
naturalmente o aprendizado. Pode-se dizer
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que ambos estão unidos, embora sabe-se
que o aprendizado não ocorre somente por
meio da vivência, todavia que ela contribui
no processo não se pode negar. Um fato
vivenciado, seja ele bom ou ruim, dificilmente
será esquecido, logo, auxiliar o aluno a sentir
as experiências dará a ele suporte para
aprender a aprender.
Conforme Alves (1991,p.46):
(...) a economia pragmática e libidinal do
corpo só retém os conceitos que funcionam
como extensões de si mesmo ou que
tenham uma função lúdica: eficácia e prazer.
É justamente neste ponto que se insere a
questão da dificuldade da aprendizagem.
O que é imediatamente experimentado
não precisa ser ensinado nem repetido
para ser memorizado. Um choque elétrico,
o calor da chama, o gosto bom do figo em
caldas e catupiri que o Drumond aprecia
– aprendizagem imediata. Quanto mais
separado da experiência um determinado
conteúdo, maiores e mais complicadas as
mediações verbais. Acontece que, com
frequência, se processa uma separação
definitiva entre falado e o vivido, e a ciência
se torna um jogo de conceitos: uma caricatura
grotesca do jogo de contas de vidro do
mundo de Castália, da novela de Hesse (...).
O autor cita exemplos práticos que são
aprendidos somente com a vivência, o que
realmente se dá em variadas situações, em
compensação quando se trata de aprender
um conteúdo, ele valoriza a vivência e
fundamenta que o corpo funciona melhor
com eficácia e prazer. Aplicar uma matéria
com espaço para que o aluno possa interagir
com o seu mundo privado, irá assegurar

a aprendizagem. Um outro exemplo seria
trabalhar porcentagem usando uma conta de
luz; cada um com a conta de sua casa pode
familiarizar-se com os gastos e valores que
foram pagos. Após esta aula o aluno terá
mais facilidade nos cálculos e até mesmo um
outro olhar para economia doméstica.

APRENDER – E OS ELEMENTOS
FACILITADORES NO
APRENDIZADO
Até aqui apresentamos dois elementos
que formam a base da aprendizagem
dentro da proposta apresentada. Esta
última etapa que diz respeito ao aprender
está supostamente, interligada as fases
anteriores e só se efetiva após percorrer os
dois passos iniciais. O aprender segundo
Ceccon (1996) vem de vivenciar o concreto
e não apenas com teorias que para muitos é
uma linguagem desconhecida. O autor afirma
que: (...) é procurando resolver problemas
concretos, é testando e verificando
os resultados obtidos que as pessoas
aprendem coisas úteis e se convencem de
que podem aprender sempre mais.”(p.67)
Na citação acima, o autor acrescenta
que com base no processo de trabalhar
com o concreto, ocorre o convencimento
“de que se podem aprender sempre
mais”
Abre-se
uma
oportunidade
para o prosseguimento do aprender.
Dá-se a motivação que impulsiona a vivenciar
novas situações e extrair novos saberes.
Para Delors (1998) há quatro pilares
do conhecimento que respondem pela
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aprendizagem. No artigo de Rodrigues,
ela retoma o assunto e apresenta algumas
considerações:
Segundo Delors, a prática pedagógica
deve preocupar-se em desenvolver quatro
aprendizagens fundamentais, que serão para
cada indivíduo os pilares do conhecimento:
aprender a conhecer indica o interesse,
a abertura para o conhecimento, que
verdadeiramente liberta da ignorância;
aprender a fazer mostra a coragem de
executar, de correr riscos, de errar mesmo
na busca de acertar; aprender a conviver traz
o desafio da convivência que apresenta o
respeito a todos e o exercício de fraternidade
como caminho do entendimento; e,
finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja
o mais importante por explicitar o papel do
cidadão e o objetivo de viver.(p.1)
Se no ensino-aprendizagem estão:
professor, aluno e o conteúdo a ser aprendido,
ao professor cabe o papel de trabalhar com
ferramentas facilitadoras para inserir o
conteúdo, quanto aos alunos precisam estar
dispostos a aprender. Segundo Delors (1998)
apud Rodrigues é necessário:
• Aprender a conhecer
• Aprender a fazer
• Aprender a conviver
• Aprender a ser
Nenhum aprendizado dá por si somente,
há por trás do aprender elementos funcionais
que resultarão na vontade de aprender, o
que ocorre até com o autodidata. Nas quatro
bases para aprender o aluno deve contribuir
com sua parcela, todavia o professor estará
nos bastidores incentivando e dando todo o
suporte necessário.

Padre Antônio Vieira importante figura
do século XVII, viveu como filósofo, como
escritor (conhecido pelos sermões), orador e
missionário que trabalhava na evangelização
dos indígenas brasileiros, cita cinco condições
para que sermão alcance seu objetivo: a
conversão. Embora não se trate de conversão
e nem de o professor estar na situação
de missionário, os interesses estão muito
próximos, eis o motivo da citação deste.
Vieira (s.d,p.10) diz: “No Pregador podemse considerar cinco circunstâncias: a pessoa,
a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A Pessoa
que é, e Ciência que tem, a Matéria que trata,
o Estilo que segue, a Voz com que fala.”
Se aprender depende da vontade do
educando, depende outrossim do professor
com a relevância dos itens que cita o padre.
O educador ao buscar a aprendizagem há de
conhecer seus alunos, eles são a “Pessoa” de
que fala Vieira. O grau de conhecimento, a
facilidade ou dificuldade em que possuem é
a “Ciência” e ao professor cabe o domínio do
conteúdo – saber do que se fala. A “Matéria”
trata-se do conteúdo ensinado, em outra
parte do sermão diz que esse deve ser único,
não se pode misturar dois ou mais assuntos,
para que não provoque confusão.
Outro quesito destacado é o “Estilo”, da
maneira como é ensinada a matéria; usar
palavras simples e de forma natural para que
não haja mal-entendidos. A “Voz” é um outro
elemento que Vieira considera que influencia
no fruto colhido. Se o professor usar uma voz
muito suave, poderá provocar sono, ao passo
que se falar gritado muito incomodará, ele
salienta que: “E não há dúvida que o praticar
familiarmente, e o falar mais ao ouvido que
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aos ouvidos, não só concilia maior atenção,
mas naturalmente e sem força se insinua,
entra, penetra e se mete na alma.”(p.18)
Outros escritores citam outros pareceres
sobre o aprender, mas nesta sugestão de
seguir os três passos propostos, elegemos
Ceccon (1996) do trabalhar com o concreto;
Delors (1998) com as quatro formas do que
aprender e por fim Vieira com seus cinco

pontos a serem considerados ao lecionar
com o intuito de obter vitória no embate.
Acredita-se que é pertinente afirmar que
o ato de aprender será satisfeito ao seguir as
instruções apresentadas. O aprender é apenas
um passo que se dará com naturalidade
quando se usa método eficiente, seguido de
alguns preceitos básicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta proposta para aprendizagem trabalhou-se
em forma crescente – do período inicial, o primeiro
contato; o intermédio, ao vivenciar situações inseridas
no que deve ser aprendido e, a resposta aos dois
passos anteriores – a efetivação do aprendizado.
Sabe-se que é uma proposta modesta, mas que pela
experiência empírica provou ser bastante eficaz. Logo
não se trata de uma sugestão infalível, porque como todo
projeto tem seus pontos falhos, mas fixar no positivo e
aprimorar ou adaptar o que não proporcionou um resultado
satisfatório é previsível no professorado.
A primeira parte que trata da desinibição é fundamental
para traçar o percurso que se deseja percorrer.
Como vai ser feito e em que momento deverá ser revisto todo
o processo, assim como, a metodologia a ser utilizada há que
ser pensado. Este primeiro passo é a estrutura da proposta,
porque o que decorre é prosseguimento desse projeto
estabelecido anteriormente. Embora o vivenciar apresente
o pensamento de uma etapa à parte, ela dá seguimento ao
que fora traçado em desinibir. Porque as respostas feitas
no primeiro passo serão respondidas na segunda fase e
na terceira o aprender, nada mais é que o fechamento da
proposta – o seu resultado final.
Trata-se de um projeto com sequência em suas partes que
estão entrelaçadas do início ao final. Os elementos dialogam
e respondem às perspectivas de maneira clara, objetiva e
natural. Para encerrar, cita-se Alves (1984,p.12) que embora
use linguagem metafórica, pode-se bem compreender que o
alvo é a educação – do ensinar e do aprender:
“(...) para educar bem-te-vi é preciso gostar de bem- tevi, respeitar o seu gosto, não ter projeto de transformá-lo
em urubu. Um bem-te-vi será sempre um urubu de segunda
categoria. Talvez para se repensar a educação e o futuro da
Ciência, devêssemos começar nãos dos currículos-cardápios,
mas do desejo do corpo que se oferece à educação. É isto:
começar do desejo...”
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DESVENDANDO O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM POR MEIO
DA NEUROCIÊNCIA E COM A
AJUDA DA AFETIVIDADE E DA
MUSICALIZAÇÃO
RESUMO: Este artigo analisa a importância da Neurociência na Educação, por desvendar
o processo de aprendizagem no desenvolvimento das crianças. Enfatiza que a arte de
vivenciar, apreciar e criar música em sala de aula pode facilitar o tão complexo processo
de aprendizagem, especialmente quando este envolve o aprender a ler e a escrever,
levando em consideração as concepções contemporâneas da Neurociência a respeito
dos efeitos da música no cérebro e das semelhanças entre a aprendizagem da leitura
e da escrita de uma língua e da leitura e da escrita musical. Explica ainda como ocorre
esse processo de aprendizagem, considerando que a educação musical promove o lúdico,
valoriza o emocional, o intelectual e o físico das crianças, respeitando o seu processo de
desenvolvimento global, defendido por Henry Wallon. Cita também que a atividade musical,
além de transferir o processamento melódico do hemisfério direito para o esquerdo,
aumenta o tamanho e a conectividade de várias áreas cerebrais como o corpo caloso, o
cerebelo e o córtex motor. Assim, as funções musicais e linguísticas são potencializadas com
a ativação do lado esquerdo do cérebro. Esta pesquisa também apresenta um breve relato
sobre a importância da afetividade no desenvolvimento do cérebro das crianças. Conclui,
dentre outras coisas, que cabe aos educadores dar continuidade a esta pesquisa, na busca
de mais conhecimento e mudanças na atual qualidade da educação brasileira.
Palavras-chave: Neurociências; Processo De Aprendizagem; Música; Afetividade.

972

973

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INTRODUÇÃO
A educação evoluiu muito com os avanços
e as descobertas da Neurociência, tornando o
processo de aprendizagem menos complexo,
a partir do momento em que trouxe mais
esclarecimentos a respeito de como o
cérebro aprende.
Por meio da Neurociência, podese entender como as redes neurais se
estabelecem no momento da aprendizagem,
de que maneira os estímulos chegam ao
cérebro, de que forma as memórias se
consolidam e de como ocorre o acesso às
informações que são armazenadas.
Por isso, falar em educação e aprendizagem
é o mesmo que falar em processos neurais
- redes estabelecidas de neurônios que
se ligam e fazem novas sinapses, ou seja,
ligações entre os neurônios que resultam
em estímulos. E aprendizagem nada mais é
do que esse fantástico e complexo processo
pelo qual o cérebro reage aos estímulos do
ambiente, ativando as sinapses e tornandoas mais intensas. A cada estímulo novo, a
cada repetição de um comportamento que
se deseja consolidar, ocorrem circuitos
que processam as informações a serem
consolidadas (MIETTO, 2009).
Em outras palavras, a Neurociência
explica-nos o que antes se desconhecia sobre
o momento da aprendizagem, ou seja, que o
cérebro, esse órgão fantástico e misterioso,
é matricial nesse processo do aprender. Suas
regiões, lobos, sulcos, reentrâncias possuem
funções e grande importância num trabalho
em conjunto, em que cada um precisa
interagir com o outro (MIETTO, 2009).

Eis aí a importância de se conhecer o
papel do hipocampo na consolidação das
memórias; do sistema límbico - responsável
pelas emoções; dos mistérios que envolvem
a região frontal - sede da cognição, linguagem
e escrita, e de se tentar entender os
mecanismos atencionais e comportamentais
das crianças com transtornos, por exemplo.
Cada região do cérebro se conecta e se
interliga, de maneira que nesse trabalho
cada estrutura com seus neurônios
específicos e especializados desempenham
um papel importantíssimo no processo de
aprendizagem (MIETTO, 2009).
Daí a necessidade de os professores
compreenderem que o uso de estratégias
adequadas num processo de ensino
que possui dinamismo e prazer acaba
provocando como consequência alterações
na quantidade e qualidade das conexões
sinápticas, afetando assim o funcionamento
cerebral de forma positiva e permanente,
repercutindo em resultados extremamente
satisfatórios. E essas estratégias, além de
incluir obrigatoriamente a afetividade, podem
ser as de aliar a música aos jogos e demais
atividades escolares, pois há a possibilidade
de se trabalhar simultaneamente mais de um
sistema: o auditivo, o visual e até mesmo
o sistema tátil, no qual a música possibilita
dramatizações (MIETTO, 2009).
A justificativa do tema surgiu da
necessidade de se comprovar se o estímulo
musical é mesmo produtor de reações
neuropsicológicas específicas, essenciais
ao processo de aprendizagem durante
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o desenvolvimento do Sistema Nervoso
da criança, e se estas se propagarão
no decurso de sua vida. Sabe-se que a
música desperta emoções profundas,
criatividade, memória, atenção, disciplina,
autoestima e cooperação, além de criar um
ambiente lúdico, propício à aprendizagem.
A questão é saber se existe aí o
respaldado das concepções atuais da
Neurociência e, como a arte de produzir
música pode contribuir para facilitar o
processo complexo da aprendizagem?
O objetivo geral é destacar o
desenvolvimento da inteligência musical,
no contexto do desenvolvimento humano,
compreendendo a relação entre a

Neurociência e a aprendizagem nos primeiros
anos da infância e entendendo a relação
entre a música e o que a Neurociência diz
sobre os seus efeitos no cérebro humano.
Para tanto, a metodologia utilizada
baseou-se numa pesquisa exploratória
e bibliográfica; sendo exploratória por
conter levantamento de conhecimento e
práticas com o problema pesquisado, sem
obrigatoriamente se tratar de um estudo
de caso; e bibliográfica, por ser elaborada a
partir de material já publicado, constituído
de livros, revistas e jornais tecnocientíficos,
artigos publicados na internet e algumas
dissertações e monografias.

A RELEVÂNCIA DA MÚSICA NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
O desenvolvimento motor, afetivo
e cognitivo de uma criança pode ser
positivamente influenciado por uma proposta
adequada de educação musical na Educação
Básica, desde a Educação Infantil.
Para Gardner (1995, p. 78): “de todos os
talentos com que os indivíduos podem ser
dotados, nenhum surge mais cedo do que o
talento musical”.
Pesquisas comprovam que o estímulo
musical produz reações neuropsicológicas
específicas, essenciais ao processo de
aprendizagem durante o desenvolvimento
do Sistema Nervoso da criança, e que a
acompanhará por toda sua vida. A música
motiva e mobiliza para o desenvolvimento da
atenção, memória, comunicação, habilidades

motoras, amadurecimento emocional e
socialização (LOUREIRO e FRANÇA, 2005).
Louro, Alonso e Andrade (2006) diz que
a musicalização trabalha todos os aspectos
psicomotores
necessários
para
uma
aprendizagem significativa tanto musical
como outra qualquer. Para esta pesquisadora,
o desenvolvimento depende das vivências
com o mundo externo e a relação corpo –
movimento, essenciais ao amadurecimento
global da pessoa.
Conforme Louro, Alonso e Andrade
(2006), as atividades musicais que envolvam
o ritmo colaboraram para o desenvolvimento
psicomotor da criança, como as elencadas no
Quadro 1 a seguir:
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MÚSICA VERSUS NEUROCIÊNCIA
Quadro 1 – Música Versus Psicomotricidade

Fonte: Louro, Alonso e Andrade (2006). Disponível em: https://anppom.com.br/congressos/index.php/27anppom/
cps2017/paper/view/4994. Acesso em 12 abril 2018.
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Muszkat (2000) afirma que exposição à
música afeta o funcionamento do cérebro
e provoca alterações fisiológicas desde a
modulação da frequência cardíaca, dos ritmos
respiratórios, dos ritmos elétricos cerebrais,
dos ciclos de sono e vigília, até a produção
de vários neurotransmissores relacionados à
recompensa e ao prazer.
O treino musical, além de transferir o
processamento melódico do hemisfério
direito
para
o
esquerdo,
aumenta
a capacidade necessária para uma
aprendizagem significativa tanto musical
como outra qualquer. O desenvolvimento
depende das vivências com o mundo externo
e a relação corpo – movimento, essenciais
no amadurecimento global da pessoa
(MUSZKAT, 2000).
O treino musical também aumenta o
tamanho e a conectividade de várias áreas
cerebrais como o corpo caloso, o cerebelo
e o córtex motor. Ativando o lado esquerdo
do cérebro, as funções musicais e linguísticas
podem ser potencializadas.
O aprendizado musical ativa vários
circuitos neuronais e requer a percepção
de estímulos simultâneos, assim como a
integração de diversas funções cognitivas,
tais como a atenção, a memória e das áreas
de associação sensorial e corporal, envolvidas
na linguagem corporal e simbólica. Por isso, é
normal as crianças expressarem as emoções
com mais facilidade por meio da música do
que pelas palavras.
A música desperta emoções profundas
e
significativas,
desde
um
deleite,

alegria ou tristeza a um simples alívio
da monotonia, tédio ou depressão. A
música tem a capacidade de melhorar
a nossa vida emocional. O treinamento
musical tem aspectos que podem ser
mantidos de modo que valham à pena, como
a necessidade de disciplina e cooperação
(SLOBODA, 2008 apud).
O período de neurodesenvolvimento
mais sensível à aprendizagem musical
são os primeiros oito anos da criança.
Assim, o estudo da música pode ser um
meio para que o desenvolvimento global das
crianças seja ampliando.
Enfatiza Muszkat (2000, p. 73), que “do
ponto de vista neuropsicológico, as estruturas
envolvidas para o processamento musical
são funcionalmente autônomas e diferentes
daquelas envolvidas com a linguagem, isto
é, fala, leitura e escrita”. No entanto, do
ponto de vista neurofuncional, a linguagem
e a aprendizagem musical dependem de
esquemas sensoriais.
Para Sacks (2007), os padrões mnemônicos
contidos nas rimas, métrica e canto, são os
recursos mais poderosos para a capacidade
de retenção e memorização da mente e estão
presentes em todas as culturas.
Em suas pesquisas Ferreiro e Taberosky
(1999) constataram que o bom desempenho
escolar estava acompanhado de sucesso em
outros domínios, como: o esquema corporal,
orientação espacial e temporal e lateralização,
entre outros. Elas entenderam que a
capacidade de ler e escrever relaciona-se com
aspectos linguísticos e não linguísticos. Há a
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necessidade de uma maturação neurológica
para tal aprendizagem. Estudos das
neurociências comprovam essa necessidade.

A IMPORTÂNCIA DA
AFETIVIDADE NA FORMAÇÃO
CEREBRAL
Os estímulos recebidos do meio
pelas crianças não devem ser quaisquer
estímulos, precisam ser de qualidade,
variados e frequentes, contextualizados
e significativos. Tais estímulos serão
os ativadores dos circuitos neuronais
importantes para toda aprendizagem.
De acordo com Perry (2012), que estudou
os casos de abandono, desnutrição e
exposição às drogas durante a gravidez, há
diferenças significativas no desenvolvimento
de dois cérebros infantis, quando uma das
crianças não foi tratada com afetividade
por sua mãe ou responsável, durante
os três primeiros anos de sua vida. Daí
a necessidade da afetividade durante o
processo de crescimento das crianças
ainda bem pequenas, pois se a criança
for negligenciada e abusada, seu cérebro
fatalmente será bem menor em relação ao da
criança tratada com afeto.
Assim, este neurocientista enfatiza
a importância da interação mãe x
bebê para um bom desenvolvimento
cerebral, pois é nesta fase que muitas células
cerebrais são produzidas.
Outra
importante
descoberta
das
Neurociências é a ideia de que a aprendizagem
ocorre a partir de um conhecimento já

consolidado do indivíduo, portanto, o
cérebro é recursivo.
Assim, foi confirmado que:
(...) através dos estudos sobre o cérebro: a
aprendizagem e a memória estão intimamente
ligadas à emoção. O sistema límbico,
responsável por controlar o comportamento
emocional e motivacional, é ativado de
forma positiva quando a aprendizagem está
ligada a boas sensações, tais como a alegria,
a descontração e o prazer, fazendo com
que as aprendizagens sejam consolidadas
e o sistema cerebral de recompensa seja
ativado, o que gera a vontade de repetir a
boa experiência (GRANDO, 2013, p. 28).
Em outras palavras, as dimensões
afetiva, cognitiva e motora precisam ser
vistas em sua integração e totalidade,
pois a pessoa é uma totalidade,
constituída por meio de uma rede de relações
entre os fatores orgânicos e socioculturais
do meio do qual faz parte.
Desta
maneira,
é
bom
lembrar
que professor e aluno se afetam
mutuamente e desse afetar depende o
sucesso ou insucesso no processo ensinoaprendizagem. As situações de conflito
entre professor e aluno no cotidiano
escolar, demonstram que as contradições e
complexidades existem e são essenciais para
a mobilização e crescimento do indivíduo.
O educando vai se desenvolvendo em função
das exigências que o meio escolar coloca;
na passagem de uma etapa para outra,
o educando tem que desenvolver novas
habilidades para dar conta das exigências
que o meio escolar coloca; assim, o conflito
é o motor do desenvolvimento e não fator
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negativo nas relações. Contudo, é bom frisar
que com afetividade tudo se torna mais fácil.
Nesse sentido, a relação professoraluno torna-se positiva quando o professor
se permite ouvir e enxergar o aluno em
sua totalidade e concretude, respeitando
cada estágio do seu desenvolvimento
e
buscando
(propiciando)
condições
para a emergência de habilidades e
conhecimentos apropriados. “É acolher e
impulsionar” (WALLON, 2007, p. 163).
Apesar de semanticamente parecerem
significar a mesma coisa, emoção e
afetividade são diferentes na teoria de Henri
Wallon. A afetividade possui um caráter
mais abrangente, levando à capacidade
do indivíduo de ser afetado pelo mundo
externo ou interno, gerando bem-estar ou
mal-estar. Nesse sentido, a afetividade pode
ser identificada em duas vertentes, uma de
origem orgânica e outra de origem social.
A afetividade tem origem orgânica quando
os motivos que provocam os estados de
bem-estar e mal-estar estão ligados aos
estímulos internos ou externos recebidos
pelo organismo, gerando reflexos, contrações
musculares, etc. E a afetividade tem origem
social quando os motivos que provocam os
estados de bem-estar e mal-estar envolvem
a sensibilidade ao outro (WALLON, 2007).
Assim, a emoção, à luz de Wallon (2007) é a
exteriorização da afetividade, é a manifestação
corporal, motora. A emoção é um recurso de
ligação entre o orgânico e o social, e evolui
sob o impacto das condições sociais, sendo
uma manifestação da vida afetiva.
De acordo com Scarpato (2006), a
afetividade é uma categoria macro em Henri

Wallon, pois integra as relações afetivas,
como a emoção, o sentimento e a paixão.
O desenvolvimento da afetividade ocorre
na interação entre o orgânico e o social.
As emoções são manifestações orgânicas,
os sentimentos são exteriorizados a partir
do orgânico, e a paixão para desenvolverse precisa do equilíbrio entre sentimentos
e emoções. Assim, a emoção se manifesta
repleta de componentes orgânicos e tônicos,
expressos de modo instantâneo. Já o
sentimento se origina de reações reflexivas,
sendo mais duradouro.
Percebe-se, com isso, que a emoção
possui três mecanismos de ação claramente
observáveis socialmente: contagiosidade,
ou seja, a capacidade de contagiar as
pessoas próximas, a regressividade, que é
a possibilidade de retornar a um raciocínio,
e a plasticidade, que demonstra no corpo
os sinais da emoção. A emoção usa o corpo
como veículo de expressão para o meio
social, como expressões faciais e posturais,
e até alterações mais fisiológicas, como
pulso acelerado, sudoração etc. (SCARPATO,
2006).
O poder de contágio que a emoção provoca
no ser humano é uma forma de adaptação
dele ao meio social.
Pelo contágio, a emoção provoca reações
e propicia relações interpessoais e a fusão
da vida em grupo, tanto para a criança que
necessita da presença do outro para expressar
uma forte emoção, quanto para um grupo de
pessoas reunidas com um mesmo objetivo.
(SCARPATO, 2006, p. 47).
Segundo o próprio Wallon (2007, p.
149), “(...) O contágio das emoções é fato
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comprovado variadíssimas vezes”. E esta
emoção pode manifestar-se pelos tônus
postural ou corporal, ou seja, dependendo da
emoção, o próprio corpo a reflete.
Com o intuito de reforçar o sentido do
poder de contágio das emoções, torna-se
conveniente citar novamente que, por ser uma
atividade eminentemente social, “a emoção
nutre-se do efeito que causa no outro”, ou
seja, “as reações que as emoções suscitam

no ambiente funcionam como uma espécie
de combustível para sua manifestação”
(GALVÃO, 2010, p. 64).
De acordo com Mahoney e Almeida
(2011), o desenvolvimento da afetividade
para Henri Wallon tem cinco estágios,
desde o nascimento do indivíduo até sua
morte. São eles: impulsivo-emocional,
sensório-motor, personalismo, categorial e
puberdade-adolescência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o estudo realizado, foi possível constatar que as
práticas educativas brasileiras não acompanham as atuais
pesquisas científicas sobre as descobertas da Neurociência.
Há uma necessidade dos profissionais da Educação
Infantil e Ensino Fundamental conhecerem mais sobre o que
a neurociência tem descoberto em relação à plasticidade
nervosa, as semelhanças das áreas do cérebro utilizadas na
aprendizagem musical e no desenvolvimento da linguagem,
leitura e escrita. Assim como, atualizar-se em seus
conhecimentos e, mesmo diante do atraso em que o País se
encontra na área da Educação, atuar com excelência em suas
salas de aulas, reuniões pedagógicas, e direção escolar.
O que se tem feito é caminhar contrário à natureza,
fragmentando a criança e desprezando a sua necessidade de
brincar, se movimentar, se emocionar, descobrir, criar.
Refletindo sobre a teoria das Inteligências Múltiplas de
Gardner (1974; 1975) em consonância às descobertas que têm
sido realizadas sobre os efeitos do treino musical em nosso
cérebro, acredita-se que ao se desenvolver a Inteligência
Musical, as demais inteligências serão beneficiadas porque
ela abrange o ser humano em sua totalidade.
Um ambiente musical poderá ajudar nessa difícil
transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental
porque o lúdico terá continuidade e o resultado do
conhecimento, da apreciação e do fazer musical acompanhará
cada estudante por toda a sua vida.
O assunto deste artigo não se encerra aqui, devido à
grande necessidade de ver mudanças nas práticas em nossas
escolas. E saber que o avanço das descobertas que relacionam
a música com a função cerebral, práticas educativas e
desenvolvimento humano exigirá cada vez mais um trabalho
multidisciplinar entre músicos, neurocientistas, neurologistas
e educadores, que não devem jamais menosprezarem a
importância da afetividade.
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INTRODUÇÃO

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
NA ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: A alfabetização tem sido a preocupação de inúmeros pesquisadores que buscam
alternativas eficazes para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, sobretudo, diante
das dificuldades de aprendizagem. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo
oferecer algumas reflexões acerca desse processo, salientando a função do educador e sua
prática pedagógica no tocante à alfabetização do aluno com dificuldades de aprendizagem na
leitura e na escrita. As dificuldades de aprendizagem são mais complexas do que se imagina.
Não se trata de apenas um problema, mas um conjunto de problemas que podem afetar o
desempenho escolar do educando. Tratam-se de crianças inteligentes, mas que passam por
obstáculos no contexto escolar. Assim sendo, é preciso recorrer a uma prática diferente
para cada aluno, com estratégias e recursos que atendam à sua necessidade. É necessário
adaptar o ensino ao aluno e não o aluno ao ensino.
Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem; Alfabetização, Ensino Fundamental.
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A cada dia cresce o número de estudiosos
que se preocupam com a alfabetização, na
tentativa de encontrar alternativas eficazes
que colaborem com a melhoria do processo
de ensino-aprendizagem de todos os
educandos, particularmente daqueles que
apresentam dificuldade de aprendizagem.
Nesse sentido, a preocupação e a
inquietação com o comportamento e o baixo
desempenho de crianças com dificuldade de
aprendizagem e a atuação de seus educadores
no dia a dia da sala de aula incentivaram a
realização do presente trabalho proposto.
Conforme Ballone (2018), não é correto
determinar uma regra geral e inexorável
conferindo a todos os casos de Dificuldade
de Aprendizagem um diagnóstico igual ou
uma perspectiva generalizada. Nem sempre
há provas clínicas de que as causas para
Dificuldades de Aprendizagem possam ser
identificadas de forma objetiva. Muitas
vezes, alguns diagnósticos precoces ou
equivocados só pioram a situação ou
encobrem as verdadeiras causas.
Inúmeros autores relatam centenas de
agentes que desencadeiam uma dificuldade
de aprendizagem.
O diagnóstico pouco cauteloso de
“hiperatividade”, “fobia escolar”, etc., pode
servir para amenizar alguma comodidade
ou incompetência da instituição escolar
para lidar com processos e métodos de
aprendizagem. Já se sabe que a maioria das
escolas, sobretudo as públicas, está distante
de cumprir sua tarefa de instruir e educar, por
causa de preceitos políticos demagógicos,

ou técnicos utilitaristas. Assim sendo, é fácil
de perceber que algo está muito errado
e que, nem sempre, o erro é das crianças
(CRUZ & STEFANINI, 2018).
Portanto, cada caso precisa ser avaliado
de modo particular, incluindo na avaliação
o contexto familiar e escolar. Para Ballone
(2018), se as dificuldades de aprendizagem
se apresentam somente no ambiente escolar,
provavelmente, o problema deve estar no
ambiente de aprendizagem e não em algum
“distúrbio neurológico” enigmático e não
detectável.
Diante disso, surgem os seguintes
questionamentos: Como ocorre o processo
de aprendizagem da criança e as suas
dificuldades para aprender?
Na tentativa de responder a esse
questionamento, o presente trabalho
pretende colaborar para a discussão,
apresentando informações que possam
habilitar a equipe escolar e, particularmente,
os educadores na compreensão dos problemas
que seus educandos apresentam na escola e
das diversas formas de intervenção capazes
de efetivar a aprendizagem das crianças.
Inúmeras pesquisas têm sido efetuadas
com
o
propósito
de
compreender
como a aprendizagem ocorre, tendo
como finalidade obter respostas às
razões de alguns aprenderem com
muita facilidade sobre determinado assunto,
ao passo que outros não compreendem e não
evoluem e como o educador pode incentivar,
promover e alcançar sucesso no processo
ensino-aprendizagem.
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Este trabalho pretende abordar essa
temática, percebendo a aprendizagem
como processo e produto inacabado e
distintamente desenvolvido. Tem como
objetivo identificar as principais dificuldades
de aprendizagem apresentadas pelos alunos
do Ensino Fundamental.
O sentimento de insucesso unido à
comparação por parte de professores e
familiares com colegas ou irmãos que não
apresentam dificuldades de aprendizagem,
acabam levando as crianças com dificuldades
de aprendizagem a se tornarem inseguras,
tímidas e desmotivadas para qualquer
atividade escolar, resultando, muitas
vezes, na resistência em retornar à escola
(LOMBARDI, 2018).

Segundo Dias (2005), diante disso, na
alfabetização de crianças com dificuldade
na aprendizagem precisa ser preparado um
ambiente para ajudá-las, de forma a lhes
oferecer um clima tranquilo, evitando-se
críticas e atitudes de insistência para que elas
mudem de modo a submetê-las a situações
de fracasso com comentários a respeito de
suas dificuldades.
Na elaboração da pesquisa, utilizou-se
como metodologia a revisão bibliográfica,
procurando levantar o máximo de informações
a respeito do tema e um panorama sobre os
trabalhos já realizados na área. Dessa forma,
pesquisou-se em livros, revistas, jornais,
artigos, sites, monografias e teses que tratam
sobre o assunto.

DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
O termo Dificuldades de Aprendizagem
(DAs) apresenta inúmeras definições. De
acordo com Garcia (2002), dentre as diversas
definições de Das, a que possui o maior
consenso no mundo todo é a do Comitê
Nacional de Dificuldades de Aprendizagem
- National Joint Comittee on Learning
Disabilities (NJCLD, 1997) - Estados Unidos
(EUA), que afirma o seguinte:
Dificuldade
de
Aprendizagem
é um termo geral que se refere a um
grupo heterogêneo de transtornos que se
manifestam por dificuldades significativas
na aquisição e uso da escuta, fala, leitura,
raciocínio ou habilidades matemáticas.
Tais transtornos são peculiares ao

indivíduo, em função da disfunção do
sistema nervoso central, e podem
acontecer no decorrer do ciclo da vida.
Podem existir, junto com as dificuldades de
aprendizagem,
problemas
nas
de
auto-regulação, percepção e interação social.
Porém, não constituem, por si próprias
uma
dificuldade
de
aprendizagem.
Ainda que as dificuldades de aprendizagem
possam
ocorrer
simultaneamente
com outras condições incapacitantes,
com influências externas, não são o
resultado dessas condições ou influências
(NJCLD apud GARCIA, 2002, p. 13).
Segundo Nack e Fischer (2018), inúmeros
autores relatam centenas de agentes
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que desencadeiam uma dificuldade de
aprendizagem. Mas, resumidamente, é
possível citar como principais fatores
desencadeantes
de
dificuldades
de
aprendizagem os seguintes:
a) Orgânicos – incluem questões genéticas,
fatores pré, peri ou pós-natais que, por sua
vez, seriam responsáveis por distúrbios
no sistema nervoso central, saúde física
deficiente ou alimentação inadequada;
b) Psicológicos – inibição, fantasia,
ansiedade, angústia, inadequação à realidade,
sentimento generalizado de rejeição;
c) Ambientais – a dinâmica familiar,
o grau de estimulação que a criança
recebe desde os primeiros dias de vida na
família e, depois, na escola, a influência
dos
meios
de
comunicação
(NACK & FISCHER, 2018, p. 16).
Fernández
(1994)
afirma
que
o fracasso escolar é diferente de
problema de aprendizagem. Para ela,
o problema reativo pode ser chamado
de fracasso escolar e o problema de
aprendizagem, aquilo que constitui um
sintoma ou inibição.
Conforme a autora, o problema de
aprendizagem constituinte de um sintoma
influencia na dinâmica de articulações entre
os níveis de inteligência, afetando o desejo de
aprender, o que resulta no aprisionamento da
inteligência. Já o problema de aprendizagem
reativo não aprisiona a inteligência, visto
que não influencia no desejo de aprender;
ao contrário, ele aparece do embate entre o
aprendente e a escola.
Com relação aos problemas reativos, isto é,
aqueles que são produzidos exclusivamente

na escola, o fracasso escolar, é necessário
que a intervenção psicopedagógica seja
orientada à escola ou ao professor no
ambiente metodológico, ideológico, de
linguagem e de vínculo, como uma forma
de prevenir o fracasso escolar (NACK &
FISCHER, 2018).
Objetivando-se prevenir o fracasso
escolar, é preciso trabalhar na escola e
também na forma como a escola trabalha,
isto é, é preciso efetuar um trabalho no
qual o educador possa se concentrar em
sua própria autoria e para que o seu aluno
consiga aprender com prazer. Porém, uma
vez instalado o fracasso e dependendo do
tempo de sua duração, é necessário que o
psicopedagogo intervenha com o intuito de
que o fracasso do aluno não se torne um
sintoma neurótico (FERNÁNDEZ, 2000).
Para Solé (2001), o problema de
aprendizagem reativa, que é o fracasso
escolar, advém sobretudo, de duas causas
que estão vinculadas à história do indivíduo:
à estrutura familiar e individual daquele que
fracassa em aprender e do sistema escolar,
sendo este último determinante. No entanto,
quanto à estrutura individual e familiar
da criança, solicita-se uma intervenção
psicopedagógica especializada.
Já o problema de aprendizagem que
constitui um sintoma ou inibição, conforme
Fernández (1994), estabelece-se em
um sujeito, influenciando a dinâmica de
articulação entre os níveis de inteligência,
organismo, corpo e desejo, tendo como
consequência um aprisionamento da
inteligência e da corporeidade por parte
simbólica inconsciente.
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Fernández (1994) avalia as DAs como
sintomas ou “fraturas” no processo de
aprendizagem, no qual essencialmente
se encontram envolvidos quatro níveis: o
organismo, o corpo, a inteligência e o desejo.
Na opinião da autora, a DA é a consequência
da anulação das capacidades e do bloqueio
das possibilidades de aprendizagem de uma
pessoa e, com o intuito de ilustrar essa
condição, a autora faz uso da expressão
“inteligência aprisionada”.
De acordo com Fernández (1994), as
causas das dificuldades de aprendizagem
não estão relacionadas somente à estrutura
pessoal do educando, mas também à sua
estrutura familiar. A DAs estariam associadas
às seguintes causas:
1. Causas externas à estrutura familiar
e individual: seriam causadoras do
problema de aprendizagem reativo, que
afeta a aprendizagem, mas não aprisiona a
inteligência e, de um modo geral, nasce do
confronto entre o educando e a escola;
2. Causas internas à estrutura familiar
e individual: causadoras do problema visto
como sintoma e inibição, influenciando
na dinâmica de relações necessárias entre
organismo, corpo, inteligência e desejo,
gerando o desejo inconsciente de não
conhecer e, assim, de não aprender;
3. Modalidades de pensamento derivadas
de uma estrutura psicótica: acontecem em
um número menor de casos;
4. Fatores de deficiência orgânica:
ocorrem em casos mais raros.
Ainda na visão da autora acima, a
aprendizagem e seus desvios abrangem
não apenas a elaboração objetivante, como

também a elaboração subjetivante, que estão
vinculadas às experiências individuais, às
trocas afetivas e emocionais, às recordações
e fantasias.
Segundo Weiss (2004, p. 62), para
compreender a significação do problema de
aprendizagem, é preciso descobrir qual a
função do sintoma no interior da estrutura
familiar e efetuar uma aproximação da história
do indivíduo e da análise dos níveis que atuam.
Para sanar essa problemática, é preciso buscar
um tratamento psicopedagógico clínico que
guie para a libertação da inteligência e para
a mobilização da circulação patológica do
conhecimento em seu grupo familiar.
Scoz (1994, p. 21) afirma que:
(...) os problemas de aprendizagem não
são restringíveis nem a causas físicas ou
psicológicas, nem a análises das conjunturas
sociais. É necessário compreendê-los por
meio de um enfoque multidimensal, que
envolva fatores orgânicos, cognitivos,
afetivos, sociais e pedagógicos, percebidos
dentro das articulações sociais. Tanto
quanto a análise, as ações sobre os
problemas de aprendizagem devem inserirse num movimento mais amplo de luta pela
transformação da sociedade.
As dificuldades de aprendizagem ocorrem
em todas as disciplinas, sendo mais pontual
na escrita, na interpretação de texto e
na matemática. Lombardi (2018) afirma
que alunos com o primeiro contato com
a disciplina matemática, não se dão conta
de como eles próprios a utilizam todos
os dias. Nesse sentido, é extremamente
importante que o professor utilize métodos
diferenciados, ou seja, que relacione a
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teoria prática, aproximando o aluno de
sua realidade, fazendo que ele descubra e
aprenda mais facilmente.

CRIANÇAS COM DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM
Consoante Belleboni (2018), os educandos
com DAs não são incapazes, somente
manifestam alguma dificuldade para o
aprendizado. Geralmente, eles possuem
um bom nível intelectual, não possuem
problemas de visão ou audição, têm uma
boa estrutura emocional, porém, fracassam
na aprendizagem.
Conforme explicam Strick e Smith (2007),
as dificuldades de aprendizagem não estão
relacionadas a um único e exclusivo distúrbio,
mas a diversos problemas que podem
acometer qualquer área do desempenho
escolar. Os autores explicam as dificuldades
como problemas que afetam o domínio de
habilidades escolares essenciais, e apenas
podem ser reconhecidas de modo formal
quando uma criança começar a apresentar
dificuldades na escola.
Na definição do DSM-IV: Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (1995), as dificuldades de
aprendizagem podem estar ligadas à baixa
autoestima e à desmoralização. Muitas
vezes, o estudante com DA é rotulado de
“retardado”, “perturbado” ou incapaz.
Para Vygotsky (1989, p. 41), a ajuda
fornecida ao educando em seu aprendizado
é válida, visto que “aquilo que a criança faz
hoje com a ajuda de um adulto ou de outra

criança mais velha, amanhã conseguirá
realizar sozinha”. Assim, Vygotsky ressalta a
relevância do convívio e das relações sociais
no processo de ensino-aprendizagem.
Conforme Fonseca (2005), para que uma
criança alcance o aprendizado é preciso que
sejam respeitadas diversas individualidades,
além de incontáveis fatores psicossociais,
como:
poder
vivenciar
experiências,
explorar objetos e brinquedos, nível cultural,
assistência médica, entre outros.
Na opinião de Souza (2006), os aspectos
referentes ao sucesso e ao fracasso escolar
podem ser divididos em três variáveis
associadas, chamadas de: ambiental,
psicológica e metodológica. A primeira
variável abrange fatores referentes ao
nível socioeconômico e seus vínculos com
profissão e escolaridade dos pais, quantidade
de filhos, etc. Essa é a variável mais ampla na
qual vive o sujeito. A segunda variável está
relacionada aos fatores que dizem respeito à
organização da família, ordem de nascimento
dos filhos, entre outros, e as relações desses
fatores são consequências como ansiedade,
baixa autoestima, agressão, desatenção,
isolamento. Já a última variável, envolve
aquilo que é ensinado nas instituições
escolares e sua ligação com valores como
coerência e significado, com o educador
e com o processo de avaliação em seus
diversos sentidos e modalidades.
Nesse sentido, Strick e Smith (2007)
enfatizam que o ambiente do lar desempenha
um papel relevante para definir se ar criança
aprende com êxito ou não. Segundo as
autoras, as crianças que têm um estímulo
carinhoso no decorrer da vida são propensas
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a ter atitudes positivas, tanto no que diz
respeito à aprendizagem quanto com relação
a si mesmas. Tais crianças procuram e
encontram formas de superar as dificuldades,
até mesmo quando elas são muito graves.
Segundo
as
autoras
acima,
o
estresse emocional também prejudica a
capacidade de aprendizado. A ansiedade
relativa
a
mudanças
de
domicílio,
brigas na família ou doença pode não
somente ser nociva, como também pode
destruir, gradualmente, a capacidade de uma
criança para confiar, assumir riscos e ser
capaz de receber bem novas situações que
são relevantes para o êxito escolar.
Na visão de Fernández (1994), quando
se institui o fracasso escolar, profissionais,
como
pedagogos,
psicopedagogos,
psicólogos,
fonoaudiólogos,
precisam
interceder, auxiliando por intermédio de
prescrições apropriadas.
Segundo Souza (2006), o ambiente familiar
da criança é fortemente responsável pelas
atitudes de segurança na execução de suas
atividades e na conquista de experiências
com êxito, levando-a a obter um conceito
positivo a respeito de si mesma, agente
relevante para o aprendizado.
Uma criança com DA é aquela que
não consegue aprender com os métodos
convencionais, com os quais a maioria dos
alunos aprende. Embora tenha as bases
intelectuais adequadas para a aprendizagem,
seu rendimento escolar fica abaixo de
suas capacidades. Cada caso particular
precisa ser analisado de maneira distinta,
e é relevante verificar em cada um deles
o significado, a causa e a modalidade

da perturbação. Porém, estas condições
podem estar relacionadas, desencadear
ou até mesmo piorar uma dificuldade de
aprendizagem. Em alguns casos, é possível
encontrar indicadores neurológicos que
podem ser a base de uma DA.
Na opinião de Strick e Smith (2007), ser
muito rígido em sala de aula com crianças
que apresentam DAs, é letal. Para que
progridam, elas precisam ser motivadas
a trabalhar à sua maneira. Diante de um
educador intransigente a respeito de tarefas
e avaliações, ou que utiliza materiais e
métodos inadequados às suas necessidades,
provavelmente serão reprovadas.
Para Souza (2006), as DAs surgem
quando a prática pedagógica destoa
das
necessidades
dos
educandos.
Dessa forma, quando a aprendizagem
tem sentido para o educando, ele
se tornará mais flexível, com menos
bloqueios, ou seja, conhecerá melhor seus
sentimentos,
desejos,
pensamentos,
interesses, limites e necessidades.
Na visão de Fonseca (2005, p. 37), as
DAs crescem em escolas superlotadas e
mal estruturadas, sem materiais didáticos
adequados e motivadores e com educadores
“vencidos” e “desmotivados”. “A escola não
pode permanecer como uma fábrica de
fracassos. Na escola, a criança precisa ser
amada, visto que apenas dessa forma se
considerará útil”.
Nesse sentido, segundo Roman e Steyer
(2003), é muito importante se estabelecer uma
rotina escolar, que precisa ser desenvolvida
com o intuito de promover a segurança
emocional e a organização interior de cada
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educando. Assim sendo, a rotina contribui
com o processo de socialização por meio
do aprendizado das regras de convivência
coletiva, da constituição de relações e da
aquisição de conhecimentos em todas as
áreas de desenvolvimento.
É observando a rotina escolar que é
possível identificar algumas das principais
queixas logo na Educação Infantil, que,
geralmente, são confundidas, por falta
de conhecimento, com diagnósticos de
agressividade, hiperatividade e desatenção.
Quando estudados de forma adequada com
os pais da criança, tais diagnósticos podem
revelar informações de extrema relevância
e que requerem orientações da própria
instituição escolar (BELLEBONI, 2018).
Consoante Roman e Steyer (2003), uma
das maneiras de se prevenir essa situação é
fazer uso de jogos e brincadeiras, realizando,
sobretudo, um aprofundamento acerca
da relevância do ato de brincar para o
desenvolvimento infantil. As experiências
otimizam suas condições intelectuais, assim,
propostas pedagógicas que enfatizem
atividades lúdicas promoverão aprendizagens
cada vez mais complexas e mais eficazes.
Os autores acima ainda afirmam que os
conflitos emocionais influenciam bastante
no desempenho da criança. Portanto, é
responsabilidade da escola, no papel do
educador, realizar a “escuta” apropriada
dessas evidências, levando em conta a
situação geral do aluno em seu cotidiano, seu
contexto familiar e os eventuais problemas
que possa estar vivendo, como mudança de
residência, chegada de um irmão, morte de
um parente, separação dos pais, entre outros.

Cada criança é única. O modo como
as dificuldades de aprendizagem se
apresentam está associado com a
individualidade de cada ser. Assim sendo,
não há uma causa única e tratamentos iguais.
A resposta de cada criança em vista
dos diversos fatores que interferem na
sua aprendizagem será diferente, em
conformidade com sua estrutura biológica,
seu meio social, entre outros. Portanto, é
relevante conhecer a criança em sua totalidade,
entender sua dificuldade particular, auxiliála a conhecer seus pontos fracos e fortes
e procurar estratégias de apoio que lhe
possibilitem ter êxito na aprendizagem. Já
que, conforme afirma Carrera (2009, p. 94),
“as dificuldades de aprendizagem não
desaparecem; entretanto, a criança pode
aprender a compensar suas dificuldades”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como pudemos ver ao longo desse trabalho, a dificuldade
não é apenas neurológica e nem tão pouco responsabilidade
do aluno ou da família, ou de escolas mal preparadas para
esse aluno, é também do meio no qual ele está inserido.
Procurar encontrar culpados pelo fracasso escolar pode dar
a sensação de que o caso foi resolvido. No entanto, vimos
que a dificuldade de aprendizagem tem vários fatores que a
influenciam como, o ambiente em que a criança está inserida,
a genética e até mesmo o escassez alimentar e afetiva.
Nesse contexto, faz-se necessário o apoio da família, do
governo com mais políticas publicas eficazes e profissionais
compromissados com o desenvolvimento desse aluno.
Nem sempre o meio em que a criança vive pode ser um
fator que impeça o seu desenvolvimento normal. Mesmo
porque a Dificuldade de Aprendizagem pode se apresentar
em qualquer classe social.
A atitude do não aprender traz em si o subtexto da denúncia
de que algo deverá ser feito, no mais curto prazo. Isso jamais
deverá ser feito apenas por professores, pois compete também
aos pais e a todos envolvidos no processo da educação, a
missão de educar, ensinar e propiciar a esse aluno um ambiente
saudável e favorável ao seu desenvolvimento, tanto acadêmico
quanto social, pois quando se trabalha a autoestima de uma
criança se prepara um adulto seguro e capaz de enfrentar os
obstáculos que terá ao longo da sua existência.
A família e o professor devem buscar meios que facilitem
a aprendizagem na escola pela criança com dificuldades de
aprendizagem, que precisa de atendimento individualizado e
de apoio da família e educadores. Não se deve expor a criança
à pressão de tempo ou competição, para não desenvolver
angústia e nem possíveis problemas emocionais que poderão
mascarar a dificuldade que a criança apresenta. Todos os
envolvidos no processo sócio-educacional dessa criança
devem propiciar a ela a sensação e a certeza de que conseguirá
superar obstáculos, tendo assim sua autoestima restaurada,
confiando em suas capacidades e visualizando suas vitórias.
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A
criança
com
dificuldades
de
aprendizagem ou não, encontra coragem
para enfrentar os desafios de seu meio,
quando tem a ajuda de uma mão protetora,
que lhe dê segurança e a ajude a trilhar esse
longo caminho que é o aprendizado, cheio
de obstáculos, como a incompreensão,
desrespeito e o preconceito. Essa mão pode
ser a do educador, mas primordialmente
da família na qual ela tem mais afinidade.
Afinal a família é o berço é a base de todo
ser humano, e quando essa base não é sólida
a criança não se desenvolve como deveria,
tornando-se uma pessoa insegura, incapaz de
correr atrás de seus objetivos ainda mais se
ela tiver alguma dificuldade de aprendizagem.
Partindo desse pressuposto, devemos
tornar o aprendizado dessas crianças
com dificuldade de aprendizado, o mais
agradável possível, elevando sua autoestima
fortalecendo sua confiança no seu potencial.
Família e escola devem trabalhar juntas
a fim de ajudar a criança a desenvolver
toda a sua capacidade. Só o respeito a suas
diferenças e limitações permite a criança o
desenvolvimento intelectual e emocional,

projetando assim um adulto confiante e capaz.
Temos que abrir novos caminhos para
educação escolar, estimulando a capacidade
criativa dos alunos, para que os mesmos
construam seus conhecimentos.
Os professores têm que estar mais atentos
ao desenvolvimento intelectual dos seus
alunos. A capacitação para professores é
importante uma vez que, ampliam o seu
conhecimento para poderem atuar ainda
melhor no âmbito escolar.
A escola tem que fazer a sua parte
oferecendo condições para que esses
alunos se desenvolvam de maneira que não
prejudique sua fase adulta. Deve buscar
alternativas com os recursos que dispõe, para
dar um atendimento diferenciado a esse aluno,
respeitando seu tempo e suas limitações.
É preciso que a instituição de ensino
desenvolva um trabalho de investigação com
a família do aluno para conhecê-lo melhor
e traçar estratégias e uma metodologia
adequada para trabalhar com esse aluno,
oferecendo condições para sua aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

DISLEXIA
RESUMO: Este artigo se propõe a apresentar a dislexia, um dos transtornos de aprendizagem
mais comumente encontrados entre alunos do ensino fundamental. Por afetar a competência
leitora, provoca o mau desempenho escolar em todas as disciplinas, o que pode levar ao
fracasso escolar, à evasão e causar dificuldades ao longo da vida acadêmica e profissional.
Seu diagnóstico é difícil, sendo muitas vezes confundido com o mero desinteresse do aluno
ou falta de atenção. Por meio de revisão bibliográfica, apresentaremos os enfoques do
transtorno segundo a Psicologia, a Neurologia e a Pedagogia, além de abordar aspectos
legislativos e jurídicos do assunto sobre a inclusão escolar de alunos com essa necessidade
educacional especial.
Palavras-chave: Dislexia; Dificuldades de Aprendizagem; Fracasso escolar.

996

Os
transtornos
específicos
da
aprendizagem
têm
seu
diagnóstico
dificultado por serem percebidos numa fase
em que podem ser facilmente confundidos
com déficits nas habilidades cognitivas do
indivíduo.
Por isso, devem ser excluídas causas
como deficiência neurossensorial, pobreza
de estímulos, experiências pedagógicas
fracassadas, entre outras. É importante
diferenciar dificuldades de aprendizagem,
de distúrbios de aprendizagem, e isto
requer
uma
avaliação
criteriosa
e
especializada. No primeiro caso pode ser
de origem sintomática, causada por motivos
emocionais, falta de habilidade do educador
ou ainda por problemas com o espaço de
aprendizagem, que podem bloquear em
algumas circunstâncias a aprendizagem
da criança. Já o segundo caso, refere-se às
alterações manifestadas por dificuldades
significativas na aquisição e uso da audição,
fala, leitura, escrita, raciocínio, ou habilidades
matemáticas, alterações devidas à disfunção
do sistema nervoso central.
Desde o início da alfabetização
institucionalizada, é importante observar
se o aluno apresenta algum indício de
dificuldade com relação a uma boa leitura e
compreensão, já que uma depende da outra.
A dislexia está relacionada a dificuldades no
processamento fonológico, não podendo ser
explicada por uma deficiência intelectual.
Com
este
trabalho,
buscamos
compreender os aspectos globais da
dislexia, ser capaz de identificar e auxiliar

o aluno com dislexia, para contribuir de
maneira satisfatória para o seu processo
de aprendizagem.’

FALANDO DE DISLEXIA
A dislexia é objeto de estudo não apenas
da Pedagogia, mas de áreas médicas como a
genética, a oftalmologia, a neurologia. Outras
como a psicologia e a fonoaudiologia também
têm se debruçado sobre o problema, mas as
conclusões até o momento sugerem apenas
que a dislexia é um distúrbio que acomete o
indivíduo a partir de determinações naturais
ou emocionais.
Por ser definido como um transtorno de
aprendizagem, o problema é identificado “em
quem aprende, excluindo todos os fatores
que podem influenciar negativamente o
processo ensino-aprendizagem” (Massi,
2007).
Suas raízes históricas remontam ao final
do século XIX, quando o médico inglês
Pringle Morgan diagnosticou um garoto
que relatava dificuldades de leitura e escrita
como “cegueira verbal congênita”. A partir
daí e até meados do século XX, a dislexia foi
encarada como um processo decorrente de
um dano cerebral.
Com isso, uma patologia denominada
dislexia adquirida, relacionada a sujeitos
adultos com lesão cerebral, parece ter
servido de esteio para determinar uma
visão equivocada, que toma questões e
fatos linguísticos referentes à apropriação
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da doença de aprendizagem. Partindo
dessa visão, tomou-se um problema
orgânico – uma lesão cerebral – como
parâmetro para classificar e definir situações
que dizem respeito a aspectos sociais,
econômicos e culturais, refletidos no sistema
escolar (Massi, 2007, p. 28)
Há de se considerar, além dos
aspectos orgânicos, o processo de
apropriação
da
linguagem
escrita.
Durante o processo de aprendizagem, o
indivíduo encontra dificuldades, como a
troca de letras, omissão de sílabas, entre
outras, que não sobrevêm de causas
patológicas, mas simplesmente fazem parte
do desenvolvimento de uma habilidade.
Diferentemente de andar de andar
e falar, que são marcos adquiridos do
desenvolvimento que emergem com
a maturação cerebral, as habilidades
acadêmicas (p. ex. leitura, ortografia, escrita,
matemática) precisam ser ensinadas e
aprendidas de forma explícita (DSM V, p. 68)
A abordagem organicista, que se
caracteriza pela explicação das dificuldades
de leitura e escrita devidas a lesões cerebrais,
malformações e/ou carência de compostos
químicos no cérebro, também estudou a
proposta, apresentada por alguns cientistas,
de que a dislexia teria causas genéticas. Essa
proposta determinista está sendo pouco a
pouco deixada de lado, já que não é possível
distinguir os elementos que compõem a
aprendizagem social do que é herdado
socialmente.
Entre os elementos orgânicos que podem
contribuir para uma forma de dislexia, a
adquirida, citamos a negligência unilateral,

caracterizada por uma lesão no lobo parietal
que provoca a ignorância completa ou parcial
do campo visual contralateral ao lado da
lesão. Assim, podem simplesmente ignorar
uma parte da palavra escrita, impossibilitando
a leitura correta.
A perspectiva cognitivista se apoia
na abordagem organicista, uma vez que
consideram que desordens na função
cerebral poderiam causar disfunções no
processos envolvidos na aprendizagem,
como a atenção, a memória, as percepções
visuais e auditivas e a estruturação espaçotemporal.
A Psicologia procura explicar a dislexia
com base em distúrbios afetivos do
indivíduo.
Estados
de
insegurança,
depressão e ansiedade poderiam influenciar
na dificuldade de aquisição da habilidade
de leitura e escrita. Porém, essas mesmas
causas podem ser ou associar-se a outros
sintomas e serem parte do diagnóstico de
outros transtornos do desenvolvimento.

TRANSTORNOS DO
NEURODESENVOLVIMENTO
Transtornos do neurodesenvolvimento
são
os
que
se
manifestam
tipicamente
na
infância
e
preferencialmente antes da idade escolar.
São caracterizados por limitações na
linguagem, na escrita, na interação
social, que causam prejuízos na vida
escolar, social, acadêmica e profissional,
decorrentes de déficits no controle
de funções executivas.
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São classificados em transtornos do
desenvolvimento intelectual (deficiência
intelectual), transtornos da comunicação
(linguagem, fala, comunicação social,
fluência), transtorno do espectro autista,
transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade, transtornos motores e
transtornos específicos da aprendizagem.
A dislexia é classificada como transtorno
específico da aprendizagem, embora outros
transtornos podem estar associados,
como o TDAH e transtornos da linguagem.
Um
transtorno
específico
da
aprendizagem, como o nome implica,
é diagnosticado diante de déficits
específicos da capacidade individual para
perceber ou processar informações com
eficiência e precisão. Esse transtorno
do
neurodesenvolvimento
manifestase, inicialmente, durante os anos de
escolarização formal, caracterizando-se
por dificuldades persistentes e prejudiciais
nas habilidades de leitura, escrita e/ou
matemática. Pode ocorrer em pessoas
com altas habilidades ou superdotação, e
manifestar-se apenas quando as demandas
de aprendizagem ou procedimentos de
avaliação impõem barreiras que não podem
ser superadas pela inteligência inata ou
estratégias compensatórias.
Por isso, não causa estranhamento que
pessoas com dislexia sejam extremamente
capazes de dar respostas brilhantes
oralmente, mas falham em testes escritos.
Apesar de submetida à instrução
convencional,
adequada
inteligência,
oportunidade
sociocultural
e
não
possuir distúrbios cognitivos e sensoriais

fundamentais, a criança falha no processo
de aquisição da linguagem. A dislexia é
apresentada em várias formas de dificuldades
com diferentes formas de linguagem,
frequentemente incluídos problemas de
leitura, em aquisição e capacidade de
escrever e soletrar. (Massi, 2007, p. 44).
O Parecer CEE nº 1697, aprovado
em 17 de dezembro de 1986, trata do
caso de um aluno reprovado na 6ª série
em uma instituição de ensino particular
por ser disléxico e disgráfico. Os pais do
aluno apelaram ao Conselho Estadual de
Educação de São Paulo para que a
reprovação fosse reconsiderada, mas o
Conselho foi contra essa solicitação e decidiu
a favor do parecer emitido pelo Colégio.
Como provas da capacidade intelectual
do aluno, foram apresentados resultados
de testes de inteligência aplicados, os
quais reproduzimos abaixo:
A psicóloga Maria Teresinha Marcondes
Veiga informou que submeteu o aluno
aqui referido aos seguintes testes:
Wisc, Piaget - Head, Bender - santucci. Os
resultados obtidos, após a sub¬missão de
Jorge Alberto Solórzano Filho aos testes
mencionados, pode ser apreciado às fls.
6 e 7 do processo CEE 1129/86. Dele, a
Assistên¬cia Técnica do Conselho salienta o
seguinte:
“NOME: Jorge Solórzano
IDADE: 11 ANOS e l0m
DATA DO ATENDIMENTO: JULHO DE
1984
Submeteu-se aos testes: Wisc, PiagetHead, Bender-santucci.
Wisc:
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Os quocientes intelectuais obtidos
encontram-se dentro das faixas de
normalidade; trata-se de criança com
capacidade superior de reter experiências
adquiridas através da aprendizagem e
da própria vivência; com nível normal de
abstracão e generalização de conceitos,
além da capacidade normal çonceitos, além
de capacidade normal de julgamento diante
de situações práticas que lhe são impostas.
A atenção, concentração, raciocínio
aritmético, bem como a capa-cidade de
utilizar símbolo são consideradas normais,
apesar da memória auditiva imediata
encontraram-se na faixa média inferior.
Demostra excelente percepção de
minúncias e detalhes de um todo organizado
e capacidade normal de formação de um
todo a partir de partes, numa sequência,
utilizando organização têmporo-espacial.
Capacidade médio-superior de análise
e síntese, frente a um modelo externo; e
normal na formação de um todo a partir
de partes com a neces¬sidade de um
modelo interiorizado. Precisão, rapidez e
coordenação viso-motora normal.
PIAGET-HEAD:
Encontra-se adequado para sua idade na
automatização da noção direta e esquerda,
apesar de revelar certa dificuldade no
reconhecimento no espaço.
Denota prejuízo na transposição de
movimento mediante observa¬ção do outro
visto de frente, porém tem bom desempenho
quando a transposição se dá através de ordens
verbais e está um pouco acima do esperado
pe¬la sua idade quando a transposição deve
ser feita através da observação de figuras

esquemáticas.
Possui
bom
reconhecimento
dos
elementos lateralizados no esquema
corporal mediante observação, porém, fica
prejudicado quando o reconhecimento
deve-se dar através de solicitação verbal.
BENDER-SANTUCCI:
Apresenta certo prejuízo na organização
e percepção visomotora, apesar de se
encontrar adequado quanto à execução motora
propriamente dita. Todavia encontra-se muito
prejudicado quanto à organização espacial.
Revela-se adequado quanto à organização
no espaço a partir de um estímulo dado.
grifos no documento original)
A dislexia é um transtorno persistente,
por isso seu diagnóstico deve levar em
consideração sintomas e comportamentos
descritivos e observáveis, detectados a partir
de relatórios escolares, acompanhamento
psicopedagógico e fonoaudiológico.
Importante que sejam descartadas
outras deficiências, como a intelectual,
a auditiva ou visual, atrasos motores ou
problemas neurológicos. Também devem
ser desconsiderados, para o diagnóstico da
dislexia, os fatores ambientais, econômicos e
outros fatores externos, como o absenteísmo.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS:
PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO E
APRENDIZAGEM
Toda prática pedagógica se fundamenta
em certa maneira de explicar a evolução
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dos conhecimentos, os papéis reservados
aos participantes do processo educacional,
a forma de intercâmbio a ser mantida com
a criança, os objetivos a serem atingidos
através do ato educativo e como avalia-lo.
Há três correntes principais que
direcionam o trabalho pedagógico:
a) Inatista-maturacionista: para esta
corrente, desenvolvimento e aprendizagem
se confundem. Tanto o desenvolvimento
do conhecimento como o desenvolvimento
emocional são relacionados a determinadas
idades e a determinados níveis de maturação
orgânica. Ao recorrer à maturação
orgânica para explicar o desenvolvimento
infantil, essa corrente de pensamento
educacional termina por estabelecer uma
cronologia para o aparecimento das principais
manifestações psicológicas.
b) Empirista-associacionista:
a
aprendizagem é o processo de recepção
de estímulos externos que devem ser
associados de maneira que a respostas
coincidam com as instruções fornecidas,
isto é, de acordo como que foi ensinado.
Assim, para essa corrente, a aprendizagem
é um processo de mudança de respostas,
ou seja, em função das instruções recebidas
as respostas vão sendo substituídas por
outras mais elaboradas. O desenvolvimento
é entendido como o somatório de situações
de aprendizagem variadas. Aprendizagem e
desenvolvimento são, portanto, processos
distintos, e o primeiro é condição de evolução
do segundo.
c)
Abordagem
construtivista:
a
criança é sujeito ativo no processo de
desenvolvimento.
As
estruturas

orgânicas
funcionam
de
modo
integrado para que o conhecimento
progrida. A criança absorve as influências do
meio social, as transmissões educativas e dos
fatores ligados ao funcionamento interno da
organização intelectual. Durante a evolução
da aprendizagem, a criança reelabora a seu
modo o que lhe é transmitido e extrai de
suas experiências aquilo que seu nível de
entendimento possibilita.
Dentre as apresentadas, a abordagem
construtivista é a mais utilizada atualmente
nos sistemas de ensino, uma vez que parte
do nível de conceituação da criança para
evitar a simples memorização de letras e
sílabas. Apoiando-se exclusivamente na
memória, a criança não poderá compreender
efetivamente de que modo os símbolos
gráficos se combinam nos instantes de leitura
e de escrita, e qual a função e o significado
social desses atos.

DISLEXIA: NECESSIDADE
EDUCACIONAL ESPECIAL
Denomina-se necessidade educacional
especial as deficiências físicas, sensoriais
e mentais; outras síndromes e patologias;
ausência por prolongados períodos de
internação hospitalar; altas habilidades e
superdotação; transtornos no processo
de ensino aprendizagem, de acordo com a
Resolução SE-61, de 5 de abril de 2002.
Os
alunos
com
necessidades
educacionais
especiais
devem
ser
preferencialmente matriculados em classes
de ensino regular, e receberem atendimento
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pelo Serviço de Apoio Pedagógico
Especializado (SAPE).
Antes do estabelecimento de legislação
específica sobre o assunto, as políticas
públicas se pautavam pela segregação desses
alunos em classes especiais, de acordo com
sua deficiência. Posteriormente, atingindo
um determinado nível de aprendizado,
poderiam ser integrados nas classes
regulares, mas não havia um atendimento
especializado aos alunos com transtornos de
aprendizagem. Capellini e Rodrigues (2014)
apontam que
As
classes
especiais,
inicialmente
transitórias, passaram a ter caráter
permanente e não mais atendiam à
proposta inicial de inserção desses
estudantes
nas
classes
comuns.
Algumas
se
transformaram
em
espaços
para
encaminhamento
de
estudantes
com
as
mais
variadas
dificuldades
de
aprendizagem,
multirrepetentes, com idades defasadas
em relação ao nível de escolaridade.
Passaram, então, a estigmatizar estudantes,
determinando negativamente suas vidas.
Podemos observar, portanto, que os
transtornos específicos de aprendizagem,
tanto quanto as demais necessidades
especiais, eram atendidos de maneira
precária
nos
sistemas
de
ensino.
Parte
dessa
precariedade
deveu-se
à desinformação sobre o tratamento
pedagógico a ser dado a esses alunos. A
partir da dificuldade de compreensão do
problema, optou-se pela segregação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
de 1971 (Lei 5692), em seu artigo 9º, tratava

das necessidades educacionais com a
seguinte redação:
Os alunos que apresentem deficiências
físicas ou mentais, os que se encontrem em
atraso considerável quanto à idade regular
de matrícula e os superdotados deverão
receber tratamento especial, de acôrdo
com as normas fixadas pelos competentes
Conselhos de Educação (Brasil, 1971).
Segundo a legislação atual (Lei 9394, de
20 de dezembro de 1996), o atendimento
será realizado preferencialmente na rede
regular de ensino, mas o parágrafo segundo
do Artigo 58 estende a possibilidade
de atendimento em classes, escolas ou
serviços especializados quando, devido às
condições do educando, não for possível seu
atendimento em classes regulares.

REABILITAÇÃO COGNITIVA
O planejamento de uma intervenção
para reabilitação de um transtorno de
aprendizagem, com base na neuropsicologia,
deve considerar primeiramente que o
indivíduo deve ter conhecimento de seu
problema, e de que maneiras isto o afeta nas
várias esferas da vida social. Inclui estratégias
de amenização e compensação, uso de
recursos como calculadoras e equipamentos
de informática, e o tratamento direto de
funções cognitivas e de habilidades.
O DNRR (develomental neurpsychological
remediation/rehabilitation),
sigla
em
inglês
para
“Tratamento/reabilitação
neuropsicológica no desenvolvimento”,
foi
desenvolvido
para
auxiliar
na
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superação
das
dificuldades
de
aprendizagem.
Compõe-se por avaliação do perfil neuropsicológico, perfil
social, diagnóstico e plano de intervenção.
Como as dificuldades de aprendizagem podem se
interligar a transtornos de conduta e das habilidades sociais,
o tratamento vai além da área fonológica e das estratégias de
compreensão e metacognitivas. A promoção da integração
social, por meio da prática de esportes, participação em
eventos culturais e estimulação de contatos interpessoais
também é importante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender a dislexia como uma necessidade
educacional especial, mais do que um transtorno específico
da aprendizagem, é ofertar ao educando a oportunidade de
receber o atendimento especializado, por meio de adaptações
curriculares, avaliativas e dos processos de ensino.
Ao professor, abre-se a possibilidade de ampliar
seu repertório de procedimentos e recursos didáticos
e paradidáticos para atender a essa clientela,
sem
desconsiderar
os
progressos
que
podem
ser obtidos quando os horizontes se alargam para a inclusão
educacional, não somente a integração escolar de alunos
com transtornos de aprendizagem.
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DISLEXIA E O PAPEL DA ESCOLA
RESUMO: O presente artigo vem retratar questões da dislexia na escola, em virtude da
interferência no fracasso e sucesso escolar, uma vez que educadores que trabalham
com alfabetização frequentemente se veem diante do desafio de ensinar um aluno com
dificuldades de aprendizagem, ao passo que se esforçam para identificar os aspectos que
estão criando obstáculos, muitas vezes surge o questionamento se esse aluno pode ser
ou não dislexo. A dislexia é conhecida devido a um problema na linguagem, de ordem
orgânica, dificultando a vivencia social, no comportamento e nas emoções de cada individuo
e ainda causa dúvidas e preocupa pais e professores. O objetivo desta pesquisa é refletir
sobre o peso e a interferência da dislexia no ambiente escolar, uma vez que esse processo
atrapalha e reflete no desenvolvimento do aluno disléxico. Para que haja uma educação de
qualidade, as estratégias pedagógicas que acompanham o aluno com dislexia precisam ser
ressignificadas, destinadas a não somente o acolhimento e a inclusão do mesmo pela escola,
mas, especialmente em seu desenvolvimento cognitivo e socioeducativo.
Palavras-chave: Dislexia; Escola; Desenvolvimento.
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DISLEXIA
INTRODUÇÃO

S

aber identificar um aluno com
dislexia facilita o trabalho escolar e
pedagógico do professor, podendo
ajuda-lo de forma adequada
e inserindo-o no grupo de
aprendizagem, buscando a socialização entre
os mesmos. Na educação infantil, já podemos
identificar a criança com dislexia, pois ela
começa apresentar certas dificuldades,
como, decorar música, realizar a amarração
dos cadarços, tirar e colocar sapatos, vestir
roupas, abrir e fechar botões, tarefas simples
que se tornam algo complexo.
Nas séries iniciais do ensino fundamental
o aluno dislexo, apresenta dificuldades em
copiar palavras da lousa, troca as letras na hora
de escrever, não memoriza informações que
acabou de ouvir, tem vocabulário pobre na
hora da escrita, se distrai com facilidade, seu
desempenho é sempre abaixo do esperado
nas atividades propostas, seus cadernos e
trabalhos estão sempre desorganizados.
O dislexo apresenta problemas de
memória, problema de dimensão temporal
agravante, pois confunde frequentemente
ontem, hoje e amanhã; sequencia numérica,
dia mês e ano, nunca sabe em qual situação
está; problemas com relação à lateralidade

se confundem em direita, esquerda,
para cima, para baixo. Não consegue se
expressar
claramente,
tem
discurso
perdido e fala hesitante.
Para
quem
desconhece
sobre
a
problemática estigmatiza o aluno como
desinteressado, preguiçoso ou relaxado,
porém, este discente apresenta alguns
sintomas característicos de dislexia. Desta
maneira o artigo busca formas de esclarecer
tais comportamentos, por intermédio de
pesquisadores renomados para uma possível
intervenção no âmbito escolar.
Esta pesquisa ainda da importância no
diagnostico da dislexia em sala de aula,
destinadas a integrar o aluno a sua turma,
pois o aluno com este distúrbio tende a
sentir-se inferior aos outros e com isso
procurar isolamento. Faz-se necessário
a dedicação total ao aluno em sala, em
seu tratamento, no qual, envolve escola,
família e saúde. Quanto mais cedo à criança
dislexa for devidamente acompanhada,
assistida e alfabetizada (pedagogicamente
e médica), mais cedo aprenderá a lidar com
suas “limitações”, a fim de proporcionar
sucesso em seu desenvolvimento cognitivo e
socioeducativo, em sua vida.
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Dislexia é um dos muitos distúrbios de
aprendizagem. Especificamente trata-se
da linguagem, formalizada pela dificuldade
de decodificação das palavras basilares.
Detecta um déficit no desenvolvimento
fonológico. Estes obstáculos de decifrar
palavras simples não são atingidos em
similitude a idade. Ainda que for subjugado
ao estudo tradicional, apropriada à cognição,
ensejo sociocultural e não conceber distúrbios
de aprendizagem e sensoriais elementares,
a criança fracassa no desenvolvimento
da linguagem. A dislexia é caracterizada
por uma gama de dificuldade com as
distintas formas de linguagem, incluídas,
com frequências, nos problemas de leitura,
e na habilidade para escrever e soletrar.
(BORBA e BRAGGIO, 2016, p.1).
A dislexia atinge cerca de 4-5%
da população mundial e é apontada como
um transtorno do desenvolvimento, tendo
a maior incidência no quesito distúrbios
de aprendizagem. Ela promove sinais
nos primeiros anos de vida e deve ser
diagnosticada de maneira precoce para que
possa ser feita a intervenção já no início,
evitando sua evolução e demais problemas
relacionados, como por exemplo, transtornos
de ordem depressiva.
O caso citado é de fato, um transtorno
um tanto quanto difícil de ser diagnosticado,
haja vista que depende da experiência
dos profissionais envolvidos, sejam eles
professores, neurologistas, fonoaudiólogos,
psicólogos,
exigindo
um
maior
aprofundamento e ambientação no tocante

ao tema, requer um viés multidisciplinar para
o seu correto tratamento e as formas mais
adequadas para auxiliar no desenvolvimento
de cada criança portadora da dislexia.
De maneira consensual, a dislexia pode
ser definida como uma espécie de distúrbio
de aprendizado. Sua origem é de ordem
neurológica e é caracterizada por alguns
sintomas, como fluência de leitura dificultada,
e também pobreza da decodificação e
soletração das palavras.
Nota-se, portanto, que a dislexia se
caracteriza essencialmente como um
distúrbio de aprendizagem, cujas pessoas
acometidas por ela possuem dificuldades
de
leitura. Tais
características
são
resultantes da deficiência das habilidades
fonológicas, o que, por sua vez, traz como
consequência a problemática da aquisição
do vocabulário e até mesmo a compreensão
da leitura. Todos esses fatores acabam
prejudicando o desempenho escolar da
criança e/ou indivíduo.
Segundo pesquisas, os primeiros relatos
atribuídos à dislexia apareceram no final
do século XIX e começo do século XX.
Surgem com artigos de Morgan, no ano
de 1896, enquanto um dos primeiros
termos para se definir o quadro clínico da
dislexia foi “Agenesia Visual Gráfica”, no
ano de 1907, pelo estudioso Stevenson.
Em 1917, Hinshelwood tece os “primeiros
estudos de famílias com dificuldades de
leitura sem motivo aparente”, cujo cerne de
determinadas famílias, alguns indivíduos,
embora não mostrassem problemas de
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ordens visuais, não conseguiam aprender a
ler adequadamente.
Chegou-se à comprovação mediante as
pesquisas, de que o indivíduo portador deste
distúrbio tem o cérebro diferente, na qual,
determinados campos não são ativados em
comparação às pessoas que não se inserem
neste mesmo quadro clínico. Observar
os sintomas e ter conhecimento prévio
nas diferentes esferas multidisciplinares é
essencial para que possa ter embasamento
no diagnóstico preciso da dislexia e desta
forma, contribuir para um tratamento
efetivo do distúrbio, proporcionando mais
qualidade de vida para a pessoa.

PAPEL DA ESCOLA
Shaywitz (2006, p. 221), descreve
que a própria escola não está preparada
para se adaptar a esta necessidade que
qualquer aluno disléxico possa a vir a
apresentar, porque “estas escolas demoram
a identificar um problema de leitura,
oferecendo poucas oportunidades de ensino
e com a fraca formação dos professores,
podendo saber pouco sobre o ensino da
leitura e suas dificuldades”.
Além disso, essa relutância para atender
as necessidades de ensino de um aluno com
dislexia reflete a ignorância da própria escola
sobre as dificuldades de leitura e da natureza
de seu corpo discente. Tendo em vista que
os métodos avaliativos de todo sistema
educacional se baseiam em provas escritas e
o método para se alfabetizar consiste numa
miscelânea do método global com o método

analítico-sintético,
acaba
dificultando
a vida escolar do aluno disléxico, que,
embora tenha um desenvolvimento cognitivo
muitas vezes superior a de seus colegas,
acaba por ter um rendimento escolar abaixo
do normal devido a essas implicações
encontradas nas escolas.
É necessário que na formação dos
docentes haja certo conhecimento sobre
como se determina a aquisição da leitura e
escrita na criança. Isto porque o processo
de aquisição de escrita e da leitura não
se refere apenas à transmissão de sons
da fala, mas sim à tomada de consciência
das estruturas fonológicas da linguagem
e a compreensão do princípio alfabético.
Ou seja, é preciso que os educadores e
alfabetizadores tenham o discernimento
sobre as habilidades metalinguísticas
durante
a
fase
da
alfabetização.
Notadamente estas habilidades referemse à capacidade da criança em refletir e
manipular conscientemente os elementos
da língua, mediante da decomposição
dos
sons
nas
letras
e
palavras
em sílabas, que nada mais é a consciência
fonológica e o conhecimento do código
alfabético surgindo simultaneamente.
Todos sabem que na instituição
escolar existem várias pessoas com
funções
diferenciadas,
tendo
como
meta principal educar a classe discente
para apropriação da herança cultural da
sociedade, com a mediação e reciprocidade
dos conteúdos do ambiente escolar com
as diferentes concepções do meio no qual
este aluno faz parte, propiciando, assim, a
aprendizagem de ambos.
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Dentro desta escola existe uma estrutura
organizacional e como tal há uma série
de funções que deve estar presente para
que haja um equilíbrio entre o ensino, o
educando, a instituição escolar e a sociedade.
Todas estas funções devem ter posições
similares para que se possa atender e atingir
os objetivos de qualquer escola e que
garanta uma aprendizagem transformadora
de conhecimentos, preparando seus alunos
para o meio social de que fazem parte num
sentido amplo de cooperação e modificação
mútuas para o desenvolvimento.
Além deste equilíbrio nas funções da
instituição, “para o êxito da aprendizagem é
preciso compreender o potencial igualitário
de quem ensina o conteúdo a ser aprendido
e o sujeito que aprende” visto que a função
principal da escola é contribuir para o
sujeito ascender socialmente e possibilitar
um melhor desenvolvimento para seu país
(MANTOVANINI, 2001, p. 60).
Contudo, o educando, como indivíduo,
é um ser complexo dotado de liberdade
e criatividade, podendo ou não aceitar o
ensino que esta instituição ou educador
propaga, dependendo do seu potencial
de capacidade, de seus interesses e das
influências externas que este recebe.
Segundo
Vasconcellos
(1993)
a
metodologia de ensino não favorece a
construção do conhecimento, o professor
não ensina; o aluno pobre é expulso da
escola devido à falta de adaptação a sua
realidade; o aluno que fica é educado para
submissão e não tem uma consciência crítica
aceitando tudo, pois este tipo de educação
é conservadora e elitista; a acomodação

de todo o sistema educacional que ainda
transmite e não transforma o conhecimento
e a preocupante situação da saúde física e
mental dos docentes que tentam mudar essa
concepção e não conseguem por barrarem
em concepções tão intrínsecas da classe
docente vigente.
Não obstante, é necessário que haja uma
mudança e que se estabeleça uma superação
desta metodologia pela valorização da
reciprocidade entre educador-educando
oportunizando o processo de transformação
e assimilação destes conhecimentos
refletindo uma aprendizagem significativa
para toda uma vida.
O reflexo desta aprendizagem nada mais é
do que compreender como o aluno aprende
tendo concepções teóricas da aprendizagem
definidas, buscando uma metodologia que
se fundamente na mediação do professor e a
relação do sujeito com o objeto cognoscente
transformando o conhecimento adquirido,
assimilando e acomodando de forma crítica
e reflexiva. E esta ideia de reflexão tenha
como referência significativa a compreensão
de que é trabalho do educador organizar as
situações problemáticas para delimitar os
objetivos que serão atingidos e determinados
pelos meios cujo quais se poderão chegar
até eles, valorizando o processo de reflexão
sobre o conhecimento na ação.
A escola não tem conseguido garantir a
apropriação significativa, crítica, criativa e
duradoura, por parte dos educandos, do
conhecimento fundamental acumulado pela
humanidade de tal forma que se pudesse
servir como instrumento de construção da
cidadania e de transformação da realidade
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(VASCONCELLOS, 2000, p.11).
Além disso, o êxito ou fracasso desta
metodologia educativa dependerá da
complementação do objetivo principal do
educador, que é propiciar a aprendizagem,
visando às necessidades individuais e sociais
de seus educandos. Desta forma, não cabe
ao professor/escola dispor todo o peso
do fracasso escolar sobre os ombros dos
chamados alunos-‘problema’.
Não obstante, a escola brasileira,
considerando a organização do seu trabalho
pedagógico, ainda está longe de propiciar
sucesso escolar e atingir os fins educacionais
assegurados pela Constituição Nacional, Lei
de Diretrizes e Bases (LDB) o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), os quais
apontam o direito à educação com igualdade
e de qualidade para todos os alunos da rede
escolar, independente de suas capacidades
para a aprendizagem.
Nas Diretrizes Nacionais da Educação
Especial na Educação Básica CNE/2001,
está definido que “o atendimento
educacional aos alunos com necessidades
educacionais especiais terá início na
educação infantil, nas creches e nas préescolas, assegurando-lhes o atendimento
educacional especializado” (Art. XX). Esse
tipo de atendimento é descrito de forma
a contemplar uma educação de qualidade
incomensurável,
que
deve
abranger
princípios específicos de um ensino que
atenda em recursos, métodos, currículo
a esses discentes inseridos no complexo
educacional e buscando o envolve-los com
as demais crianças, mas também com a
família e a comunidade.

De acordo com a LDB 9394/96 e
com a Constituição Federal de 1988, a
educação é direito de todos, sendo dever
do Estado e da Família oferecer uma
educação escolar de qualidade, atendendo
e suprindo as necessidades relacionadas
ao ensino aprendizagem em todos os
aspectos cognitivos, estruturantes, físicos
e nas necessidades que apresentar a
escola, o aluno em consonância com
o projeto político pedagógico.
O fracasso escolar repercute no processo
etéreo, uma vez que consolida na exclusão,
na desigualdade e na desqualificação do
saber que o educando traz para classe.
Segundo Capovilla, (2000, p.65) a
sociedade desprezou tanto o trabalho
docente, que infelizmente muitos passaram
a acreditar nisto e por consequência acabam
discriminando seus alunos-problema na
mesma proporção e violência em que se
sentem discriminados socialmente.
Sobretudo a escola e os educadores da
classe devem estar preparados quanto à sua
importantíssima incumbência na educação
e alfabetização do disléxico, bem como de
outros educandos, tendo sempre uma práxis
reflexiva de ensino-aprendizagem para que
não seja corresponsável pelos resultados
obtidos na avaliação escolar deste educando.
Frank (2003) diz que é fundamental
a realização de avaliações diagnóstica,
sempre que possível, para melhor
conhecer os discentes e suas dificuldades/
capacidade. A consequência desta avaliação
deverá ser sempre de verificação dos
conhecimentos, propiciando não só a troca
de ideias e a construção de novos saberes
entre educador e educando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante um diagnóstico completo da dislexia, não
envolve apenas a dificuldade escolar, é necessário considerar
fatores genéticos, psicológicos e hereditários, até orgânicos
e ambientais. Uma boa estrutura familiar também colabora e
muito para o bom desenvolvimento do educando disléxico.
A importância de um diagnóstico precoce pode facilitar
o trabalho pedagógico e os métodos de ensino podem ser
adequados e desenvolvidos para melhor atender o aluno
disléxico e o melhor método para a alfabetização de um
disléxico nada mais é que a análise fonética ou analíticosintética, pois é a mais promissora abordagem no alcance da
aprendizagem da leitura e escrita. Só assim, será evitada a
evasão escolar e a exclusão social.
A função da escola é percebida socialmente como
transmissora de conhecimentos que ainda usa métodos
de ensino e aprendizagem tradicionais e que favorecem
a segregação e exclusão de alunos com quaisquer tipos de
dificuldades no aprendizado.
Com o fito de uma revisão criteriosa no ponto de
vista epistemológico e metodológico da atuação dos
professores nas escolas pode ser iniciada, possibilitando
a inclusão de propostas que atendam as dificuldades de
aprendizagem, especialmente dos distúrbios com diagnóstico,
como é o caso da Dislexia.
Sobretudo que exista um trabalho simultâneo e
um apoio psicológico entre a comunidade escolar e
família para que se consigam, persistentemente, os
‘‘objetivos da aprendizagem na educação que é fazer o sujeito
ascender socialmente, contornando todas as dificuldades
encontradas pelo disléxico. Só assim eles poderão ter uma
educação digna e sem preconceitos.

1011

Juliana Beatriz Ferlin
Graduação em Química pela
Universidade Camilo Castelo
Branco (2011); Graduada em
Pedagogia pela Faculdade da
Aldeia de Carapicuíba (2015);
Pós Graduada no curso de
Administração da Educação
com Ênfase em Bullying pela
Faculdade Campos Elíseos
(2018); Professora de Educação
Infantil e Ensino Fundamental I na EMEI Ronald de Carvalho.

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

REFERÊNCIAS
BORBA, A. L; BRAGGIO, M.A. Como interagir com o disléxico em sala de aula. Associação
Brasileira de Dislexia. Disponível em: http://www.dislexia.org.br/como-interagir-comdislexo-em-sala-de-aula/ Acesso em Abril de 2018.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988.
CAPOVILLA, Alessandra G. Seabra & CAPOVILLA; Fernando Cesar. Problemas de Leitura e
escrita: como identificar, prevenir e remediar numa abordagem fônica. São Paulo: Memnon,
2000.
Dislexia. Disponível em: http://www.alfaebeto.org.br/blog/conhecendo-a-dislexia/ Acesso
em 17 de maio de 2018.
Dislexia. Disponível em: https://neurosaber.com.br/principais-sintomas-e-diagnostico-dedislexia/ Acesso em 17 de maio de 2018.
Dislexia. Disponível em: https://pedagogiaaopedaletra.com/a-escola-e-dislexia/ Acesso em
17 de maio de 2018.
_______. ECA nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
FRANK, Robert. A vida secreta da criança com dislexia. São Paulo: M. Books do Brasil,
2003.
_______. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB). Brasília, 1996.
MANTOVANINI, Maria Cristina. Professores e alunos problema: um círculo vicioso. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.
_______. Resolução CNE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001. Institui as Diretrizes
Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, 2001.
SHAYWITZ, Sally. Entendendo a dislexia: um novo e completo programa para todos os
níveis de problemas de leitura. Porto Alegre: Artmed, 2006.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Construção do conhecimento: em sala de aula. São
Paulo: Libertad, 1993.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e
Projeto Político-pedagógico. Ladermos Libertad-1. 7º Ed. São Paulo, 2000.

DIVERSIDADE, O RESPEITO NA
DIFERENÇA
RESUMO: Somos seres humanos e nos diferenciamos por meio da raça, gênero, cultura,
religião e comportamento. Entendemos que a sociedade em que vivemos possui uma grande
diversidade e esta deve ser compreendida por meio de informações que geram conhecimentos
e transformam o desrespeito em respeito, tolerância e aceitação tornando a convivência
em uma sociedade harmoniosa e pacífica. A preocupação com o respeito à diversidade se
tornou mundial e não podemos deixar que esta geração desperdice amizades e valores pelo
motivo da não aceitação das diferenças. Na questão social percebemos que a inclusão se
tornou uma importante vertente da educação e que ainda é um grande desafio tanto para
as pessoas que possuem deficiências quanto para a sociedade na questão ao respeito em
garantir os direitos adquiridos a quem deles tem direito. A inclusão nos traz a possibilidade
e a oportunidade de repensar nosso posicionamento sobre a diversidade e nos oferece
meios para estudarmos, entendermos e compreendermos o assunto em questão, agindo
de maneira consciente e satisfatória para que haja êxito na educação inclusiva agregando
valores de igualdade, solidariedade e respeito às diferenças que encontramos no outro. A
escola vem assumindo um papel fundamental e importante na sociedade, porque é nela
que acontece a construção do conhecimento que se desenvolve e consolida para auxiliar
no processo de formação do ser humano conscientizando a formação ética, social, moral,
cultural, emocional, cognitiva e intelectual dos educandos dando ênfase ao respeito quanto
às diferenças dentro de uma educação inclusiva de qualidade.
Palavras-chave: Diversidade; Diferença; Respeito; Tolerância; Inclusão.
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A IMPORTÂNCIA DA
COMPREENSÃO
O presente artigo tem a finalidade
de mostrar a importância do respeito à
diversidade, enfatizando o respeito e a
tolerância frente às diferenças.
Imaginemos nosso planeta como um
planeta Terra com seus habitantes todos
iguais em raça, gênero, pensamentos, religião,
atitudes e cultura entre outras coisas?
Com certeza seríamos um povo monótono,
só com aceitações e, provavelmente, sem
conhecimentos a adquirir.
A diversidade faz parte das nossas vidas,
aceitar o que é diferente e respeitar as
diferenças nos faz sermos próximos uns dos
outros.
Precisamos pensar na diversidade como
sendo algo que nos faz perceber que as
diferenças, as quais também podem ser
encontradas em nós mesmos, devem ser
aceitas com naturalidade. Não podemos
definir um padrão de vida, de pessoas, de
situações e acharmos que esse padrão é o
correto e que o mesmo não poderá sofrer
interferências, críticas e modificações.
Diversidade é conhecer, compreender,
aceitar, trabalhar, vivenciar, exercer e
exercitar a paciência, o respeito, a paz,
a longanimidade, a união, a harmonia, a
compreensão e o amor. Aceitar as diferenças
nos tornam ricos em conhecimentos e
tolerantes ao diferente.
Pensar na diversidade no âmbito escolar é
trabalhar as possibilidades para termos uma
educação de qualidade, compromissada com
a aceitação e respeito das e pelas diferenças

e ao mesmo tempo com a socialização
do saber aliada a promoção da dignidade
humana, seja ela, no princípio, meio e fim.
Reconhecer e valorizar que o direito à
diversidade se faz necessário no sentido
de aceitar as diferenças e proporcionar
uma inclusão eficiente e satisfatória a
todos que possuem suas limitações é o
início de uma vida justa, plena e respeitosa
de todo cidadão.
É imprescindível que a comunidade
escolar seja orientada e que a mesma
compreenda a importância de conviver com
aceitação da diversidade, sensibilizando-a
diante de todo o processo e movimento de
inclusão para que a mesma seja parceira
nesse caminhar.
Devemos conhecer e refletir junto com
nossos pares e estender para a comunidade
sobre a importância e o respeito frente
às diferenças com as quais lidamos
e vivemos diariamente.
Precisamos construir uma identidade
de respeito e apreço às diferenças e que
o exercício da cidadania seja vivenciado
em seu real sentido, visto como pleno,
conscientizando-se sobre a necessidade
da compreensão humana, estimulando
intervenções individuais e coletivas contra
movimentos e atitudes que possam gerar e/
ou desencadear preconceitos.
Necessitamos assumir uma postura de
rupturas das diferentes formas de atitudes
de desrespeito e preconceito frente à
diversidade. Esse tipo de comportamento
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precisa diminuir gradativamente ao passo
em que as pessoas se permitam aceitar e
compreender que uma mudança de postura é
tão pertinente quanto o reconhecimento de
todos os cidadãos a diversidade e igualdade
de direitos e oportunidades para todos.
A aceitação da diversidade começa
quando aprendemos a lidar com as
diferenças dentro e fora dos muros da escola,
formando uma sociedade justa e inclusiva.

O CONCEITO DE
DIVERSIDADE
Falar de diversidade é falar de diferença.
Seu significado amplamente discutido
revela palavras e sentimentos que vem à
tona quando pensamos em diversidade no
âmbito escolar.
A palavra diversidade no sentido
epistemológico define a importância
de darmos atenção às diferenças que
encontramos em nós em relação às outras
pessoas e vice-versa.
Diversidade nada mais é do que um
substantivo feminino que caracteriza
tudo o que é diferente, diverso e que
possui multiplicidade.
Quando falamos na palavra diferente
nos referimos a algo sem qualquer
semelhança, algo desigual e que não
possui características que tornam ou
formam um padrão a um estereótipo.
O diferente é difícil de explicar, porque
é um termo complexo e em tudo há
diferença seja ela de raça, religião ou
gênero, entre outros.

A diferença é explicada em seu sentido
restrito e ao mesmo tempo contraditório
porque dizemos que somos iguais perante
nossos direitos e deveres previstos em leis.
Mas sabemos que ao utilizarmos a palavra
diferente estamos nos referindo a uma
variedade de coisas de uma mesma espécie.
A diferença é entendida como o
contrário de igualdade e/ou semelhança.
É uma forma de conhecimento e de
inteligência. Ao aprendermos absorvermos
o que é diferente e vamos construindo
nossa própria identidade.
Ao pensarmos no que é diverso temos em
mente que é tudo aquilo que é diferente,
que não se assemelha que apresenta vários
aspectos, que é discordante. Utilizamos o
diverso quando observamos as diferenças
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em contos, crenças, religiões, raças, ideias,
ideais por exemplo. Fazemos comparações
e identificamos as diferenças em tudo que
observamos e/ou analisamos.
Multiplicidade é entendida quando a
diversidade apresenta a reunião de tudo
àquilo que engloba múltiplos aspectos que
se diferenciam entre si.
Concluímos que a diversidade está
associada a tudo o que é diferente, não
único e devemos considerar e respeitar
as diversidades tão evidentes em nossa
vida, como a de gênero, religião, cultura,
linguagem, etnia e saberes, entre outros para
concebermos que ela faz parte integrante e
fundamental da educação.

TIPOS DE DIVERSIDADES
Podemos evidenciar que o conceito
de diversidade possui uma visão ampla
de significados e dentro dessa palavra
encontramos tipos de diversidade que
nos faz pensar e agir de modo respeitoso,
agregando valores que tornam a vida e a
convivência harmoniosa e humana.
O reconhecimento da importância da
diversidade é fundamental para o nosso
crescimento pensando em nosso potencial
interior e exterior. Precisamos conhecer
reconhecer e praticar a coparticipação e
a interação de sujeitos diversos, tais como
somos, compreendendo que cada indivíduo
tem as suas potencialidades de superação
e resiliência, oferecendo à sociedade
possibilidades de enriquecimento mútuo de
aprendizagens e respeito.

Nascemos para aprender e temos que
reconhecer as diferenças, assim teremos
o direito à construção de conhecimento e
valores. Nesse sentido podemos destacar
três tipos de diversidade dentre as outras
que existem.
Diversidade cultural: possui múltiplos
fatores que representam as mais variáveis
diferentes culturas, tais como a linguagem,
os costumes, as tradições populares e
familiares, a religião, organização familiar
e a política, que agregam características
próprias de um grupo de sociedade em um
determinado lugar ou território.
Diversidade biológica: ou mais conhecido
com o termo biodiversidade, aborda uma
grande variedade de seres vivos que engloba
a fauna, a flora e os micro-organismos da
crosta terrestre estando presente em todo
lugar. O próprio nome “bio” significa vida e já
sabemos que não há um ser vivo unicamente
igual ao outro. Na diversidade biológica fica
evidente a diferença do comportamento e
formas de pensar e agir de cada indivíduo.
Diversidade étnica: podemos entender
como a união de vários povos dentro de uma
mesma sociedade. A etnia significa um grupo
de pessoas que possuem e compartilham
afinidades de origem, história, idioma,
religião e cultura, não sendo necessário ser
da mesma nacionalidade, ou seja, independe
do país em que se encontram.

A DIVERSIDADE ESCOLAR
É de suma importância que se ensine nas
escolas, desde o momento em que a criança
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entra em contato com ela, o respeito que se
deve ter com as diferenças encontradas nos
colegas.
Esse ensino se faz necessário porque se
não for ensinado, compreendido e trabalhado
poderá ocorrer o preconceito e o ideal é
propiciar ao educando um ambiente em que
se entenda, vivencie, priorize e estimule
o respeito às diferenças, sejam elas quais
forem formando um cidadão, desde pequeno,
mais educado e respeitoso com seus pares,
apresentando um comportamento de
cidadão pleno na coletividade.
A eliminação do preconceito deve ocorrer
logo no ingresso da criança na educação
infantil.
O termo preconceito apresenta em seu
significado um juízo pré-concebido que,
de maneira discriminatória, afeta pessoas,
crenças, sentimentos e tendências de
comportamento. O preconceito é um
pré-conceito de algo que não se conhece
completamente. Resulta da ignorância, no
sentido de ignorar, as ideias que ultrapassam
a realidade concreta e correta que se
considera como normal.
O preconceito possui as características de
atitudes e comportamentos de agressividade
e discriminação.
Existe no Brasil a cultura de se fazer piadas
com outras pessoas, gêneros, nacionalidade
e isso apresenta uma grande preocupação de
todos os envolvidos no âmbito educacional,
mas precisa ser indubitavelmente, a
preocupação de todos, incluindo as pessoas
que não fazem parte da educação.
Não somos todos iguais! É na escola
que o educando tem um maior contato

com as diferenças. O convívio com outras
crianças mostra a diversidade de raças,
gostos, culturas e faz com que se respeitem
e se unam em detrimento de um ambiente
respeitoso e ético.
O respeito à diversidade no ambiente
escolar propicia os trabalhos em grupo,
conhecimentos diversos e ao mesmo tempo
deve gerar comportamento de alteridade,
porque se colocando no lugar do outro há a
necessidade de se pensar de como a outra
pessoa se sentiria ao ser tratada de forma
desrespeitosa e preconceituosa.
Respeitando a diversidade e valorizando-a
há grandes chances de se prevenir o insucesso
escolar.
Partindo
desse
pensamento
compreendemos que os educandos, por não
serem todos iguais, aprendem de maneiras
diferentes e em tempos e ritmos diferentes.
Não existe um padrão de ensino o qual deve
ser trabalhado com todos na totalidade.
A aprendizagem ocorre diferente para
cada um. A escola precisa alcançar cada
educando incluindo estratégias diferentes
que contemplem as necessidades de cada
um, respeitando as diferenças por meio da
aceitação das mesmas.
Pensemos que a diversidade é um fato da
vida. Ela não pode ser tratada isoladamente
e se vir a acontecer faz com que a escola se
torne órfã de um valor muito importante na
formação e criação do cidadão: a tolerância.
A tolerância significa aceitar, é o ato
de se portar e agir de modo condescende
aceitando algo que não se quer ou
simplesmente que não se pode modificar,
transformar e impedir. Para exemplificar, a
tolerância é uma atitude que define a
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aceitação daquilo que é contrário a uma
regra moral, cultural, civil ou física.
Ela precisa ter uma justa medida que faça
a correlação entre a aceitação absoluta e a
oposição moderada, para que não se corra
riscos de preconceitos.
Na escola as diferenças e o respeito a
elas se consolidam e transcrevem para fora
dos muros da escola o que é aprendido e
trabalho dentro dela. A inclusão escolar é de
suma importância para que os educandos
aprendam a conviver com as diferenças e
que a igualdade e solidariedade estejam
presentes na formação social de cada um.

A DIVERSIDADE FAZ PARTE
DA VIDA E NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA NÃO PODE SER
DIFERENTE
Quando falamos de diversidade na
escola, além de todas as diferenças que
encontramos, devemos remeter nosso
pensamento, nossa atenção e nossa ação na
educação inclusiva que é como um elo que
cria vínculos e laços de respeito, tolerância,
amizade, companheirismo e solidariedade.
Na escola todos os envolvidos aprendem
mutuamente, ninguém nasce sabendo
tudo e estamos em contínuo aprendizado,
independente da idade, formação e profissão.
Algumas aprendizagens não necessitam
de um professor porque surgem por meio
dos reflexos e instintos que possuímos e
que devem ser aprimorados com o tempo,
conforme a pessoa vai sendo exposta a

outras pessoas que possuem tais capacidades
já adquiridas e desenvolvidas passa a
desenvolver as suas.
É na escola que ocorre a etapa essencial
ao desenvolvimento da criança, porque
ela irá conhecer, construir, entender e
compreender conhecimentos que a farão
estar apta a viver, plenamente, na sociedade.
E nesta vivência que irá se deparar com as
diferenças, às vezes nela mesma ou em seus
colegas e nesse sentido a inclusão deverá
ocorrer com eficiência.
A inclusão deve superar todas as formas
de preconceito e discriminação que podem
acontecer por meio das deficiências, sejam
elas físicas, fisiológicas e anatômicas. Ao
incluir tudo deve ser pensado e repensado
para que todos sejam considerados como
seres humanos capazes de aprendizagens e
que a qualidade na educação seja primordial.
A inclusão promove a interação entre as
pessoas dentro da diversidade humana
e esta diversidade jamais poderá ser um
impedimento para a qualidade na educação
e nas relações interpessoais ela deve ser um
acesso, uma ponte para chegar ao sucesso
das pessoas e da sociedade.
Incluir não significa ser perfeito. Incluir
não atinge a perfeição porque não somos
e jamais seremos perfeitos, significa
propiciar oportunidades com equidade,
reconhecimento das pessoas e apreço pela
diversidade.
Devemos pensar que incluir é uma ação,
é estar preparado para o encontro com a
diferença e possuir uma postura de mudança
frente a tantos obstáculos e barreiras que
as pessoas com deficiência encontram em
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suas vidas. Não podemos apenas incluir uma
pessoa com deficiência, esta precisa se sentir
incluída e se torne parte do processo de
inclusão. Sem educação, respeito, tolerância
e amor à inclusão esta não tem sucesso.
É necessário que haja a consideração
da existência do outro em uma ação
transformadora em que todos considerem
que as interações sejam satisfatórias e
significativas, não desprezando nenhum
aspecto ou característica que seja diferente,
tornando a inclusão eficaz.
A inclusão aparece no momento em que
interação acontece e esta se torna forte
no sentido de ampliar as necessidades

que existem de cooperação, de resolução
de problemas e conflitos, de interações
colaborativas e de soluções pontuais que
superem os desafios que afetam a sociedade.
A diversidade que aparece na educação
inclusiva nos ensina a aprendemos a
importância da troca que ela nos oferece,
porque nos enriquecemos mutuamente com
os conceitos e aprendizagens com o outro,
com o respeito pelas diferenças.
É necessário que na inclusão a palavra
“não” não exista e que o “sim” à diversidade
seja por meio de práticas cada vez mais
concretas, eficientes e significativas.

1019

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

A diversidade faz parte da vida de todos nós. Precisamos
compreender a importância da aceitação, tolerância e
respeito frente às diferenças que encontramos em nossos
semelhantes.
A escola deve ser o início do entendimento sobre as
diferenças e o trabalho realizado deve ser o de oportunizar
momentos de inclusão e de aceitação do que é diferente.
A prática pedagógica deve ser exercida por educadores
que assumam a postura de trabalhar respeitosamente com
as diferenças de uma maneira mais ampla, garantindo o
direito à educação sem que haja preconceito e discriminação,
abordando a igualdade de oportunidade para que todos os
educandos sejam agentes históricos e partícipes da construção
de uma nova sociedade que promova efetivamente a ruptura
com os diversos mecanismos geradores de desigualdades e
valorizando a diversidade e a promoção da igualdade.

BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais.
Brasília: UNESCO, 1994.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto nº 5.296, de 02
de dezembro de 2004.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Lei nº 8.069 de 13 de julho de
1990.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB nº
9,394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília. Diário Oficial da União de 23 de dezembro de
1996.
CAPUCHO, Vera. Educação de Jovens e adultos: prática pedagógica e fortalecimento da
cidadania. São Paulo. Ed. Cortez, 2012.
GONZÁLEZ, José Antonio Torres. Educação e diversidade: bases didáticas e organizativas.
Porto Alegre. Ed. Artmed, 2001.
MAIA, Heber. Necessidades educacionais especiais. Rio de Janeiro. Ed. Wak, 2016.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos. 1ª Ed. São Paulo.
Ed. Summus, 2006.
PAULA, Jairo. Inclusão: mais que um desafio escolar, um desafio social. 2ª Ed. São Paulo.
Ed. Jairo de Paula, 2006.

Adriane Luzia Martucci
Liberatti
Graduação em Pedagogia pela
Universidade de Mogi das
Cruzes
(1991)
Especialista
em
Psicopedagogia
pela
Universidade Castelo Branco
(2005), Especialista em Direito
Educacional pela Faculdade de
Aldeia de Carapicuíba (2015),
Especialista em Educação Especial
em Deficiência Intelectual pela
Faculdade Campos Elíseos (2018),
Professora de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I na EMEF
Professora Célia Regina Andery
Braga na prefeitura de São Paulo/
SP e Professora Adjunto I, atuando
como professora do Atendimento
Educacional Especializado, na
prefeitura municipal de Ferraz de
Vasconcelos/SP.

1020

1021

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INTRODUÇÃO

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E
NUTRICIONAL COMO ESTRATÉGIA
DE COMBATE À OBESIDADE EM
ESCOLARES
RESUMO: A educação alimentar e nutricional tem por finalidade contribuir para a promoção
e a proteção da saúde por meio de uma alimentação adequada e saudável, contribuindo
de maneira significativa no controle da obesidade e das doenças crônico-degenerativas.
Assim, o presente estudo teve como objetivo, analisar por meio de publicações científicas,
a atuação da educação alimentar e nutricional, como forma de intervenção na alimentação
dos escolares, a fim de controlar os índices de obesidade dentro do ambiente escolar. Por
intermédio da análise dos artigos, foi possível verificar a necessidade de integração dos
profissionais docentes e não docentes, pais e parceiros para tornar a prática da educação
alimentar e nutricional mais eficiente. A horta foi identificada como estratégia eficiente para
um aprendizado significativo sobre alimentação saudável. O preparo adequado dos gestores
em relação aos conhecimentos de nutrição e saúde é fundamental para a efetividade das
ações de promoção de educação nutricional.
Palavras-chave: Educação Alimentar; Educação Nutricional; Obesidade; Escolares;
Efetividade.
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A Organização Mundial da Saúde
(OMS) identificou a obesidade como um
dos problemas mais graves do século XXI
no que diz respeito à saúde pública, que
normalmente afeta diversos países, mas se
verifica mais acentuadamente em países em
desenvolvimento. As crianças e adolescentes
estão tornando-se mais sedentários devido
ao avanço tecnológico e o tempo em
que passam conectados, acarretando no
ganho de peso. Desta forma, destaca-se o
ambiente escolar, como meio para reduzir a
prevalência da obesidade, complementando
o conhecimento por meio de ações de
Educação Alimentar e Nutricional (EAN),
promovendo a saúde mediante as políticas
públicas (ILHA et al., 2014).
Algumas ações de educação nutricional
nas escolas, envolvem a produção de hortas,
controle do perfil nutricional dos escolares
e a restrição do comércio de alimentos com
alto teor de açúcar, sal e gorduras trans e,
incentivo de consumo de hortaliças e frutas
(REIS et al., 2011).
Assim, o presente estudo teve como
objetivo, analisar por meio de publicações
científicas, a atuação da educação alimentar
e nutricional, como forma de intervenção na
alimentação dos escolares, a fim de controlar
os índices de obesidade dentro do ambiente
escolar.
O presente trabalho é uma revisão de
literatura, que iniciará com a descrição
da importância da educação alimentar e
nutricional na prevenção da obesidade
em escolares, seguida da apresentação de

algumas práticas adotadas na promoção
da alimentação saudável bem como sua
efetividade no cotidiano escolar.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA
PREVENÇÃO DA OBESIDADE EM
ESCOLARES
A EAN tem por finalidade contribuir
para a promoção e proteção da saúde por
meio de uma alimentação adequada e
saudável, desempenhando seu crescimento
e desenvolvimento humano conforme as
políticas públicas em alimentação e nutrição
(PNAN, 2013).
Nas últimas décadas é notável que as
mudanças no perfil alimentar, estilo de vida
e o padrão de saúde da população brasileira,
tiveram impacto nos índices de obesidade
do país (WENDLING, 2013).
De acordo com a Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF), realizada em 20082009, a prevalência do excesso de peso
e obesidade em crianças e adolescentes,
tem aumentado de maneira significativa. A
obesidade atingiu 16,6% do total de meninos
e 11,8% das meninas de 05 a 09 anos.
A pesquisa também relata que a
prevalência
é
mais
frequente
no
meio urbano do que no meio rural
(BRASIL, 2010).
Para alcançar melhores resultados para
o controle da obesidade infantil, a atenção
está voltada para as instituições escolares
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(TODENDI et al., 2012).
A EAN é apontada como uma ferramenta
principal de estratégia no âmbito das políticas
públicas. A relevância da EAN está contida
dentro dos programas oficiais brasileiros bem
como, a Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN) instituída no final do ano
de 1990 (PNAN,2013).
O Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) se constitui de um exemplo
para aplicação da EAN. O PNAE, criado
pelo decreto n.6.286/2007 gerenciado pelo
Fundo Nacional da Educação (FNDE), tem
por finalidade contribuir para o crescimento
e o desenvolvimento biopsicossocial,
aprendizagem, rendimento e a formação
por hábitos saudáveis nos escolares por
intermédio de ações de educação nutricional
e, disponibilização de uma alimentação
equilibrada e saudável (PNAE, 2015).
A escola é vista como um espaço adequado
para se desenvolver ações de educação
alimentar e nutricional, promovendo uma
qualidade de vida e melhor rendimento
escolar (RAMOS; SANTOS; REIS, 2013).
Todavia
não
bastam
as
ações
quando no próprio ambiente escolar a
alimentação das cantinas comercializadas
foge das regras, há oferta de produtos
industrializados, com excesso de gordura,
sal e açúcar, expondo o público escolar
ao consumo inadequado e excessivo de
alimentos altamente calóricos. Sendo
assim, a alimentação escolar oferecida
na escola é essencial e importante para
a contribuição da alimentação saudável
e
prevenção
de
doenças
crônicas
(DANELON; DANELON; SILVA, 2006).

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL NA ESCOLA:
REALIDADE OU UTOPIA?
Apesar de a diminuição da evasão
escolar não ser objetivo no marco legal
vigente do PNAE, essa compreensão ainda
está presente no imaginário de gestores,
professores e manipuladoras de alimentos.
Estudo conduzido por Bezerra (2009) sobre
significados da alimentação escolar também
identificou entre professores e gestores a
concepção de que, para os alunos carentes,
a alimentação escolar era fator motivador da
frequência e da melhoria da aprendizagem,
porém essa não era a percepção dos
alunos que consideraram a alimentação
servida como repetitiva, nem sempre
satisfazendo suas preferências alimentares
(BEZERRA, 2009).
A Promoção da Alimentação Saudável
(PAS) na escola apresenta variadas
possibilidades de ações baseadas em eixos
que priorizam a educação alimentar e
nutricional; o estímulo à produção de hortas
como método pedagógico e a inclusão das
boas práticas da manipulação de alimentos
no ambiente escolar; a restrição local ao
comércio de alimentos com altos teores
de gorduras, açúcar e sal; o incentivo ao
consumo de verduras, frutas e legumes e o
monitoramento da situação nutricional dos
escolares. Essas atividades devem envolver
toda a comunidade escolar, perpassando
os conteúdos curriculares, em uma parceria
corresponsável com as famílias, o estímulo
uma culinária regional, além da troca de
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experiências, informações e vivências com
os escolares (BRASIL, 2006 a).
De acordo com Camozzi et al (2015),
que analisaram a efetividade de ações
de PAS realizadas pela equipe escolar de
escolas municipais do ensino fundamental
de Goiás, observaram que, as iniciativas
voltadas à PAS são limitadas e estão focadas
principalmente na disciplina de Ciências,
seguindo aquilo que preconiza o currículo
com o apoio do livro didático. A análise dos
livros didáticos evidenciou muitas limitações,
destacando-se alguns erros conceituais e de
interpretação, o que faz com que os alunos
não tenham conhecimentos suficientes
para a compreensão dos conceitos sobre
nutrição, além de não desenvolver um olhar
crítico diante das informações veiculadas
nos meios de comunicação (LEMOS, 2009).
Mesmo quando os temas de alimentação e
nutrição são abordados com maior qualidade
nos materiais didáticos, ainda cabe aos
educadores selecionar os conteúdos e as
estratégias adequados para trabalhar tais
temas, e sua atualização constante, algo
que ainda não está ao alcance de todos e
depende da iniciativa de cada profissional
(FIORE et al., 2012).
O estudo conduzido por Camozzi et al
(2015) ainda abordou as alterações feitas nos
cardápios pelas manipuladoras, com o objetivo
de valorizar a culinária e a aceitabilidade por
parte dos alunos. Tais modificações podem
muitas vezes alterar de forma negativa o
conteúdo nutricional, pois no imaginário
dos manipuladores, a alimentação saudável
está associada à aceitabilidade pelos
alunos. Este estudo evidenciou atitudes

que não são compatíveis com o modelo
preconizado pelas políticas e diretrizes, por
serem pautadas em ações dispersas, não
planejadas, fundamentadas unicamente
no conhecimento dos educadores, sem
contemplar um conhecimento apoiado na
teoria sobre esse assunto.

EFETIVIDADE DE INTERVENÇÕES
DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
NAS ESCOLAS PARA PREVENÇÃO
E REDUÇÃO DA OBESIDADE
Silveira et al (2011), em revisão sistemática,
estudaram a efetividade de estratégias
de intervenções de educação nutricional
em escolas para reduzir ou prevenir o
sobrepeso em crianças e adolescentes.
Esses autores concluíram que, as intervenções
realizadas para reduzir os índices de
sobrepeso e obesidade no ambiente escolar
bem como para aumentar o consumo de
frutas e vegetais foram eficazes quando
apresentaram:
a) duração superior a 1 ano,
b) envolvimento dos pais,
c) introdução da educação nutricional
no currículo regular da escola
d) fornecimento de frutas e verduras
pelos serviços de alimentação da escola
A partir de 2006, O PNAE passa a incluir
em suas diretrizes a inserção da educação
alimentar e nutricional no processo
ensino aprendizagem, promoção de ações
educativas transversais ao currículo escolar
e apoio ao desenvolvimento sustentável
(BRASIL, 2006 b).
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O nutricionista, enquanto profissional
competente
para
realizar
educação
nutricional e responsável técnico pela
execução do PNAE deve planejar atividades
educativas considerando não só as vertentes
que influenciam a alimentação, mas os
aspectos do desenvolvimento humano da
população-alvo, a realidade na qual está
inserida e os estímulos adequados, a fim de
obter sucesso nos objetivos educativos e
promover alimentação saudável (CONSELHO
FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2005).
Iuliano, Mancuso e Gambardella
(2009), descreveram atividades de educação
nutricional realizadas em escolas de ensino
fundamental do município de Guarulhos.
Esses pesquisadores efetuaram levantamento
descritivo, com abordagem qualitativa, em
20% das escolas de ensino fundamental de
Guarulhos (n=13), por meio de entrevistas
semiestruturadas
com
diretores
e
coordenadores. A partir dos depoimentos,
categorizou-se as atividades de educação
nutricional realizadas nas escolas segundo
estratégias pedagógicas, temas e recursos
utilizados. Esses pesquisadores relataram
que o professor é referência durante as
refeições (54%). O comportamento alimentar
do colega foi citado como influência positiva
no momento da refeição entre os escolares
por 23% dos entrevistados.
O
“Professor
especializado”
em
determinada
área
do
conhecimento,
diferente do professor habitual da
classe, lecionava em todas as turmas,
periodicamente, temas curriculares, com
habilidades peculiares a sua formação; um
revezamento de professores entre as turmas

foi outra estratégia para tratar a alimentação
de forma lúdica (BIZZO; LEDER, 2005).
Dentre a categoria “Aulas Práticas”, a horta
foi a mais frequente e a que possibilitou
maior complexidade e desenvolvimento da
educação nutricional. Além de envolver o
escolar no cultivo dos alimentos, bem como
utilizá-los no preparo da alimentação escolar,
permite que o aluno observe e participe
do preparo deste alimento em oficinas
culinárias, essas escolas discutiam diversos
assuntos relacionados a questões ambientais
e de saúde, atendendo aos eixos prioritários
do PNAE (BRASIL, 2006 a).
Os restos e o lixo produzido pela
alimentação escolar foram recursos para
estratégias pedagógicas de “Reciclagem”
e “Compostagem” em poucas escolas, em
geral relacionadas à presença de horta. Essas
iniciativas atendem ao PNAE em seu caráter
sustentável e permitem o desenvolvimento
de atividades que relacionam situações
concretas vivenciadas pela criança na
alimentação escolar e na horta, bem como
permitem articular diversas disciplinas
curriculares
à
educação
nutricional
(BRASIL, 2006 b).
A realização de ações que permitam a
criança manipular e explorar alimentos, provar
novos sabores e texturas, bem como refletir
sobre seu comportamento alimentar, podem
contribuir para escolhas alimentares mais
críticas e saudáveis (IULIANO; MANCUSO;
GAMBARDELLA, 2009).
A realização de uma peça de “Teatro”
sobre alimentação, com apresentação da
pirâmide alimentar como recurso didático
e posterior retomada do assunto em aulas,

1026

foi atividade identificada em parceria com
uma rede de lanchonetes. Estratégias lúdicas
como essas contribuem para o aprendizado
infantil no momento em que agregam prazer
à atividade pedagógica (MACEDO, 2005).
Porém, a qualidade desse aprendizado deve
ser garantida a partir de apoio técnico e
operacional adequado, como Instituições
de pesquisa e ensino, a fim de se garantir
a idoneidade e efetividade das iniciativas
(BRASIL, 2006 a).
O apoio de nutricionista na execução de
atividades de educação nutricional, como
preconizado pelo Conselho Federal de
Nutrição e pelo PNAE, não foi referido ou
percebido em nenhuma das escolas estudadas
(IULIANO; MANCUSO; GAMBARDELLA,
2009)
Iuliano, Mancuso e Gambardella (2009),
também concluíram que atividades de
educação nutricional na forma de “Aula”
e “Orientações informais durante a
alimentação”, foram estratégias pouco
participativas e críticas, baseadas apenas na
transmissão de informações. Em geral, os
aspectos lúdicos das atividades foram pouco
valorizados, o que pode comprometer o
envolvimento da criança e o sucesso educativo.
A horta foi identificada como estratégia
pedagógica dialógica e crítica, uma vez que
pôde contextualizar diversas atividades
em relação à situação socioeconômica,
ecologia, saúde, alimentação, trabalho,
cultura, entre outros, valorizando um
aprendizado significativo sobre alimentação
saudável. Porém, ações sustentáveis
relativas ao lixo produzido são escassas e
estão mais presentes quando associadas à

horta. Notou-se que o apoio e incentivo do
governo e universidades são essenciais para
facilitar a promoção de saúde e nutrição
escolar. Além disso, é importante preparar
adequadamente os gestores em relação
aos conhecimentos de Nutrição e Saúde,
Direito Humano à Alimentação Adequada
e Segurança Alimentar e Nutricional, uma
vez que, não são bem-compreendidos pelos
gestores escolares.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM
CONSUMO SUSTENTÁVEL
RESUMO: O tema “consumo sustentável” consta das discussões socioeconômicas e de
políticas sociais, e tem como objetivo, apresentar à sociedade orientações conceituais e
educacionais para o consumo de maneira consciente. Neste trabalho discute-se “consumo
sustentável” e conceitos capitalismo, sociedade, variações de consumo e meio ambiente,
envolvendo componentes naturais, sociais, econômicas e políticas. A escola é o melhor
lugar para se ensinar, refletir sobre esse tema, de produção e consumo, cidadania e práticas
sociais, necessidades, como o básico para uma vida digna, deixando tudo que é demasiado e
sem importância para a sobrevivência de lado. A temática ambiental é também uma questão
social, por isso é importante uma reflexão do desenvolvimento econômico acelerado, em
que o lucro capitalista está acima das necessidades humanas.
Palavras-chave: Consumo; Sustentabilidade; Capitalismo.
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INTRODUÇÃO
A relação entre os homens e o ambiente
excedeu o ponto da simples sobrevivência.
Houve, com o passar dos tempos, um
desequilíbrio muito grande na maneira de
retirar os recursos naturais, do consumismo
e do descarte.
A escolha do tema deste trabalho decorre
das manifestações do planeta (aumento de
temperatura, descongelamento das calotas
polares, maremotos, furacões etc.) em razão
às intervenções agressivas do ser humano ao
meio ambiente. A partir dessas constatações
apresenta-se o consumo sustentável como um
dos principais caminhos para a preservação
do ambiente e garantia da sobrevivência das
gerações futuras. O consumo sustentável
será imperativo no futuro próximo, e sua
importância incidirá sobre cada indivíduo,
em cada canto do planeta.
O objetivo é desenvolver com os
alunos, o interesse e a educação para o
suprimento das necessidades da geração
atual, sem comprometer a capacidade de
atendimento às gerações futuras; bem
como despertar para o consumo de maneira
sustentável e consciente.
Este
trabalho
tem
por
objetivo
conscientizar os alunos que os recursos
naturais não são inesgotáveis, suas reservas
são finitas e deve-se utilizá-las racionalmente,
não
desperdiçando
e
utilizando
a
reciclagem,
procurando
desenvolver
nos alunos, atitudes de preservação da
natureza por meio de cuidados com o
próprio ambiente na qual vivem ao mesmo
tempo em que adquirem conhecimentos,

valores,
atitudes
para
melhorá-lo.
A Educação ambiental contribui para que
a pessoa seja parte atuante na sociedade
aprendendo a agir individual e coletivamente
na busca de soluções.
Questiona-se também de que maneira o
aluno pode contribuir com o seu papel social
na melhoria da dualidade de vida de seu
ambiente? O objetivo é que com atividades
práticas seja estimulado a se sensibilizar e
se conscientizar dos problemas ambientais,
possibilitando a reflexão de possíveis busca
de soluções. O aluno deverá participar de
atividades diversificadas, fazer uso consciente
dos recursos naturais, incorporando para o
seu cotidiano ações de economia de água e
reciclagem do lixo.
Com base na pesquisa- ação participativa
as
crianças
deverão
identificar
os
problemas ambientais da comunidade e
de suas possibilidades de atuação como
sujeito do ambiente.
Segundo Boff (1992) a dignidade da
Terra só será consolidada se transformações
fundamentais ocorrerem nas mentes das
pessoas e nos padrões de relação para com
o universo. Para essa conscientização pedese uma nova pedagogia, uma nova ética.
Segundo Brugger, (2004, p.75) “devido
à forma de organização do conhecimento
em nossa sociedade, podemos distinguir
duas tendências mais gerais. Uma educação
conservacionista é essencialmente aquela
cujos ensinamentos conduzem ao uso
racional dos recursos naturais e à manutenção
de um nível ótimo de produtividade dos
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ecossistemas naturais ou gerenciados pelo
homem. Já uma educação para o meio
ambiente implica também, em uma profunda
mudança de valores, em uma nova visão de
mundo, o que ultrapassa bastante o universo
meramente conservacionista”.
A escola a partir de ações educativas
deve promover atividades de proteção,
recuperação e melhoria do uso do ambiente
e potencializar a função da educação
para as mudanças culturais e sociais e o
desenvolvimento sustentável; construir
valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente. Fica evidente
a importância de sensibilizar os alunos para
que tenham uma conduta responsável e
com consciência, conservando o ambiente
saudável no presente e para o futuro.
A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica de autores especialistas da área.
Como referencial teórico este trabalho foi
baseado na obra de Leonardo Boff (1992), J.C
Barbiere (2009), Marcos Clair Bovo (2004),
Paula Brugger (2004) e Carlos Frederico
B. Loureiro (2001); PCN’S, A Educação
Ambiental,(1998), etc.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Constituição Federal estabeleceu
o ensino da Educação Ambiental nas
modalidades de ensino na Educação Básica,
Média e Superior, na educação formal, pois
mediante desta será um caminho para a
conscientização e sensibilização ambiental
e também pelo fato de abranger um grande

público que atuarão como multiplicadores.
Entende-se por Educação Ambiental os
processos por meio dos quais o indivíduo
e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação
do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial a sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade. (lei 9.795, de 27 de
abril de 1999, Capítulo I.Art.I.).
A educação é uma forma de transformação
social e não apenas um instrumento de
defesa ambiental e da cidadania. Sendo
assim a consciência ecológica está conectada
a utilização sustentável dos recursos
naturais, gerando novos princípios, valores
e conceitos para uma nova racionalidade,
questionando
e
problematizando
os
paradigmas científicos com base no que foi
constituída a civilização moderna. Assim, é
possível compreender a Educação Ambiental
como um processo de construção de
valores sociais, de conhecimentos e atitudes
voltadas para alternativas sustentáveis de
desenvolvimento, por todos os indivíduos e
pela coletividade no decorrer da história.
[...] a nova racionalidade social, entendida
como racionalidade ambiental precisa ser
construída sob uma nova ética entre a
existência humana e a transformação social
voltada a uma reorientação do progresso
científico e tecnológico. Um novo saber
científico e tecnológico deve surgir em
virtude da crise planetária e civilizatória,
exigindo a construção do conhecimento por
meio da Educação Ambiental, onde práticas
produtivas e atividades políticas intervenham
na práxis educativa das relações entre o
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homem e a natureza. (LEFF, 2001, p.36).
Os
problemas
socioambientais,
econômicos e culturais emergentes na
sociedade contemporânea, especialmente
no Brasil, acentuam-se com o aumento
e concentração da população nas áreas
urbanas sem infraestrutura adequada, bem
como, a diversidade de setores econômicos
e tecnológicos sendo implantados ao mesmo
tempo, que potencializam danos ambientais.
A formação de educadores e formadores
de opinião por meio da Educação Ambiental
facilita a construção do conhecimento
e saber ambiental, levando a todos os
setores informações, tecnologias e práticas
sustentáveis que possam agir de forma
interdisciplinar e integrada entre todos os
setores e atores da sociedade. Isso porque a
Educação Ambiental contempla a dimensão
ambiental, mas também estimula a construção
de uma nova ética e comprometimento do
cidadão com seu espaço de vida.
A Educação Ambiental é vista por
Leff (1999, p. 128) como “ferramenta
teórico-metodológica
de
uma
nova
racionalidade, centrada numa perspectiva de
sustentabilidade, pois a educação ambiental
adquire um sentido estratégico na condução
do processo de transição para uma sociedade
sustentável”.
É consenso entre os atores sociais que
as diversas ciências não se comunicam, não
interagem e permanecem isoladas em seus
clãs. Umas não sabem das práticas das outras
de forma que nem imaginam o quanto podem
trocar e se complementarem. Ressalvase a efetivação do diálogo interdisciplinar
que possibilite a realização de pesquisas e

práticas voltadas à Educação Ambiental.
A Educação Ambiental trata-se do
processo de aprendizagem e comunicação
de problemas relacionados à interação dos
homens com seu ambiente natural. É o
instrumento de formação de uma consciência
por meio do conhecimento e da reflexão
sobre a realidade ambiental. (COSTA 2004,
p.221).
Nesta perspectiva o Educador ambiental,
deve ter por finalidade desenvolver atividades
de Educação Ambiental, como um processo
permanente e não de forma isolada. Assim
como, os problemas a serem discutidos
devem ser abordados interagindo o homem
com o meio ambiente. Pois, sendo o homem
parte do ambiente, é também responsável
pelos problemas ambientais.
A Educação Ambiental acima de tudo como
uma educação política, que prepara o cidadão
para a autogestão e para a reivindicação de
justiça social e de ética nas relações humanas
e com a natureza O primeiro passo segundo
o autor, é o conhecimento das concepções
de meio ambiente das pessoas envolvidas no
processo. (REIGOTA, 1994, p.65).
Capra (2006, p. 45) proporciona
uma reflexão profunda sobre a crise
multidimensional que está causando
progressiva
degradação
mundial,
analisando-a como fruto de uma crise
constituída historicamente, baseando-se
numa visão de mundo fragmentada, em
que os seres vivos são considerados como
máquinas e a sociedade se vê em uma luta
competitiva pela existência com a crença em
um progresso material ilimitado. Esta crise
está levando a humanidade a uma condição
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fundamental para a sua sobrevivência; a
necessidade de uma transformação radical
em suas percepções, pensamentos, valores
e comportamentos, fundamentada na visão
holística, sistêmica e multidisciplinar. O
envolvimento das pessoas na concretização
desta mudança de paradigmas só pode
ocorrer a partir de um processo de educação
efetivo e coerente com esta visão.
A Educação Ambiental é uma forma
abrangente de educação que se propõe a
todos os cidadãos, inserindo a variável meio
ambiente em suas dimensões física, química,
biológica, econômica, política e cultural em
todas as disciplinas e em todos os veículos
de transmissão de conhecimento.
A Educação Ambiental deve ser considerada
como um processo, uma dimensão dada ao
conteúdo, à prática da educação, que se
utiliza de vários conhecimentos de forma
interdisciplinar para promover a compreensão
dos mecanismos da inter-relação homemnatureza em suas várias dimensões.
A Educação Ambiental deve ser uma
prática social capaz de renovar o processo
educativo, como o que conhecemos hoje,
não admitindo o ensino fragmentado em
disciplinas que se apoiam no paradigma
positivista, ainda dominante nos meios
científicos. Para tanto, essa educação deve
ser trabalhada com base numa perspectiva
holística, apoiando-se numa metodologia
que desenvolva práticas multi, pluri, inter e
transdisciplinar, atuando em níveis de ensino
formais, sendo uma educação para a vida,
que estimule a ação humana, como meio de
resolução de problemas concretos, em busca
de uma melhor qualidade de vida, contando

assim com o senso de responsabilidade,
participação e cidadania (Costa 1995, p 15).
Supõe-se que o processo ensino
aprendizagem, no contexto amplo da
Educação Ambiental, deve conduzir o aluno
a partir da pré-escola a conhecer e distinguir
as várias relações sociais que ele estabelece
com outras pessoas do seu cotidiano,
percebendo os seus direitos e deveres para
com os lugares e as pessoas à sua volta.
Por meio do exercício da Educação
Ambiental o aluno vai perceber os valores
que transformam o ambiente físico e social
à sua volta, no seu lugar de viver, seja na
sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no
seu país ou no seu planeta. Neste sentido,
concordamos com Matsushima (1991), ao
afirmar que para perceber estes valores o
aluno precisa compreender que as questões
ambientais estão inseridas no seu meio de
convivência, e que, portanto, fazem parte do
seu cotidiano.
Para que a Educação Ambiental venha a
estimular ações e afirmações de valores que
torne a sociedade mais humana e mais justa,
é necessário que o professor tenha uma visão
crítica das questões ambientais, a fim de
conduzir o aluno a entender que por trás da
degradação ambiental há uma lógica de um
sistema econômico, que induz as pessoas ao
consumismo e ao desperdício desnecessário
dos recursos naturais.
A consciência do educador, no processo
amplo da Educação Ambiental, deve partir
do princípio de que a interação professoraluno facilita uma aproximação da escola
com a comunidade, propiciando a integração
entre as diversas realidades com que o
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aluno se depara no decorrer do processo
ensino-aprendizagem, ao manter contato
com conhecimentos básicos relacionados à
Leitura, à Matemática, às Ciências, à Historia,
à Geografia, à Língua Portuguesa e à Arte.
(Brasil, 1998b, p.40).
A Educação Ambiental deve ser uma
prática permanente no processo ensinoaprendizagem, tendo na escola seu lugar
privilegiado, porque é nela que seus
integrantes como professores, alunos,
diretores, funcionários e a comunidade
devem viver na sua prática, os seus valores,
pois o processo de conhecimento no âmbito
da visão da Educação Ambiental deve
acontecer de forma coletiva.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
FORMAL
A Educação Ambiental, comumente,
tem se apresentado como um conjunto de
técnicas para resolver problemas ambientais,
partindo de enfoques ecológicos, científicos
e tecnológicos, e também tem salientado o
contexto sócio histórico no qual se geram e
desenvolvem as problemáticas que procura
resolver, visto que um povo que não possui
memória histórica está condenado a repetila constantemente.
Desde o início, a Educação Ambiental está
sujeita a diversas tendências, tantas são as
visões que têm coexistido sobre a relação
sociedade – natureza. Com esta perspectiva
podemos identificar duas correntes a
conservacionista e a transformadora.
Na visão da corrente Conservacionista,

segundo Sauve, (2005 p.18) a “educação
fixa sua função social na necessidade de
gerar uma consciência ambiental para a
proteção das espécies em perigo de extinção
e daqueles recursos não renováveis, para
evitar seu esgotamento, baseada num
conhecimento fechado e objetivo, a partir
de uma perspectiva biologista e simplista da
realidade ambiental”.
Historicamente, a luta conservacionista
não é um fenômeno recente. Artistas,
naturalistas iniciaram movimentos de
defesa dos ambientes naturais, assim como
pela maior valorização da vida campestre,
interpretada como uma reação à deterioração
da vida urbana nas áreas industrializadas.
Como frutos iniciais desse movimento houve
a criação dos primeiros parques nacionais e
sociedades protetoras da vida selvagem.
Esta corrente agrupa as proposições
centradas na ‘conservação’ dos recursos,
tanto no que concerne à sua qualidade quanto
à sua quantidade: a água, o solo, a energia,
as plantas (sobretudo as plantas comestíveis
e medicinais) e os animais (pelos recursos
que pode ser obtidos deles), o patrimônio
genético, o patrimônio construído, etc.
Quando se fala de conservação da natureza”,
como da biodiversidade, trata-se sobretudo
de uma natureza-recurso. (SAUVÈ 2005,
p.19).
Essa corrente trata a natureza como um
mero recurso a ser administrado pelo homem,
e preocupa-se com a administração dos
recursos naturais. E ainda conforme Sauvè
(ibid) “Os programas de educação ambiental
centrados nos três “R” já clássicos, os da
Redução, da Reutilização e da Reciclagem,
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ou aqueles centrados em preocupações de
gestão ambiental (gestão da água, gestão
do lixo, gestão da energia, por exemplo)
se associam à corrente conservacionista e
cursista.
Geralmente
dá-se
ênfase
ao
desenvolvimento
de
habilidades
de
gestão ambiental e ao ecocivismo.
Encontram-se aqui imperativos de ação:
comportamentos individuais e projetos
coletivos. Recentemente, a educação
para o consumo além de uma perspectiva
econômica, integrou mais explicitamente
uma preocupação ambiental da conservação
de recursos, associada a uma preocupação
da equidade social.
De acordo com SAUVÈ (2005, p.19):
“Esse discurso ecológico, posto pela
corrente conservacionista é semelhante à
ideia colonialismo europeu, mas ao invés
de apropriar territórios, a uma tentativa de
apropriação dos bens naturais”. “Tal corrente
não oferece uma visão crítica ao educando
em relação aos problemas ambientais
ocasionados pelo homem no atual sistema
socioeconômico vigente”.
Dessa forma, a Corrente conservacionista
não contribui para uma análise mais profunda
dos problemas ambientais, pois esta discute
apenas problemas de conservação e não faz
a discussão dos problemas sociais, políticos,
econômicos e do próprio sistema econômico
vigente que é responsável pela destruição
do meio ambiente. Ou seja, é uma corrente
que não eleva o pensamento crítico do aluno
e não faz com que ocorra a emancipação.
Já a corrente transformadora considera
a educação como uma práxis social, que

contribui para o processo de construção de
uma sociedade pautada por novos patamares
civilizacionais e societários distintos dos
atuais, na qual a sustentabilidade da vida, a
atuação política consciente e a construção
de uma ética que se afirme como ecológica,
seja seu cerne.
[...] o fazer educativo ambiental que se
realiza de modo coerente com a tradição
teórica crítica e emancipatória, implica a
compreensão de que, em seu processo de
concretização, alguns princípios se tornam
indispensáveis como: o entendimento de
que a educação é instrumento mediador de
interesses e conflitos, entre atores sociais
que agem no ambiente, usam e se apropriam
dos recursos naturais de modo diferenciado,
em condições materiais desiguais e
em contextos culturais, simbólicos e
ideológicos específicos; a percepção de
que os problemas compreendidos como
ambientais são mediados pelas dimensões
naturais, econômicas, políticas, simbólicas e
ideológicas que ocorrem em dado contexto
histórico e que determinam a apreensão
cognitiva de tais problema”.(QUINTAS 2000
p.15).
Na Educação Formal é importante que a
Educação Ambiental transformadora seja
trabalhada, pelo fato de que a perspectiva
crítica e histórica implica perceber as relações
existentes entre educação, sociedade,
trabalho e natureza, em um processo global
de aprendizagem permanente em todas as
esferas da vida, com implicações societárias.
A Educação Ambiental transformadora
utiliza-se do princípio de incerteza racional,
ou seja de uma racionalidade que estabelece
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o diálogo entre a ideia e o real objetivo,
sendo teórica, prática, crítica a realidade e
ao seu próprio movimento que é parte dessa
mesma realidade. De uma racionalidade
aberta que nega a racionalização fechada
do mundo por desconsiderar tudo aquilo
que não cabe em seu modelo hermético e
objetivo. De uma racionalidade ambiental
que produz um conhecimento dinâmico,
metodologicamente construído por meio
de permanentes interrogações sobre o
mundo, a sociedade, a espécie e o próprio
conhecimento. (MORIN, 2002, p.26).
Na Educação Ambiental crítica, o
conhecimento,
para
ser
pertinente
não deriva de saberes desunidos e
compartimentalizados, mas da apreensão
da realidade a partir de algumas categorias
conceituais indissociáveis aos procedimentos
pedagógicos. (MORIN, 2002, p.45).
De acordo com as afirmações de Morin
para desenvolver uma Educação Ambiental
Emancipatória é necessário entender o
contexto, o global, o multidimensional e o
complexo.
A Educação Ambiental transformadora
parte da compreensão de que o quadro da
crise em que vivemos não permite soluções
compatibilistas entre ambientalismo e
capitalismo ou alternativas moralistas que
deslocam o comportamental do histórico
cultural e do modo como a sociedade está
estruturada.
Buscando o respaldo na legislação, de
que a educação é um direito de todos e
dever da Família e do Estado, o art. 205 da
Constituição Federal de 1988 informa que
a educação ”será promovida e incentivada

com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”. Acrescenta
o inciso VI1 ao parágrafo 1º do art. 225,
o qual impõe ao Poder Público e a toda a
coletividade a promoção imprescindível da
Educação Ambiental nos diversos níveis de
ensino, aliada a conscientização da sociedade
sobre a necessária preservação ambiental.

CAPITALISMO E SOCIEDADE DE
CONSUMO
O
capitalismo,
como
sistema
socioeconômico, teve início na Europa,
após a transição da economia feudal para
a baseada no capital e se fortaleceu coma
derrota do socialismo.
O capitalismo é um regime econômico e
social que se caracteriza pela propriedade
privada dos meios de produção e de
distribuição; pela liberdade dos capitalistas
(proprietários desses meios) para gerir os
seus bens a fim da obtenção de lucro; e pela
influência dos detentores do capital sobre o
poder político. (FERREIRA, 2000).
O processo de desenvolvimento capitalista,
intensificado pela Revolução Comercial
dos séculos XVI e XVII, estava, até então,
ligado à circulação de mercadorias. A partir
da segunda metade do século XVIII, iniciouse na Inglaterra a mecanização industrial,
desviando a acumulação de capitais da
atividade comercial para o setor da produção.
Esse fato trouxe grandes mudanças, de
ordem tanto econômica quanto social,
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que possibilitaram o desaparecimento dos
restos do feudalismo ainda existentes e a
definitiva implantação do modo de produção
capitalista. A força do capital se impõe
dando inicio a um processo ininterrupto de
produção coletiva em massa, geração de
lucro e acúmulo de capital.
No século XX, com a indústria de massa,
inverte-se a relação original entre produção
e demanda. “A produção não se desenvolve
mais de acordo com a demanda, mas, graças
aos recursos tecnológicos, supera-a, criandose uma sociedade da abundância, em que os
produtos concorrem pelos consumidores”.
(COSTA 1997, p. 137).
Com a Revolução Industrial, o capitalismo
se consolidou definitivamente como modo
de produção. Aos poucos, a indústria foi se
tornando o principal setor de acumulação de
riquezas, substituindo, assim, o comércio. O
capitalismo como sociedade de produção visa
não somente o gozo dos serviços e dos bens,
mas a acumulação obsessiva de riquezas.
Logo, os países capitalistas desenvolvidos se
transformaram em sociedade de produção
e de consumo intensivos. Esse consumo
excessivo poderá provocar futuramente
o esgotamento de diversos recursos não
renováveis. Além de intensivo, esse consumo
é extremamente diversificado e complexo.
Assim, ao invés da sociedade da produção,
deve-se compreender a contemporaneidade
e seus traços a partir da temática da
sociedade do consumo, no sentido de que
problemas vinculados ao consumo acabam
por direcionar todas as formas de interação
social e de desenvolvimento subjetivo,
assim como é o incentivo ao consumo que

aparece como problema econômico central.
(SEFATLE, 2005).
Somente no final do século XX o consumo
passou a ser estudado de maneira sistêmica.
Como resultado, dois modelos básicos foram
formulados, um defendendo a assertiva do
consumo comum ou individual, e outro que
estuda o consumo supérfluo influenciado
fortemente pelas mídias.

CONSUMO
Por definição, consumo é a utilização,
aplicação, uso, ou gasto, de um bem, ou
serviço, por um indivíduo ou uma empresa.
Constitui-se na fase final do processo
produtivo, precedida pelas etapas de
fabricação,
armazenagem,
embalagem,
distribuição e comercialização.
O consumo é um fenômeno social
complexo condicionado por múltiplos fatores
e, com influência sobre a vida humana e
do planeta. É um processo dinâmico de
escolha, ou decisório, com características
próprias, que leva a ações específicas.
Consiste
em
uma
série
de passos que se inicia com a
percepção de desejos pelas fortes
estratégias de marketing e publicidade
das organizações prestadoras de serviços ou
fabricantes. Esse e expectativas.
O
consumismo,
fruto
do
capitalismo
imperativo
na
nova
ordem mundial, é caracterizado pelo
ato de consumir produtos e ou serviços
sem necessidade, consciência. Impulsivo e
sem controle, se deixa influenciar consumo
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desnecessário acaba sendo resultado do
próprio capitalismo com o apelo das mídias.
[...] uma compulsão para consumir. Essa
obsessão é uma das principais causas de
ansiedade na sociedade atual, pós-industrial,
uma vez que, a busca por bens novos acaba
por criar uma nova mentalidade, o que leva
as pessoas a se desesperarem para ganhar
dinheiro na ânsia de obter um produto ou
serviço. (GUTERMAN, 2007, p.43).
Conforme a ideologia consumista o principal
propósito da vida dos indivíduos é comprar.
Este comportamento foi naturalizado,
nas
sociedades
contemporâneas,
passando as pessoas a acreditarem que
a vida poderia se resumira o consumo.
Trata-se de uma ideologia incorporada
pela maciça população urbana, fortemente
influenciada pelas mídias.
O consumo não deve ser visto como um
vilão da sociedade contemporânea, uma
vez que é a eterna necessidade de todo ser
humano. Mas, o consumismo desenfreado,
preocupante, que tende a observar o mundo
como um enorme recipiente dos potenciais
objetos de consumo e de moldar todas as
reações humanas conforme o padrão de
consumo, este sim. (BAUMAN, 2007 p.23).
Aprofundando-se o assunto, pode-se
concluir que a “tirania do consumismo”
não é privilégio da era atual, porém hoje
certamente sua pressão é muito mais forte.
Para Veblen T.
(1899):
“[...]
a
riqueza,
considerada
sinônimo
de superioridade social e de respeitabilidade”
acaba por resultar no moderno hábito do
desperdício e da obtenção de status a
qualquer preço.

Os países desenvolvidos são comumente
chamados de sociedade de consumo. Tal
expressão é usada porque seus habitantes
consomem intensamente todos os bens e
serviços existentes no mundo moderno,
muito mais do que a população dos outros
países, quer sejam os ex-socialistas ou os
subdesenvolvidos.
O termo “sociedade de consumo” surge
pela primeira vez na década de 1920,
popularizando-se nos anos 1950-60. A
constituição desta sociedade voltada para
o consumo crescente de bens e serviços
fez parte de um processo complexo de
estruturação de uma sociedade que fosse
capaz de atender ao modo de produção em
massa instaurado com a Revolução Industrial,
acompanhado de mudanças nas fórmulas de
estimulação da demanda, nas estratégias de
distribuição e comercialização e na forma de
consumir. (LIPOVETSKY, 2007 p.45).
Esse consumo intensivo leva a população
a realizar grandes desperdícios, pois a cada
ano, sob pressão da propaganda massiva,
compram-se coisas novas e abandonam-se
objetos ainda em boas condições de uso.
Esta sociedade de consumidores é
uma sociedade que promove e reforça a
escolha de um estilo de vida consumista,
rejeitando
qualquer
opção
cultural
alternativa. É uma sociedade em que a
única escolha aprovada incondicionalmente
é se adaptar aos preceitos da cultura
de consumo e segui-los estritamente.
(BAUMAN, 2008 p.23).
A economia enormemente produtiva
exige que se faça do consumo um estilo de
vida; que se converta a compra e o uso dos
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bens em rituais; que se busque a satisfação
espiritual e do ego, no consumo.
[...] o ideal de liberdade e de
felicidade destinado a todos os homens
construídos pelo Iluminismo é a referência
máxima da sociedade de consumo,
revelando-se como condição equivalente
à de outrora a salvação. A felicidade deve
ser vista em propriedades de igualdade
entre os homens para que seja aceita e
divulgada e, para que isto seja possível,
tornasse necessária sua exteriorização de
maneira mensurável, ou seja, a fruição total
revela seu fim no consumo, que passa a
ser o critério para demonstrar o bem estar
vivenciado pelos indivíduos cada vez mais
individualistas
da
contemporaneidade.
(BAUDRILLARD 1995 p.34 ).
Como consequência tem-se: a produção de
bens e serviços cada vez mais diversificada;
o consumo por necessidades essenciais; e o
consumo simplesmente para satisfação de
desejos e prazeres. Este marketing acaba por
construir novos valores nas relações sociais.
O que evidencia o caráter da sociedade de
consumo é a insaciabilidade dos consumidores
e a as constantes alterações ou substituições
de desejos. Uma mercadoria desejada hoje,
caso seja adquirida, induz automaticamente
a outro desejo e assim segue infinitamente.

O EDUCADOR E O CONSUMO
SUSTENTÁVEL
O educador necessita, assim como o
aluno, apreciar e valorizar o trabalho que
está se propondo a realizar. Esse professor

deve se capacitar com leitura na área,
participando de encontros, adquirindo um
conhecimento sólido para trabalhar de modo
pertinente os conteúdos e com metodologias
adequadas para o desenvolvimento do
conhecimento e de atitudes críticas sobre a
realidade socioambiental.
A educação ambiental requer a construção
de novos objetos interdisciplinares de estudo
através da problematização dos paradigmas
dominantes, da formação dos docentes
e da incorporação do saber ambiental
emergente em novos programas curriculares.
(LEFF, 2001, p. 115).
As metodologias para a inserção efetiva
e crítica da Educação Ambiental nas
práticas escolares devem trilhar caminhos
considerando a valorização do espaço
socioambiental e das habilidades que levem a
atuações da conservação do meio ambiente.
[...] a EA tem o importante papel de fomentar
a percepção da necessária integração do
ser humano com o meio ambiente. Uma
relação harmoniosa, consciente do equilíbrio
dinâmico da natureza, possibilitando, por
meio de novos conhecimentos, valores
e atitudes, a inserção do educando e do
educador como cidadãos no processo de
transformação do atual quadro ambiental do
nosso planeta. (GUIMARÃES, 2000, p.15).
O grande desafio para os professores
do século XXI é a plena formação
dos seus alunos com valores e atitudes
sobre a consciência ambiental, por meio da
transformação dos próprios paradigmas e
conceitos de uma escola ainda fortemente
dominada por interesses particulares
(GUIMARÃES, 2007).
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Os profissionais que almejam construir
um novo olhar pedagógico sobre o meio
ambiente buscam propiciar aos alunos uma
nova maneira de ver o mundo. Esse professor
busca especializar-se em ações e conteúdos
que o direcionem a uma reflexão crítica e
emancipatória. Conforme afirma Weid (1977
apud FLICK, 2010, p. 7), “é preciso intervir
em processos de capacitação que permitam
ao professor embasar seu trabalho com
conceitos sólidos, para que as ações não
fiquem isoladas e/ou distantes dos princípios
da Educação Ambiental”.
O profissional de educação que se capacita
possui um leque de possibilidades e será capaz
de aplicar práticas pedagógicas não só em
sua sala de aula, mas na comunidade escolar
e até na comunidade de entorno. Valendo-se
ainda da realidade local, o professor com um
bom entendimento sobre o ambiente conduz

seus alunos a criticarem alguns aspectos
da sua realidade local e também da global.
Assim, Pelicioni e Philippi Jr. (2005) abordam
que “não existe Educação Ambiental se ela
não se efetivar na prática, na vida, a partir
das necessidades sentidas”.
Nessa direção, a educação para a cidadania
representa a possibilidade de motivar e
sensibilizar as pessoas para transformar
as diversas formas de participação em
potenciais fatores de dinamização da
sociedade e de ampliação do controle social
da coisa pública, até pelos setores menos
mobilizados (JACOBI, 2006).
“O professor que trabalha com Educação
Ambiental deve possibilitar aos seus alunos
o acordar crítico, a posse da autoconfiança,
o desenvolvimento da cidadania, e coloca-o
envolvido com os debates atuais sobre o
meio ambiente”. (PESTANA, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A problemática ambiental está cada vez mais em evidência
nos meios de comunicações e no cotidiano, cabendo ao
educador ambiental desenvolver um trabalho permanente de
conscientização e sensibilização das questões ambientais.
Ele deve contribuir para a responsabilidade de construir uma
sociedade que satisfaça suas exigências sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades. Também necessita de promover discussões
sobre as questões ambientais possibilita a reflexão crítica
sobre os fatos relacionados à existência do homem e sua
relação com a natureza, podendo contribuir para mudança
de comportamento e atitudes. É necessária a articulação
das ações educativas voltadas às atividades de proteção,
recuperação e melhoria sócia ambiental, e de potencializar a
função da educação para as mudanças culturais e sociais, que
se insere a Educação Ambiental no planejamento estratégico
para o desenvolvimento sustentável.
Vale ressaltar que, a aproximação do aluno à sua realidade
possibilita, além de uma melhor aprendizagem, maior percepção
das questões ambientais, contribuindo para uma participação
mais efetiva destes sujeitos; melhorando a integração
entre eles, desenvolvendo a criatividade e fortalecendo a
sensibilização em relação à Educação Ambiental.
Faz-se necessário praticar uma educação ambiental que
permita ao homem tomar consciência da crise socioambiental,
repensar a sua relação e dependência da natureza,
bem como buscar uma verdadeira qualidade de vida. Isto
implica a busca da sustentabilidade do meio ambiente e da
vida como um todo.
Como educadores temos a responsabilidade de construir
uma sociedade que satisfaça as exigências presentes sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir
suas próprias necessidades.
Portanto, é necessário incrementar os meios de informação
e o acesso a eles, bem como envolver o poder público nos
conteúdos educacionais, como meio de mudança do quadro
atual de degradação do meio ambiente.
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INTRODUÇÃO

EDUCAÇÃO E AFETIVIDADE: AS
TEORIAS E A IMPORTÂNCIA DO
AFETO NA APRENDIZAGEM
RESUMO: Este estudo tem como tema a as teorias e a importância do afeto na
aprendizagem, no qual iremos realizar uma reflexão sobre a afetividade como estímulo
da aprendizagem na educação infantil. O objetivo centra-se em verificar a importância
da teoria do afeto na aprendizagem, uma vez que o afeto e a cognição constituem
aspectos inseparáveis, presentes em qualquer atividade, embora em proporções variáveis.
Justifica-se com base no pressuposto de que a falta de afetividade leva à rejeição aos
livros, à carência de motivação para a aprendizagem e à ausência de vontade de crescer.
É importante salientar que a afetividade está diretamente interligada com as emoções
que estão presentes quando se busca conhecer, quando se estabelecer relações com
objetos físicos, concepções ou outros indivíduos, acabamos por centrar esse estudo
focado no objetivo de verificar a importância da teoria do afeto na aprendizagem,
uma vez que o afeto e a cognição constituem aspectos inseparáveis, presentes em
qualquer atividade, embora em proporções variáveis. A metodologia do estudo orientouse pelo enfoque dialético em pesquisa exploratória e bibliográfica com base nos
pressupostos de autores que teorizaram sobre Afetividade na Educação.
Palavras-chave: Afetividade;
Ensino-Aprendizagem.

Teorias

do
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Afeto

na

Aprendizagem;

Processo

Sendo o conjunto de fenômenos psíquicos
que são experimentados e vivenciados na
forma de emoções e de sentimentos, a
afetividade é o elemento mais importante
quando tratamos sobre o processo de ensino
e aprendizagem uma vez que a Educação
deve estar inserida dentro do sentimento
do professor que tem como características
principais as grandes habilidades: a cognitiva,
a social e a de afetividade. Pensar em
Educação demanda refletir sobre o conceito
que cada protagonista desse cenário,
professores e alunos, tem sobre ela e sobre
como implementá-la em sua prática, também
trabalhar o ser humano em sua totalidade,
além do relacionamento com os outros, ou
melhor, com o mundo e com a natureza, no
sentido de oportunizar novas performances
para os sistemas escolares.
Considerando que a afetividade está
diretamente interligada com as emoções que
estão presentes quando se busca conhecer,
quando se estabelecer relações com objetos
físicos, concepções ou outros indivíduos,
acabamos por centrar esse estudo focado no
objetivo de verificar a importância da teoria
do afeto na aprendizagem, uma vez que
o afeto e a cognição constituem aspectos
inseparáveis, presentes em qualquer
atividade, embora em proporções variáveis.
Justifica-se a realização desse estudo
com base no pressuposto de que a falta
de afetividade leva à rejeição aos livros, à
carência de motivação para a aprendizagem
e à ausência de vontade de crescer. Portanto,
uma das nossas máximas está voltada em

concluir que o aprender deve estar ligado ao
ato afetivo, deve ser gostoso, prazeroso.
A metodologia do estudo orientouse pelo enfoque dialético em pesquisa
exploratória e bibliográfica com base nos
pressupostos de autores que teorizaram
sobre Afetividade na Educação.

TEORIAS DO AFETO NA
APRENDIZAGEM
As teorias que colocam a aprendizagem
como fator intrínseco às relações afetivas
no
processo
ensino-aprendizagem
influenciaram a pedagogia, pautadas
em estudos realizados por teóricos
como Piaget (1977), Wallon (1999),
Visca (1999) e outros, que contribuíram
efetivamente para demonstrar que na
transmissão do conhecimento, há interação
entre quem ensina e quem aprende, de forma
que evidenciam no ensino-por intermédio
dos processos afetivos.
As dimensões cognitiva e afetiva do
funcionamento psicológico têm sido tratadas,
ao longo da história da psicologia como
ciência, de forma separada, correspondendo
a diferentes tradições dentro dessa disciplina.
Atualmente, no entanto, percebe-se uma
tendência de reunião desses dois aspectos,
numa tentativa de recomposição do ser
psicológico completo. Essa tendência parece
assentar-se em uma necessidade teórica de
superação de uma divisão artificial, a qual
acaba fundamentando uma compreensão
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fragmentada
do
funcionamento
psicológico.
As situações concretas da atividade
humana, objeto de interesse de áreas
aplicadas como a educação, por exemplo,
também pedem uma abordagem mais orgânica
do ser humano. As lacunas explicativas
tornam-se óbvias quando se enfrenta
indivíduos e grupos em situações reais de
desempenho no mundo.
Neste aspecto, a teoria de Vygotsky
(1984), dimensiona o desenvolvimento do
indivíduo como resultado de um processo
sócio histórico, enfatizando o papel da
linguagem e da aprendizagem, a partir da
aquisição de conhecimentos pela interação
do sujeito com o meio.
Oliveira (1992, p. 02) considera que a
afetividade, na teoria de Vygotsky (1984), se
insere diretamente no significado da palavra,
a partir de um sistema de relações objetivas,
que se forma no processo de desenvolvimento
da palavra, e o sentido, representa o referente
ao significado da palavra para cada pessoa.
Neste último, relacionado às experiências
individuais, é que residem as vivências afetivas
e perspectivas integradoras dos aspectos
cognitivos e afetivos do funcionamento
psicológico humano.
Conforme Ruiz & Oliveira (2005,
p. 07), Vygotsky (1984) explica que o
pensamento tem sua origem na esfera
da motivação, a qual inclui inclinações,
necessidades,
interesses,
impulsos,
afeto e emoção. Nesta esfera estaria o
pensamento e, assim, uma compreensão
completa do pensamento humano só é
possível quando se compreende sua base

afetivo-volitiva.
Vygotsky (1988) evidencia a importância
das conexões entre as dimensões cognitiva
e afetiva do funcionamento psicológico
humano,
propondo
uma
abordagem
unificadora das referidas dimensões. Por sua
vez, na Psicogenética de Wallon (1999) revela
que a dimensão afetiva ocupa lugar central,
tanto do ponto de vista da construção da
pessoa quanto do conhecimento.
Também na teoria da epistemologia
genética a afetividade representa um papel
essencial no funcionamento da inteligência.
Desta forma, a afetividade se constitui
também em importante estrutura do ser
humano.
Piaget (1975) representou uma visão
interacionista no estudo da natureza do
desenvolvimento intelectual da criança e
na compreensão dos mecanismos mentais
nas diferentes etapas de evolução da vida.
Ao estudar as etapas do desenvolvimento
cognitivo humano, considerou que o
afeto desempenha um papel essencial no
funcionamento da inteligência.
Na concepção de Piaget (1972) quando
a criança estabelece uma relação com os
objetivos que a circundam está mantendo
uma intensa relação afetiva, uma espécie
de energia que influencia o aprendizado. Os
processos da adaptação também possuem
um lado afetivo: na assimilação, o aspecto
afetivo é o interesse em assimilar o objeto,
enquanto na acomodação à afetividade está
presente no interesse pelo objeto novo.
Piaget (1972, p. 132) defende, ainda, a
ideia de não haver mecanismo cognitivo sem
interferência de elementos afetivos. Nesse
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contexto, afirma que,
[...] a afetividade desempenharia o
papel de uma fonte energética da qual
dependeria o funcionamento da inteligência
e pode ser a causa de acelerações ou
retardos no desenvolvimento intelectual.
(PIAGET, 1972, p. 132).
No contexto pedagógico, a afetividade
intervém nos conteúdos, propiciando de
forma positiva ou negativa a aquisição de
novos conhecimentos, enquanto sujeito
construtor do conhecimento. O afeto é o elo
primordial para a motivação na aprendizagem
e sem curiosidade ou motivação não haveria
o estímulo às estruturas da inteligência,
uma vez que a afetividade é uma condição
necessária na constituição da inteligência,
mas não a única.
O ambiente de interação que a criança
vivencia em sala de aula pode proporcionar as
condições para o desenvolvimento de novas
experiências que estimulam o aprendizado.
O educador deve mediar à aprendizagem
com uma dimensão humanizadora, mas
necessita também do conhecimento de
métodos e técnicas que permitam uma
educação significativa.
Wadsworth (1997) explica que a
afetividade, expressada pelo educador em
sala de aula, deve ser focada nas formas
de conduzir a motivação da criança para a
curiosidade e a crítica, atentando para a
inteligência que necessita ser estimulada
também por experiências educativas
significativas para o aprendizado.
Ou seja, A afetividade é atribuída como
condição inevitável na construção da
inteligência, vista por Piaget como uma

importante energia que impulsiona o
desenvolvimento cognitivo.
Conforme Falcão (1999, p. 114), “a
afetividade é a capacidade da pessoa de se
deixar afetar pelas situações da vida, perdendo
diante delas, em maior ou menor grau, a
objetividade. O oposto da afetividade seria
a indiferença”. Quando a pessoa demonstra
afetividade em determinados momentos
de sua vida, permite-se ao mesmo tempo,
envolver-se com sentimentos subjetivos.
A
construção
de
relacionamentos
interpessoais na escola é fundamental para
dimensionar a socialização e a evolução da
aprendizagem no meio ambiente educativo.
A
afetividade
é
o
elemento
que predispõe a mediação pedagógica entre
professor/aluno, que tem sido objeto de
estudo de Wallon (1999).
Enquanto Vygotsky (1984) e Piaget
(1972) compreendem os aspectos afetivos
em intrínsecos do desenvolvimento com
a inteligência, Wallon (1999) dimensiona
a importância da afetividade como um
domínio funcional anterior à inteligência,
levando consequentemente à evolução
cognitiva que depende da afetividade,
que facilita ao ser humano o exercício de
determinadas habilidades para poder, mais
tarde, interagir com o mundo físico, tanto
do ponto de vista da construção da pessoa,
quanto do conhecimento.
Tais pontos se iniciam num período
que
Wallon
(1999)
denomina
de
impulsivo-emocional
e
se
estende
ao longo do primeiro ano da vida.
Neste momento a afetividade reduzse
praticamente
às
manifestações
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fisiológicas da emoção. Conforme Almeida
(1999, p. 08), a afetividade é vista por
Wallon (1999) como um meio de socialização
que traduz aspectos da vida psíquica,
garantindo a relação da criança com o meio.
A afetividade manifesta-se primitivamente no
comportamento, nos gestos expressivos da
criança. Nesta fase, Wallon (1999) considera
que se constroem os primeiros laços afetivos
que estimulam o desenvolvimento motor e
sensorial da criança.
Na visão de Wallon (1999) no processo
de aprendizagem e nas situações de
interação emergem as emoções e a
afetividade. Em geral são manifestações
que expressam um universo importante
e perceptível, mas pouco estimulado pelos
modelos tradicionais de ensino.
As relações afetivas se estendem para
o campo do respeito, da admiração e a
afetividade progride, estendendo-se em
etapas evolutivas, manifestada em gestos
dirigidos ao mundo social. Neste processo de
interação com o meio ambiente, a motivação
para o aprendizado é um elemento importante.
A afetividade progride, estendendo-se em
etapas evolutivas em que a vida afetiva da
criança se organiza em contato com o meio
físico e humano.
Os estudos realizados com base nos
pressupostos de autores comprovaram a
importância da afetividade para o processo
de aprendizagem. Vianna (2007) revela que
os fenômenos afetivos se referem igualmente
aos estados de raiva, medo, ansiedade,
tristeza. Essas emoções e sentimentos estão
presentes nas interações sociais em sala
de aula, influenciando negativamente ou

positivamente o processo de aprendizagem.
Nesse sentido, torna-se evidente que as
condições afetivas favoráveis facilitam a
aprendizagem.
Souza (2007, p. 10) considera que “o
aspecto afetivo tem uma profunda influência
sobre o desenvolvimento intelectual”.
Portanto, entende-se que o aspecto
afetivo poderá acelerar ou diminuir o ritmo
de desenvolvimento da aprendizagem
determinando por meio dos conteúdos na
qual a atividade intelectual se concentrará.
Compreende-se
que
existem
dois
componentes interligados, um cognitivo
e outro afetivo que se desenvolvem
mutuamente. Na visão de SOUZA (2007),
o afeto apresenta várias dimensões,
incluindo
os
sentimentos
subjetivos
(amor, raiva, depressão) e aspectos
expressivos (sorrisos, gritos, lágrimas).
Entende-se
que
a
afetividade
mútua favorece plenamente que as
existências destes dois componentes
fortaleçam a subjetividade do educando,
permitindo-lhes
intervir
plenamente
no processo de aprendizagem e se
autodescobrir como indivíduo capaz de
transformar-se pelo conhecimento.
Neste contexto, deve-se considerar
que a teoria de PIAGET (1972) ressalta
“que no ser humano as capacidades
afetivas e cognitivas são expandidas por
meio da contínua construção”.
A construção do conhecimento depende
de ações que estimulem a criatividade e a
motivação que estão interligadas com os
aspectos relacionais afetivos.
Souza (2007, p. 11) considera que
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“a afetividade é um componente que
mantém uma estreita relação com a
motivação ou interesse da criança para
aprender”. Compreende-se que se os
vínculos são estreitos ou não existem
os educandos poderão se desestimular e não
demonstrar curiosidades para descobertas
que levam ao aprendizado.
Um
aspecto
problemático
da
falta de vínculos afetivos na relação
professor/aluno pode estar centrado
na questão da indisciplina que se desencadeia
como fator de intolerância e insujeição em
resposta às ações do outro.
Souza
(2007,
p.
11)
considera
que “após o desenvolvido o vínculo
afetivo, a aprendizagem, a motivação
e a disciplina são meios para conseguir
o autocontrole da criança e seu bem-estar
são conquistas significativas”.
Conforme Saltini (2002) e Moreno
(1997) priorizam um modelo de educação
compromissado com a formação de pessoas
amorosas, por intermédio da afetividade em
constantes interações sociais que permitem
a sua vivência com o meio, sendo possível
compreender que a importância do papel
da afetividade na estruturação de projetos
educacionais que almejem a construção de
um cidadão feliz.

AVALIAÇÃO E AFETIVIDADE:
UMA ALIANÇA NECESSÁRIA
Ao considerarmos o aprendizado do
educando como um todo, não basta testar
apenas as bases cognitivas e motoras, é
necessário também verificar o papel da

afetividade, da vivência e das experiências
de cada sujeito. A avaliação efetiva é
uma ferramenta indispensável a todos os
profissionais que mantêm um trabalho
interpessoal, a maior contribuição desse
modo avaliativo é fornecer pistas e dar
condições de detectar e identificar como está
o emocional do aluno diante da realidade do
seu aprendizado, como ele reage a isso e
como está sendo afetado em suas habilidades
cognitivas e, consequentemente, em seu
relacionamento efetivo com o meio.
Assim, os indivíduos utilizam a afetividade
como ponto de referência para conhecer,
interagir e ousar com o mundo que o cerca.
Uma relação afetiva prejudicada interfere
no seu desenvolvimento intelectual, social
e efetivo-emocional, passando a duvidar de
suas próprias potencialidades, prejudicando
a aprendizagem escolar e a construção da
sua personalidade e autoconfiança.
Portanto, um dos principais objetivos de
uma avaliação efetiva é avaliar as relações, as
realizações e as habilidades do indivíduo com
o meio e com ele mesmo, percebendo suas
especificidades, potencialidades e limites,
além de suas “desadaptações” estruturais e
emocionais que interferem no aprendizado
escolar, levando em considerações os
aspectos neurofisiológicos.
Piaget (2001, p. 05) revela que
o papel da afetividade é “funcional
na inteligência”, ou seja, a fonte de
energia de que a cognição se utiliza para
o funcionamento. Piaget (2001, p. 06)
explica, ainda, que esse processo por
meio de uma metáfora, afirmando que
“a afetividade seria como a gasolina, que
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ativa o motor de um carro, mas não
modifica a sua estrutura”.
Portanto, a afetividade é primordial para
a formação de uma educação inclusiva,
que requer um trabalho emocional
bem estruturado para que as pessoas
suscetíveis à exclusão possam se sentir
seguras, acolhidas e capazes de conviver
com o mundo que as cerca.

AFETIVIDADE COMO ESTÍMULO
DA APRENDIZAGEM
Saltini (2002, p. 31) define “a afetividade
como componente que envolve fenômenos
psíquicos que se manifestam sob a forma
de emoções, sentimentos e paixões que
mantém correlações psicossomáticas básicas
e influencia nas ações humanas”.
Moreno (1997) analisa que os conteúdos
tendem a privilegiar somente a dimensão
cognitiva, desprezando os aspectos da
natureza humana, como a afetividade
expressa nos sentimentos e ações.
Portanto, compreende-se a necessidade
do ensino privilegiar os conceitos de
afetividade e a sua importância como
componente de formação do indivíduo.
Moreno (1997) acredita, ainda, ser
importante que a afetividade seja inserida
nas temáticas transversais na escola e
como parte integrante do currículo escolar
para que os professores possam também
dimensionar nos conteúdos as questões
que envolvem os sentimentos pessoais e
interpessoais trabalhados, pedagogicamente
na estrutura curricular.

Constatou-se no desenvolvimento da
pesquisa sobre afetividade que autores
como Piaget (1962), Wallon (1999), Vygotsky
(1984/1991), Visca (1999), Saltini (2002) e
Moreno (1997), acreditam que a afetividade
se constitui no elo que estimula a motivação
na aprendizagem. Ou seja, os pressupostos
teóricos dos autores apresentados neste
estudo demonstram que a afetividade é vista
em vários enfoques: na visão de Piaget, a
afetividade é também um processo evolutivo
que se desenvolvem no ser humano,
tais quais os aspectos que compõem
os mecanismos de cognição.
Na concepção de Wallon (1999) a
afetividade faz parte dos mecanismos que se
desenvolvem em etapas evolutivas. Assim,
a afetividade se insere como elemento
funcional constituída, tal qual a inteligência,
evoluindo progressivamente nas relações
interacionais com o meio ambiente e as
experiências sociais.
Assim, comparando as concepções,
constata-se que os estudos de Piaget (1962)
e Wallon (1999) envolvem uma abordagem
psicogenética e evolutiva dos mecanismos
que marcam a evolução da afetividade,
como uma estrutura concernente ao
desenvolvimento funcional do indivíduo.
Já, nos pressupostos de Visca (1999),
a afetividade se organiza em processos
cognitivos, cujo processo princípio básico
é de que a maneira do sujeito perceber,
interpretar e estruturar o cognitivo/afetiva
numa situação de desenvolvimento que
reflete os aspectos fundamentais do seu
psiquismo, ou seja, se concentra em uma
concepção psicogenética.
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Em Vygotsky (1988), a visão de
afetividade
abrange
os
processos
linguísticos e sociais, considerando-se que
a afetividade é um elemento pertinente
à interação social, a partir do que o autor
denomina de significado da palavra, que
envolve um sistema de relações objetivas
representado pelo significado que a palavra
ou discurso contém como elemento afetivo
como
base
no
funcionamento
psicológico humano.

Em Saltini (2002) e Moreno (1997)
constataram uma maior preocupação com a
afetividade como construção do sujeito, como
elemento de formação que deve ser inserido
no contexto escolar, de forma a ressaltar a
importância das relações interpessoais para
a formação de um cidadão justo e feliz. Essa
abordagem mais pedagógica e humanística
aborda a constituição de uma escola que
possa privilegiar também os aspectos
emocionais dos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Desde a Educação Infantil, a escola torna-se o centro
da vida extrafamiliar, ocupando a maior parte do período
de vigília, uma vez que os professores que a criança tem
os métodos de ensino e os tipos de livros-textos aos quais
é exposta, terão efeitos importantes não apenas para o
processo acadêmico, como também na capacidade geral
para encarar a vida, dominar problemas e desafios novos,
levando o educando à autoconfiança e autoestima.
Assim, para que a criança tenha um desenvolvimento
saudável e adequado dentro do ambiente escolar, e
consequentemente no social, é necessário que haja um
estabelecimento de relações interpessoais positivas, como
aceitação e apoio, possibilitando assim o sucesso dos
objetivos educativos.
Na condição de educadores, precisamos estar atentos
ao fato de que, enquanto não dermos atenção ao fator
afetivo na relação educador-educando, corremos o risco
de estarmos só trabalhando com a construção do real, do
conhecimento, deixando de lado o trabalho da constituição
do próprio sujeito – que envolve valores e o próprio caráter
– necessário para o seu desenvolvimento integral.
Vale destacarmos que a afetividade deve prevalecer nas
relações humanas de modo geral e na escola em particular,
uma vez que se trata de um lugar na qual a criança deposita
confiança quanto à pertinência e o conteúdo de seu
aprendizado. Se não houver afetividade na transmissão
de conhecimentos, a criança não se sentirá valorizada e
respeitada, e a tendência é que desdenhe das lições que lhe
serão passadas.
Obviamente isso não significa fazer “vistas grossas” com
relação aos erros da criança, pois a advertência segura
e equilibrada é justamente uma manifestação das mais
importantes da afetividade.
Portanto, foi possível concluir com esse estudo que há
a necessidade de se cuidar do aspecto afetivo no processo
ensino aprendizagem, levando em conta que a criança é
diferente, cognitiva e afetivamente falando, em cada fase do
seu desenvolvimento.

ALMEIDA, A. R. S. (1997) A emoção e o professor: um estudo à luz da teoria de Henri
Wallon. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 13, n º 2, p. 239-249, mai/ago.
FALCÃO, Gérson Marinho. Psicologia da aprendizagem. São Paulo: Ática, 1999.
MORENO, J. L. Autobiografia. São Paulo: Saraiva, 1997.
OLIVEIRA, Ivone Martins de. O sujeito que se emociona: signos e sentidos nas práticas
culturais. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas/
SP, 1992.
PIAGET, Jean. A epistelomogia genética; sabedoria e ilusões da filosofia; problemas de
psicologia genética. In: ______. Traduções de Nathanael C. Caixeiro et al. São Paulo: Abril
Cultural, 1978.
____________. A formação do símbolo na criança: Imitação, jogo e sonho, imagem e
representação. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
_____________. O desenvolvimento do pensamento: Equilibração das estruturas cognitivas.
Lisboa: Dom Quixote, 1977.
_____________. Inconsciente afetivo e inconsciente cognitivo. Rio de Janeiro: Forense,
1972.
_____________. A linguagem e o pensamento da criança. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
_____________. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro : Forense Universitária, 1985.
RUIZ, Valdete Maria; OLIVEIRA, Marli Jorge Vischi de. Dimensão afetiva da ação
pedagógica. Revista Pedagógica – UNIPINHAL. São Paulo, v. 1, n. 3, jan./dez.
2005. Disponível em: <http://www.unipinhal.edu.br/ojs/educacao/include/getdoc.
php?id=138&article=34&mode=pdf.>. Acesso em 03 outubro 2014.
SALTINI, Cláudio J. P. Afetividade e inteligência: a emoção na educação. 4. ed. São Paulo:
Ática, 2002.
SOUZA, S. E. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I Encontro de
Pesquisa em Educação, IV Jornada de Prática de Ensino, XIII Semana de Pedagogia da
UEM: “Infância e Práticas Educativas”. Arq Mudi. 2007. Disponível em: <http://www.pec.
uem.br/pec_uem/revistas/arqmudi/volume_11/suplemento_02/artigos/019.df >. Acesso
em 12 junho 2018.
VIANNA, J. A. Esportes e camadas populares: inclusão e profissionalização. Tese
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Gama Filho.
Rio de Janeiro, 2007.
VISCA, Jorge. Artigo: Os Caminhos da Psicopedagogia no terceiro Milênio,1999.
VYGOTSKY, L. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988.
___________. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
WALLON, Henry. Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1999.
WADSWORTH, Barry J. Inteligência e Afetividade da Criança na Teoria de
Piaget. 5ªed. São Paulo: Pioneira, 1997.

1054

Fernanda Rodrigues Aronne
Barros
Graduação em Pedagogia pela
UNESP de Marília; Graduação
em Psicologia pela UNIMAR;
Cursando Pós-Graduação em
Educação Infantil pela FCE;
Professora de Educação Infantil
e Ensino Fundamental na
Prefeitura Municipal de São
Paulo.

1055

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INTRODUÇÃO

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS:
QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO
COMO UMA QUESTÃO DE DIREITO
RESUMO: O presente artigo traça um breve histórico da educação pública no Brasil e da
construção de um sistema de ensino que carrega em sua raiz aspectos elitista, excludente,
classificatório e que promove os interesses do mercado capitalista, ou seja, formação de mão
de obra. Somente após a redemocratização do país é que, tardiamente, foram garantidas
em leis a educação como direito de todos, sendo a Constituição de 1988 o grande marco
legal da ratificação da garantia da oferta e obrigatoriedade da educação pública. Entretanto,
ainda, esbarramos nas limitações da garantia de acesso e permanência (alunos matriculados)
precisando avançar na questão da qualidade (alunos que de fato aprendem). Além das
questões da educação enquanto direito e da sua qualidade social, há urgência da educação
em direitos humanos dentro dos princípios da ética, humanização, solidariedade, respeito
ao multiculturalismo e a diversidade bem como a garantia do direito a aprendizagem, que é
a verdadeira função social da escola.
Palavras-chave: Educação; Direitos Humanos; Qualidade Social da Educação.
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Segundo os dados da PNAD-2014Pesquisa
Nacional
de Amostra
de
Domicílios, realizada pelo Instituto de
Geografia e Estatística – IBGE, 85,5% e
87,2% dos alunos do Ensino Fundamental
e Médio, respectivamente, encontram-se
na rede pública de ensino. Sendo assim,
fica evidente que a grande massa, que é
a mais negligenciadas em seus direitos,
possui sua formação no ensino básico
dentro da escola pública. Compreendendo
a relação indissociável entre educação e
direitos humanos é de suma importância
políticas públicas no investimento de uma
educação de qualidade, que ultrapasse
a garantia do acesso e permanência. Se
conseguimos avançar em quantidade de
alunos matriculados em território nacional e
queda do analfabetismo de 11,5% para 8,7%
nos últimos oito anos como afirma dados da
PNAD 2014, precisamos avançar na garantia
da qualidade de ensino.
A configuração do ensino brasileiro
já foi traçada de forma a atender a elite
dirigente do país. Historicamente a
educação destinada a poucos no início da
colonização avançou para uma educação
de massa que tem como objetivo preparar
mão de obra para o mercado capitalista, o
que destoa com a verdadeira função social da
escola que é a formação crítica e emancipatória
do aluno, como ratifica o professor
Paulo Freire em sua frase emblemática:
“Não basta saber ler mecanicamente “Eva
viu a uva”. É necessário compreender
qual a posição que Eva ocupa no

seu contexto social, quem trabalha
para
produzir
as
uvas
e
quem
lucra com esse trabalho”.
Quando falamos em educação para os
Direitos Humanos, essa formação crítica, da
compreensão maior de que “Eva viu a uva”
é fundamental para formação de sujeitos
críticos e protagonistas das mudanças sociais,
sendo o acesso à educação imprescindível
no aporte aos demais direitos fundamentais.

BREVE HISTÓRICO DA
EDUCAÇÃO NO BRASIL
O projeto educacional no Brasil iniciase durante a colonização com objetivos
catequéticos de expandir o catolicismo
já difundido, mas em crise no continente
europeu. Até meados do século XVIII a
educação formal era conduzida por padres da
Companhia de Jesus, com destaque para os
jesuítas Manuel da Nobrega (1517-1570) e
José de Anchieta (1534-1597) que atendiam
um seleto grupo, visto que não havia uma
preocupação com e educação popular como
afirma Marcílio:
“O ensino foi altamente elitista, só
atendendo a uma ínfima camada de jovens
e brancos, proprietários, de famílias de
elite colonial, além de introduzir nas
primeiras letras e no catecismo elementar
as crianças índias das aldeias jesuítas”
(MARCÍLIO, 2005, p.3).
Após a expulsão dos jesuítas da colônia
pelo Marquês de Pombal (1699-1782) e com
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a chegada da família real no Brasil, em 1808, a
educação sofre uma ruptura. O imperador D.
João lançou algumas medidas educacionais
com intuito de formar a elite dirigente do
país, configurando cientificidade no processo
educacional, porém, com um programa de
ensino elitista e excludente:
“Nessa diapasão, a educação brasileira
passou a ser direcionada exclusivamente
a elite dirigente do país, preocupando-se
com o ensino superior e em regulamentar
as vias de acesso aos seus curso,
deixando de lado a criação de um sistema
educacional integrado em todos os seus
graus e modalidade” (BRITO, p.4)
Após a independência do Brasil, em
1822, houveram poucos avanços na
estrutura educacional ainda marcada pela
herança do Brasil colônia, não havendo
políticas públicas de educação.
“O Brasil ainda continua dando ênfase
ao ensino superior, deixando para planos
inferiores, à criação de escola de ensino
primário e secundário. Após a independência,
a situação do ensino das primeiras letras era
caótica, pois poucas foram as iniciativas do
governo nessa direção” (BRITO, p.4)
Nesse sentido verifica-se que o projeto de
educação do país, desde seu descobrimento,
inicia-se de forma excludente e elitista,
não havendo uma proposta popular de
educação. Ela é marcada pela reiteração do
catolicismo que estava em crise na Europa e,
posteriormente, como forma de preparo da
elite dirigente do país no período imperial.
Com a Proclamação da República, em
1889, e com a elaboração da primeira
Constituição republicana, em 1891, fica sob

incumbência da União o ensino secundário
acadêmico e a cargo dos Estados o ensino
primário e profissionalizante (escolas
normais para mulheres e técnicas para
homens). Essa medida estabelece o ensino
de elite controlado pela União, no qual
somente uma ínfima parcela tinha acesso e
o ensino primário relegado ao Estado que
disponibilizava parcos recursos:
“A constituição republicana votada em
1891 em seus artigos 34 e 35, que tratavam
do ensino público, a Carta republicana
manteve inteiramente descentralizada a
educação primária. A secundária e a superior
passavam para a órbita do poder central.
Essa divisão de esferas de competência
impediu a articulação vertical e horizontal
entre os diferentes níveis de ensino, bem
como a montagem de um plano nacional de
educação” (MARCÍLIO, 2005, p.133)
Vale ressaltar que mesmo após a
Proclamação da República e dispositivos
legais, mesmo que de forma desarticulada,
já se fazia referência ao ensino público. No
entanto a educação era excludente em que
poucos tinham acesso:
“A exclusão também se dava em função
da localização geográfica e do número
de unidades escolares. Embora grande
parte da população estivesse no campo,
os grupos eram construídos nas cidades.
Além disso o número de evasão era muito
grande, cerca de 50% de alunos eram
reprovados por não acompanharem o
programa escolar” (SOUZA, 1999, p. 57)
Segundo dados do Recenseamento
Geral de 1920, divulgado pelo IBGEÍndice Brasileiro de Geografia e Estatística,
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chegamos na década de 20 com dados de
53,4% de analfabetos no Rio de Janeiro e
64,7% em São Paulo, com índices menores
em relação as demais cidades do país e 85,9%
de analfabetos no Piauí e 84,3% na Paraíba,
com índices maiores de analfabetismo no
Brasil. Somente na década de trinta, pouco
mais de quarenta anos após a Proclamação
da República, é que se inicia a ideia de
educação para todos.
A publicação do documento “Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova”, de 1932,
trouxe em suas linhas o anseio dos intelectuais
da época, com destaque para Anísio Teixeira,
Fernando de Azevedo, Lourenço filho, entre
outros, em expandir o acesso à educação
no país. A crescente urbanização do país da
década de 30 e industrialização da cidade de
São Paulo impulsionaram a criação de novas
escolas públicas e particulares:
“Quiseram
os
signatários
desse
documento opor-se ao empirismo das
reformas parciais, procurando aplicar um
programa de reconstrução educacional
de âmbito nacional. A educação era um
direito fundamental de todos e de cada.
Imprimia-se pela primeira vez em nossa
história uma função social à educação”
(MARCÍLIO, 2005 p. 237)
Nesse contexto, somente na década de
trinta há preocupação em expandir o acesso
à educação e essa passa a ser vista como um
direito de todos. O movimento da escola nova
viria refletir nas décadas posteriores que
herdariam um novo conceito de educação:
“Os escolanovistas deixaram um lastro
de trabalho sobre qual o Estado de 37 iria
elaborar suas reformas nacionais e deixar,

por sua vez, uma herança forte, em termos
institucionais e legislativos, para os anos 50.
Eles tinham a noção de missão, de apostolado
no combate à ignorância das massas,
apostolado tantas vezes repetido por Anísio
Teixeira” (MARCÍLIO, 2005, p. 238)
Nesse contexto histórico do Brasil,
tardiamente, pensou-se na educação
enquanto direito de todos e tardiamente
houveram iniciativas concretas de expansão
da educação, como formação de professores
e criação de escolas:
“Para atender a esse anseio, as Leis
Orgânicas do Ensino foram promulgadas a
partir de 1942. O ginásio, equivalente ao
segundo ciclo do Ensino Fundamental de
hoje, passou a ter quatro anos e o colegial - o
atual Ensino Médio - três. Foi criado o curso
supletivo de dois anos para a população
adulta. E a rede pública foi organizada em
escolas com uma, duas a quatro e cinco
ou mais classes, além da escola supletiva”
(REVISTA NOVA ESCOLA: Série Especial
História da Educação no Brasil, Junho- 2013)
O crescente processo de urbanização
e industrialização do país nas próximas
décadas trouxeram em seu bojo a
necessidade de alfabetizar as massas. A
década de 50, influenciada pelo nacionaldesenvolvimentismo proposto pelo Governo
de Juscelino Kubitschek, foi marcada pelo
forte apelo a educação popular, encabeçada
pelo professor Paulo Freire (1921-1997)
que debatia sobre a necessidade de atingir
a população com a chamada educação
libertária, emancipatória, indo além da
mera transmissão de conhecimentos, ou
“educação bancária”, como ele afirmava,
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e para além dos muros das escolas, visto
que os olhos de Paulo Freire estavam
voltados para a educação popular,
para as entidades comunitárias:
“Concebe-se, assim, a Educação
Popular como o conjunto de práticas
socioculturais que, de forma explícita
ou implícita, consciente e intencional,
ou incorporada de maneira acrítica, num
primeiro momento, se inter-relacionam nas
diferentes instâncias dos espaços – tempo
comunitário, assumindo gradativamente,
uma intervenção pedagógica emancipatória
na prática sociocultural e econômica
vivenciada. Parte-se então do conflito para
chegar a uma atuação social significativa e
contextualizada”. (SILVA, 2007, p.45)
Nesse sentido, embora o anseio da
educação popular não atingisse a educação
tradicional e conteudista das instituições
escolares, ela ideologicamente sustentou
e vem sustentando o conceito de
educação que vai para além da instrução
do ler e escrever, mas a educação que
incita a reflexão crítica dos homens, do
sujeito que precisa se conscientizar da
sua condição não determinada, mas sim,
construída historicamente: “É o saber da
história como possibilidade e não como
determinação. O mundo não é. O mundo
está sendo. Não sou apenas objeto da
História mas seu sujeito igualmente.
(FREIRE, 1996, p. 76) “Constatando, nos
tornamos capazes de intervir na realidade,
tarefa incomparavelmente mais complexa
e geradora de novos saberes do que
simplesmente a de nos adaptar a ela”
(FREIRE, 1996, p. 77)

Os anos sessenta, especificamente após
o Golpe Militar, em 1964, a educação passa
por transformações para atender os anseios
políticos e econômicos dos militares. O apelo
a uma educação acrítica ganha destaque
nos livros didáticos, bem como a preparação
de mão de obra voltada para o mercado de
trabalho. Ideias de educação emancipatória,
como as do professor Paulo Freire, já não cabia
nessa nova configuração política do país:
“Este sentido geral se traduz pela ênfase
nos elementos dispostos pela “teoria
do capital humano”; na educação como
formação de recursos humanos para o
desenvolvimento econômico dentro dos
parâmetros da ordem capitalista; na função
de sondagem de aptidões e iniciação para
o trabalho atribuída ao primeiro grau de
ensino; no papel do ensino médio de formar,
mediante habilitações profissionais, a mão
de-obra técnica requerida pelo mercado
de trabalho; na diversificação do ensino
superior, introduzindo-se cursos de curta
duração, voltados para o atendimento da
demanda de profissionais qualificados; no
destaque conferido à utilização dos meios de
comunicação de massa e novas tecnologias
como recursos pedagógicos; na valorização
do planejamento como caminho para
racionalização dos investimentos e aumento
de sua produtividade; na proposta de criação
de um amplo programa de alfabetização
centrado nas ações das comunidades locais”
(SAVIANI, 2008, p.296)
Nesse sentido, verifica-se que o projeto
educacional do país quando pretendese atingir o povo está voltado para o
atendimento das necessidades do mercado
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capitalista. Desde a década de trinta o
intuito de instruir as massas tem como
base uma concepção de formação para o
mercado de trabalho que perdura até hoje.
A educação pública institucionalizada não
foi embasada como uma questão do direito
a aprendizagem, o direito a educação como
acesso à cultura, o direito a educação para
fomentação crítica do pensamento, mas sim
como um mecanismo de instrução as massas
para o saber fazer e executar com objetivos
de produção e lucro.
O início do processo de redemocratização
do país a partir dos anos 80 em consequência
refletirá na educação e documentos
importantes serão elaborados como a
própria Constituição Federativa de 1988,
que será construída com base democrática
e sob influência da Declaração Universal do
Direitos Humanos, de 1948. Seguem alguns
artigos do documento:
Art 205- A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando o pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o mercado de trabalho.
Art 206- O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
I- igualdade de condições de acesso e
permanência na escola
Art 208- O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia
de:
I – Educação básica obrigatória e gratuita
dos quatro aos dezessete anos de idade,
assegura inclusive sua oferta gratuita para
todos os que ela não tiveram acesso na idade
própria.

Art 227- É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação...
Os artigos citados da Constituição
denotam a educação pública enquanto
direito que fomentaram a elaboração da
LDBEN- Leis de Diretrizes de Base da
Educação Nacional, de 1996, que além de
propor uma base nacional comum de ensino,
ratifica a educação enquanto uma questão
de direito. Na LDBEN, no Título III, “Do
direito à educação e do dever de educar”, são
elencados os deveres do Estado na garantia
do acesso à educação.
As leis em questão trazem em seu bojo a
questão do acesso e permanência, visto o
grande número de evasão escolar registrada
na década de 80. A questão não era somente
o aluno acessar a escola, ou seja, o direito
a matrícula, mas também a sua permanência
ao longo dos anos escolares:
“Nos oito anos de escolaridade, em
1980, a taxa de atendimento na faixa era
de apenas 67%; a de evasão, de 34%; e
a de reprovação atingia cerca de 50% na
1ª série. No final dos anos 80, a taxa de
escolarização geral do ensino fundamental
esteve em torno de 80%, mas os dados do
MEC indicavam que 70% dos estudantes
das escolas públicas repetiam o ano.
A evasão nas oito séries chegou a 61%.
De cada 100 alunos matriculados, apenas
39 concluíam o ensino fundamental”
(In: KOCH, 1989)
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EDUCAÇÃO E DIREITOS
HUMANOS
O resgate histórico da educação brasileira
foi fundamental para verificarmos que
tardiamente a educação foi concebida
enquanto uma questão de direito. Somente a
partir da redemocratização do país a partir da
década de 80, pós anos de ditadura militar, é
que legalmente a educação é ratificada como
um direito de todos, obrigatoriedade em sua
oferta, e não reservada apenas a uma parcela
da elite do país. Apesar dos entraves, das
questões do acesso, permanência, evasão e
qualidade da educação ela ocupa as agendas
das políticas públicas do país.
“É possível afirmar que o desenvolvimento
do direito a educação no nosso país,
certamente um processo acelerado nas
últimas décadas, pode ser caracterizado por
duas ênfases: a expansão da escolarização e
a afirmação da construção de uma educação
escolar comum a todos, na perspectiva
da afirmação da igualdade. No que diz
respeito a primeira característica, o direito
a educação escolar, num primeiro momento
a ênfase foi posta na ampliação dos anos
de obrigatoriedade escolar, na perspectiva
da universalização do ensino fundamental”
(CANDAU, 2012, p.720)
Quando falamos em Direitos Humanos
estamos nos reportamos aos direitos
inerentes a condição humana. Elementos
básicos da convivência e sobrevivência
humana como o trabalho, a alimentação, o
lazer, saúde, entre outros. No entanto, para
que todos esses direitos sejam acessados
a educação se configura como um pré -

requisito. É por meio dela que o indivíduo
terá conhecimento e condições de usufruilas e reivindica-las:
“Conceber a Educação como Direito
Humano diz respeito a considerar o ser
humano na sua vocação ontológica de
querer “ser mais”, diferentemente dos outros
seres vivos, buscando superar sua condição
de existência no mundo. Para tanto, utilizase do seu trabalho, transforma a natureza,
convive em sociedade. Ao exercitar sua
vocação, o ser humano faz História, muda
o mundo, por estar presente no mundo
de uma maneira permanente e ativa. A
educação e um elemento fundamental para
a realização dessa vocação humana. Não
apenas a educação escolar, mas a educação
no seu sentido amplo, a educação pensada
num sistema geral, que implica na educação
escolar, mas que não se basta nela, porque
o processo educativo começa com o
nascimento e termina apenas no momento
da morte do ser humano”.( HADDAD, 2012,
p.120 apud CANDAU)
Nesse sentido fica evidente a relevância
da educação quando falamos em Direito
Humanos. E num movimento mais amplo
é fundamental o acesso à educação
institucionalizada, pois se amplia o acesso
a ações de políticas públicas em Direitos
Humanos que devem permear a educação
dentro das instituições escolares:
“Tratar da Educação em Direitos Humanos
no Brasil é uma das exigências e urgências
para que possamos ter uma formação mais
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humanizadora das pessoas e o fortalecimento
dos regimes políticos democráticos na
sociedade. Compreendemos que, por meio da
educação, nessa direção, as pessoas podem
tornar-se sujeitos de direitos, conhecedores
dos processos e construções históricas das
conquistas, avanços e recuos em relação à
efetividade e ampliação dos seus direitos e
deveres” (TAVARES & SILVA,2013 p. 50)
Nessa perspectiva, avançamos para além
do processo de acesso e permanência,
mas também para a qualidade social da
educação, dando oportunidades para que
o aluno, além de aprender, seja formado
numa concepção mais humana, dentro dos
princípios democráticos, da solidariedade,
da ética, sendo críticos com o próprio
percurso histórico que revela o descaso com
as questões dos Direitos Humanos.

EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
A Constituição Federal de 1988 é a lei maior
que vem permeando outros dispositivos
legais que reiteram a qualidade da educação.
Ela, sem dúvida, foi a mola propulsora para
que politicas publicas fossem pensadas e
implementadas no âmbito nacional.
“Nos últimos anos, o Brasil teve
avanços
nessa
área,
em
termos
normativos,
principalmente
com
a
Constituição de1988, que é o grande
marco para esses avanços, e de vários
documentos balizadores que contribuem
para fomentar políticas públicas de
direitos humanos e de educação em

direitos humanos no país. Entre esses
documentos,
merecem
destaque
os
Programas Nacionais de Direitos Humanos I,
II e III (1996, 2002, 2010 respectivamente
e o Plano Nacional de Educação em
Direitos
Humanos
(PNEDH,
2006)”
(TAVARES & SILVA, p.50)
Sendo assim, a qualidade da educação
vai além da mera instrução do saber ler e
escrever ela, fundamentalmente, precisa ser
concretizada com base na formação plena
do cidadão que é inerente a formação em
direitos humanos. A educação em direitos
humanos no Brasil, conforme o PNEDH é
assim compreendida:
[...]
um
processo
sistemático
e
multidimensional que orienta a formação do
sujeito de direito articulando as dimensões de
apreensão de conhecimentos historicamente
construídos sobre direitos humanos; a
afirmação de valores, atitudes e práticas
sociais que expressem a cultura dos direitos
humanos; a formação de uma consciência
cidadã capaz de se fazer presente nos níveis
cognitivos, sociais, éticos e políticos; o
desenvolvimento de processos metodológicos
participativos e de construção coletiva; o
fortalecimento de práticas individuais e sociais
geradoras de ações e instrumentos a favor
da promoção, da proteção e da defesa dos
direitos humanos, assim como da reparação
de suas violações (PNEDH, 2009, p. 25).
Entretanto, se analisarmos a configuração
da qualidade da educação brasileira
verificamos que não estamos dando
conta nem dos conteúdos básicos.
Dados do último IDEB – Índice de
Desenvolvimento da Educação Brasileira,
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divulgado a cada dois anos pelo MEC
- Ministério da Educação, baseado em
provas externas realizadas por estudantes
da rede de ensino pública e privada em
todo o país, mostra que estamos aquém
de uma educação de qualidade. O Ensino
Médio, última etapa da educação básica,
está abaixo da meta estabelecida pelo
Ministério da Educação (MEC) que é de 4,3
pontos, ficando em 2015 em 3,7 pontos.
Se verifica resultados maiores na rede
particular de ensino com pontuação de 5,3.
Nessa
perspectiva,
verifica-se
a
necessidade urgente de sairmos do campo
normativo, que legalmente ratifica uma
educação de qualidade, para entrarmos
no campo prático, no qual a qualidade
da educação se faça efetivamente
presente. O que se tem visto são alunos
que saem do ensino médio sem terem
atingido os conhecimentos dos conteúdos
básicos, com sérias defasagens em escrita
e interpretação de texto. Déficits de
ensino que são carregados desde o ensino
fundamental. Segundo a Avaliação Nacional
de Alfabetização – ANA, divulgada pelo
MEC em 2014, 22% dos alunos de 8 anos
não sabiam ler adequadamente, 35% não
sabiam escrever e 57% não sabiam o básico
de matemática:
“Assegurar o direito à educação
significa não só o acesso e permanência,
mas a qualidade do ensino, estruturas
escolares adequadas, condições básicas
de trabalho aos profissionais da escola,
enfim, tornar a lei em fato, ou seja, sair
do texto e se direcionar para o contexto”
(FERNADES & PALUDETO, 2010, p.238)

QUALIDADE SOCIAL DA
EDUCAÇÃO
Pensando em políticas públicas para
educação, a prefeitura da cidade de São Paulo,
lançou em sua última gestão de Governo
o Programa Mais Educação – Programa de
Reorganização Curricular e Administrativa,
Ampliação e Fortalecimento da Rede
Municipal de Ensino de São Paulo que tem
como pano de fundo a qualidade social
da Educação, contrariando o conceito de
“qualidade total” da Educação, que se iniciou
na década de 70 no Japão, relacionada aos
processos do mundo empresarial e chegou
a pautar a educação como afirma Casali no
documento acima:
“O primeiro requerimento para a estratégia
funcionar era o da qualidade dos recursos
humanos. A chave era a capacitação de
força de trabalho para a aquisição de um
certo elenco de competências cognitivas e
operativas (entendidas como capacidades
técnicas focadas), porém flexíveis e
adaptáveis. Os processos produtivos,
monitorados minunciosamente, resultariam
em produtos e serviços de excelência. A
qualidade poderia ser considerada Total (...)”(
CASALI, 2014, p.18)
Ainda segundo o professor Alípio Casali,
a noção de “qualidade total” denota a
apropriação indébita do conceito de qualidade
por uma classe social em favor de interesses
econômicos. Uma questão de interesses,
portanto não uma questão de direitos.
Contrariando a lógica da qualidade total de
educação, a qualidade social está pautada na
garantia de direitos. Direitos a aprendizagem
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devem ser aliados aos direitos sociais. Nesse
sentido, a qualidade social está baseada
nos princípios democráticos, da justiça
social, ética, diversidade, solidariedade,
sustentabilidade, entre outros.
O presente documento (Mais Educação)
serviu como base para o direcionamento dos
estudos de todos os professores e gestores
da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura
de São Paulo durante os horários de trabalho
coletivo e reunião pedagógica, bem como para
subsidiar a elaboração dos Projetos Políticos
Pedagógicos das Unidades Escolares.
Como reorientação curricular prática
dentro das escolas ouve a proposta da
integração entre Educação Infantil e Ensino
Fundamental, trabalho com projetos e
autoria de projetos no Ensino Médio
(TCA – Trabalho Coletivo de Autoria),

com finalidade de intervenção social,
interdisciplinaridade, regência compartilhada,
entre outros.
O Programa Mais Educação teve como base
a Gestão Democrática do ensino público que
está Respaldada pelos Artigos 205 e 206 da
Constituição Federal de 1988, pelo Artigo 53
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
Nº 8.069, de 1990) e pelos artigos 3º, 13º e
14º da Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional (Lei nº 9.394 de 1996).
Nesse
sentido,
verificamos
no
Programa Mais Educação, um dispositivo
legal que compreende não só a educação
mas também a aprendizagem enquanto uma
questão de direito do aluno, o que difere
das “expectativas de aprendizagens”, em que
o aprendizado é visto enquanto mérito do
aluno de adquiri-lo ou não.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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enquanto pré- requisito para o acesso aos demais direitos.
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no intuito de promover uma educação pública, laica e de
qualidade.
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INTRODUÇÃO

EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEU
PROCESSO INCLUSIVO
RESUMO: O artigo discute a importância do processo de inclusão, no contexto escolar,
focando seus objetivos e sua organização, considerando especialmente as diretrizes para
a educação especial e as recomendações de organizações nacionais e internacionais para
essa modalidade educacional. Como problema questiona qual a relação entre inclusão e
educação especial? A questão da inclusão insere-se no contexto das discussões a questão das
adequações necessárias da escola, para a integração das pessoas com deficiências enquanto
cidadãos, com direitos e deveres de participação e contribuição social. A inadequação
dos espaços é facilmente comprovada, sendo mais agravante ainda quando se percebe a
perplexidade, confusão e insegurança que professores e outros profissionais demonstram
ao se depararem com o assunto, sejam na teoria ou na prática.
Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Deficiência Física; Direitos Humanos.
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Observando-se haver ainda muita
discriminação, deixada por diferentes
culturas e pessoas que encobriam a própria
deficiência por fatores diversos que no
Brasil considera-se o preconceito como não
existente, mas ele existe e em escala elevada,
no entanto mudanças vêm ocorrendo no
Brasil com a inclusão social tendo início já
nos primeiros anos da educação básica.
Objetiva-se
subsidiar
a
prática
pedagógica da educação especial, com
base nos dispositivos legais vigentes em
nosso país, como documentos constituídos
pela Secretaria de Educação Especial do
Ministério da Educação que explicita o papel
da educação especial frente à Lei de Diretrizes
e Bases numa perspectiva relacional entre
as modalidades de educação escolar e os
diferentes níveis de ensino, contemplando
as interfaces necessárias, e garantindo o
real papel da educação, enquanto processo
educativo do aluno e apontando para o novo
fazer pedagógico.
Como problema questiona-se qual a
relação entre inclusão e educação especial?
A questão da inclusão de deficientes na rede
regular de ensino insere-se no contexto das
discussões, cada vez mais em evidência,
relativas à integração de pessoas deficientes
enquanto cidadãos, com seus respectivos
direitos e deveres de participação e
contribuição social.
Entende-se o quanto é difícil uma escola
ser inclusiva e respeitosa na individualidade
de seus membros, mas a elaboração do
projeto educativo tem sido um bom recurso

para resolver este problema e começar a
buscar soluções nas instituições. A angústia
e ansiedade de pais e professores interferem
na relação de seu rendimento escolar e a
criança sente-se pressionada, dessa forma,
problemas sempre irão existir.
Por meio de revisões bibliográficas
discutiu-se a inclusão social e os
processos da educação especial sobre os
direitos do deficiente em sociedade e os
princípios básicos e fundamentais para o
desenvolvimento do indivíduo conforme a
política nacional de educação especial.
Iniciou-se discorrendo sobre a educação
especial e seus processos de inclusão em
seguida destacaram-se a inclusão social e
seus conceitos chegando então ao fluxo
emocional no ensino inclusivo especial.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEUS
PROCESSOS DE INCLUSÃO
A
educação
especial,
enquanto
modalidade de educação escolar organiza-se
de modo a considerar uma aproximação
sucessiva dos pressupostos e da prática
pedagógica social da educação inclusiva
e ao cumprir os seguintes dispositivos
legais: Constituição Federal (1988), Lei
n°. 9.394/96 que trata das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nº.
8.069/90). Lei nº. 7853/89, que estabelece
“normas gerais para o pleno exercício
dos direitos individuais e sociais das pessoas
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portadoras de deficiência e sua efetiva
integração social” (BRASIL, 2001).
Por meio da análise desses dispositivos
legais pode-se, a princípio, compreender as
diferentes ideias pedagógicas subjacentes às
estratégias de fazer educação, de um ponto
de vista de políticas públicas, cujo objetivo
essencial é a formação do cidadão, por parte
dos diferentes poderes.
Porém, acredita-se que, com maior
envolvimento por parte dos diferentes
segmentos participantes desse processo, não
serão os dispositivos legais que se definem,
por si só, mas, o projeto educacional,
e a forma como essa legislação é
operacionalizada na realidade escolar.
Enquanto modalidade de educação
escolar entende-se a educação especial
como um conjunto de recursos e serviços
educacionais especiais organizadas para
apoiar, suplementar e, em alguns casos,
substituir os serviços educacionais comuns,
de modo a garantir a educação formal dos
educandos que apresentam necessidades
educacionais
muito
diferentes
da maioria das crianças e jovens.
(MAZZOTTA, 2011, p. 103).
Normalização,
individualização
e integração são os princípios que
regem a prática da Educação Especial,
cujas origens remontam à história da
Educação Especial nos países escandinavos,
na década de cinqüenta, e foram
incorporados por grandes e significativos
movimentos
internacionais,
como
o
demonstram a Declaração dos Direitos
da Criança e a Declaração Universal
dos Direitos Humanos.

Fundamentados nos princípios difundidos
por esses movimentos, os demais países
do mundo estruturaram suas políticas de
atendimento às pessoas portadoras de
necessidades educacionais especiais.
A normatização deve ser entendida como
objetivo, a integração como processo e a
individualização como meio para atingilas. A integração “é um processo dinâmico
de participação das pessoas num contexto
relacional, legitimando sua interação nos
grupos sociais” (BRASIL, 1994, p. 52), e,
conforme vem sendo demonstrado, permeia
grande parte dos conceitos, constituindo-se
na meta maior da Educação Especial.
Ela pode ser compreendida como
relação de reciprocidade de ação entre
o ser humano em contato com o seu meio no
sentido da busca, da oferta e do acesso aos
benefícios sociais.
Nesta relação tem-se, de um lado, a
pessoa em busca de integração e, de
outro, a sociedade com todo o seu aparato
a serviço deste processo.
Entende-se que a integração implica a
predisposição do ser humano em conquistar
espaços existentes no contexto social,
cabendo à comunidade garantir-lhe o acesso
a esses direitos. No caso dos portadores
de deficiência, ela obrigatoriamente deve
acontecer no contexto família e educacional,
cabendo à educação o papel de mediadora
deste processo com a sociedade, bem como
o de oportunizar a eles o desenvolvimento
pleno de suas potencialidades.
O atingir de tais metas somente ocorrerá
a partir do momento em que todos os
profissionais que nela atuam se despojarem
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do caráter de conformação ou de mero
assistencialismo.
A integração, pois, exige mudanças
na estrutura da sociedade e da própria
educação escolar, que é alicerçada, ainda, em
padrões de homogeneidade, rentabilidade e
eficácia; os quais repercutem negativamente
em todo o processo de convivência
escolar e o social dos portadores de
necessidades educacionais especiais, além
do que se contrapõe ao princípio humano
de ser diferente e apresentar características
individuais próprias em termos de interesse,
ritmo, aptidões e habilidades específicas.
A individualização do ensino implica
atender as condições e necessidades
específicas apresentadas por esse tipo de
educandos, destacando-se, entre outras,
a adequação de espaços físicos no âmbito
escolar, a utilização de materiais específicos
de apoio à aprendizagem, a formação de
professores especializados, o trabalho
de equipe multidisciplinar, as adaptações
curriculares, a revisão dos métodos de ensino
e da avaliação da aprendizagem, a criação de
mecanismos de apoio à escolaridade.
Não se trata de criar uma estrutura
especial para o atendimento desses
educandos, mas de fazer com que a estrutura
educacional existente, nos seus diferentes
níveis de ensaio, aproxime-se ao máximo das
necessidades educacionais específicas por
eles apresentadas. Individualizar o ensino
não significa colocar o educando portador
de necessidades educacionais especiais
numa redoma escolar, mas sim, oferecer-lhe
condições de agir e interagir coletivamente
com todos os demais colegas da escola.

INCLUSÃO SOCIAL E SEUS
CONCEITOS
Inclusão social é um processo que
contribui para a construção de um novo tipo
de sociedade por meio de transformações,
pequenos e grandes nos ambientes físicos
como os espaços internos e externos,
equipamentos, aparelhos e utensílios,
mobiliários e meio de transportes, nos
procedimentos técnicos e na mentalidade
de todas as pessoas, portanto também no
próprio portador de necessidade especial
(SASSAKI, 2010, p. 42).
Inclusão, portanto, é atender aos
estudantes portadores de necessidades
especiais e na vizinhança da sua residência;
propiciar a ampliação do acesso desses alunos
às classes comuns; propiciar ao professor da
classe comum suporte técnico; perceber que
as crianças podem aprender juntas embora
tendo objetivos e processos diferentes; levar
os professores a estabelecer formas criativas
de atuação com as crianças portadoras
de deficiência; propiciar um atendimento
integrado ao professor de classes comum.
Portanto, inclusão não é levar crianças
às classes comuns sem o acompanhamento
do
professor
especializado;
Ignorar
as necessidades especiais da criança;
fazer
as
crianças
seguirem
um
processo único de desenvolvimento ao
mesmo tempo e para todas as idades;
extinguir o atendimento de educação especial
antes do tempo; esperar que os professores
de classes regulares ensinassem as crianças
portadoras de necessidades especiais sem
um suporte técnico.
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Para Sassaki (2010), inclusão social constitui
a pratica mais recente de que se tem notícia
no campo das necessidades especiais, tanto
no Brasil como em outros países. A inclusão
social vem, aos poucos, substituindo a prática
da integração social, que há quatro décadas
ocupa o lugar da segregação e da explosão de
pessoas consideradas diferentes da maioria
da população de qualquer sociedade.
Em primeiro lugar inclusão e participação,
significa reconhecer que, a exemplo do que
diz a Declaração de Salamanca:
São essenciais à dignidade humana e
ao gozo e exercício dos direitos humanos.
No campo da educação, tal se reflete
no desenvolvimento de estratégias que
procuram proporcionar uma equalização
genuína de oportunidades. A experiência em
muitos países demonstra que a integração
de crianças e jovens com necessidades
educacionais especiais é mais eficazmente
alcançada em escolas inclusivas que servem
a todas as crianças de uma comunidade.
(UNESCO, 1994, p. 61).
Em outro ponto de vista, as implicações
consistem no reconhecimento da igualdade
de valores (BOOTH, 1998) e de direitos, e na
consequente tomada de atitudes, em todos
os níveis (político, governamental, social,
comunitário, individual) que reflitam uma
coerência entre o que se diz e o que se fala.
A organização inglesa de pessoas com
deficiência denominada Integration Alliance
(MASON & RIESER s/d p. 41, apud SANTOS,
2000, p. 3), resume claramente e de forma
esquemática o que vimos discutindo até
então, em especial o acima colocado sobre
as diferentes concepções de integração em

seus diferentes momentos históricos pré e
pós-declaração de Salamanca:
Velha Integração e Nova Integração e.
Um estado, um processo. A problemática,
abordagem profissional e problemática,
política administrativa implica mudança na
organização da escola, implica mudança
no modo de ser da escola. Neste conceito,
os professores adquirem habilidades
técnicas, compromisso. Neste conceito,
a entrega do currículo deve modificar
direitos legais, modificar direitos morais e
políticos, aceitação e tolerância de crianças
com valorização e celebração das crianças.
Necessidades
educacionais
especiais
portadoras de deficiência e com dificuldades
de aprendizagem. Normalidade. Diferença.
Sinônimo de que a integração pode ser
oferecida. Sinônimo de que a integração
deve ser batalhada. (MASON & RIESER apud
SANTOS, 2000, p. 4).
A inclusão conceitualizada em termos
práticos e governamentais implica na
reformulação de políticas educacionais e
projetos educacionais do sentido excludente
ao sentido inclusivo. Uma grande questão
que geralmente se coloca sobre esse aspecto,
em países, regiões ou localidades em que a
educação especial já tenha tradicionalmente
se instaurada como um sistema paralelo de
ensino se refere à onerosidade financeira
de tal reformulação. Algumas colocações
frequentes giram em torno de o que fazer
com tal escola.
Nenhum começo é fácil, porém os
esforços e investimentos demandados pelo
movimento de defesa pela inclusão em
educação podem, de fato, ser onerosos,
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apenas se vistos numa perspectiva imediatista.
Em longo prazo, no entanto, o investimento
compensa como sugerem alguns autores
(HADLEY & WILKINSON, 1995).
Transformar, por exemplo, as escolas
especiais atuais em centros de referência de
educação especial, cujo objetivo principal
seria fornecer apoio técnico e equipamento
às escolas regulares não apenas não seria
tão oneroso assim, como também significaria
uma saudável reformulação no imaginário a
respeito da educação especial, que até hoje
tem sido predominantemente confundida
com escola especial.
Educação especial é mais que uma simples
escola especial, e suas práticas não precisam
estar limitadas a um sistema paralelo de
educação, mas sim fazer parte da educação
em geral, acontecendo nas escolas regulares
e constituindo-se em sinal de qualidade em
educação, quando ofertada a qualquer aluno
que dela necessite, por quaisquer que sejam
os motivos.
Portanto, nos casos em que uma
tradição paralela do oferecimento da
educação especial ainda não esteja
consolidada,
concentrar
esforços
e
investimentos na inclusão em educação já
seria de início, uma vantagem, além de
demonstrar consonância com as sugestões
da declaração de Salamanca.
Ressalta-se que inclusão não é uma
ameaça, mas sim uma expressão linguística
e física de um processo histórico que não se
iniciou e nem terminará hoje. Na verdade, a
inclusão não tem fim, se entendida dentro
deste enfoque dinâmico, processual e
sistêmico que procuramos levantar.

Até porque, na medida em que o mundo
se move em seu curso histórico e as
regras e convenções vão sendo revistas
e modificadas, novos tipos de excluídos
poderão sempre aparecer.
Cabe, portanto, aos que possuem
consciência a este respeito, manter este
estado constante de vigília, para que a
luta por um mundo cada vez mais justo e
democrático jamais esmoreça.

O FLUXO EMOCIONAL NO
ENSINO INCLUSIVO ESPECIAL
A Educação Especial no momento em que
ganha o reconhecimento da Lei de Diretrizes e
Bases - Lei 9394/96 é ainda pouco conhecida
em nosso país. Mas, no mundo todo, ela vem
desencadeando uma verdadeira revolução
na educação, tendo como objetivo redefinir
velhos parâmetros nos quais os alunos eram
olhados de maneira altamente estigmatizada
e imutável. A educação inclusiva revela que
todos podem aprender desde que lhes sejam
dados as condições necessárias para isto.
Para atingir tais objetivos é necessário
um profissional competente e pesquisador,
também se precisa de um professor de nível
superior com especialização em educação
especial e que esteja em constante atualização,
para que possa lidar com as diferenças, com
a singularidade de todas as crianças e não
com um modelo de pensamento comum.
Este profissional deve ser capaz de ensinar
e preparar pessoas portadoras de deficiências
para a sua participação no contexto em que
ela vive e também para o mundo.
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Com base destas mudanças, que poderemos
considerar essa reforma no ensino especial
proposta pela nova LDB, como contribuídora
de mudança no processo social. Faz-se
necessário que todos os envolvidos no
processo de ensino aprendizagem tenham
claro o que pretendem fazer, e para isso
devem levar todos a um fluxo emocional de
ensinar a aprender.
Goleman (2009) coloca como fator
importante no processo de desenvolvimento
da aprendizagem a capacidade de entrar em
fluxo, sendo esta a inteligência emocional no
ponto mais alto; o fluxo representa, talvez, a
última palavra na canalização das emoções a
serviço do desempenho e aprendizado.
No fluxo, as emoções são não apenas
contidas e dirigidas, mas positivas,
energizadas e alinhadas com a tarefa que
está sendo realizada. Contudo, o fluxo é uma
experiência pela qual quase todo mundo
passa às vezes, sobretudo quando no máximo
do desempenho ou indo além dos limites
anteriormente alcançados. Talvez seja mais
bem captada pelo ator de amor extático, a
fusão de dois num fluir harmônico.
Essa experiência é gloriosa: o sinal
característico do fluxo é uma sensação de
alegria espontânea, e mesmo de êxtase. Por
ser tão bom, é intrinsecamente compensador.
É um estado em que às pessoas ficam
absolutamente absortas no que estão
fazendo, dando atenção exclusiva à tarefa, a
consciência em fusão com os atos.
A atenção fica tão concentrada que as
pessoas só têm consciência da estreita gama
de percepção relacionada com o que estão
fazendo, perdendo a noção de tempo e

espaço. Aqui, quando entra o afetivo puro,
limpo, é que o trabalho fica melhor.
O fluxo é um estado de auto-abandono,
o oposto da ruminação e preocupação:
em vez de perderem-se em cuidados
nervosos, as pessoas em fluxo se concentram
tanto no que está fazendo que percam
a autoconsciência, deixando de lado as
pequenas preocupações saúde, contas, até
mesmo o bem-estar da vida diária.
Neste sentido, os momentos de fluxo são
abnegados. Paradoxalmente, as pessoas em
fluxo exibem um controle absoluto sobre o
que estão fazendo, as reações perfeitamente
sintonizadas com as cambiantes exigências
da tarefa. E, embora atuem no ponto
mais alto quando em fluxo, não se
preocupam com seu desempenho, com a
questão de sucesso ou fracasso, o que os
motiva é o puro prazer do ato em si.
Uma aula é um ato de amor coletivo e
intelectual. Há várias maneiras de entrar
em fluxo. Uma delas é manter, de forma
deliberada, uma aguda atenção no que está
sendo feito; a essência do fluxo é dessa zona:
podem exigir considerável esforço, acalmarse e concentrar-se o suficiente para iniciar
a tarefa - esse primeiro passo exige certa
disciplina. Mas, assim que a concentração
começa a fixar-se, assume uma força própria,
que ao mesmo tempo proporciona alívio da
turbulência emocional e torna fácil a tarefa.
É por aqui. Isso é o cerne de uma ideia
que vale por si. A entrada nessa zona
pode ocorrer também quando as pessoas
encontram uma tarefa em que são hábeis
e a executam num nível que pouco
exige de sua capacidade.
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As pessoas parecem concentrar-se
melhor quando o que lhes é exigido é
pouco, e elas podem dar mais. Se o que
lhes é exigido é muito pouco, elas se
entendiam. Se tiverem de lidar com coisas
para elas excessivas, ficam ansiosas. O
fluxo ocorre naquela zona delicada entre o
tédio e a ansiedade (CSIKSZNTMIHLYI apud
GOLEMAN, 2009, p. 45).
O fluxo é um estado sem estática
emocional, a não ser por um sentimento
compulsivo, altamente motivador, de suave
êxtase parece ser um sub pro tudo da
concentração de atenção que é um prérequisito do fluxo.
Na verdade, a literatura clássica das
tradições contemplativas descreve estados
de absorção que são sentidos como pura
felicidade: fluxo induzido por nada mais que
intensa concentração. No fluxo, o cérebro
se acha num estado “frio”, a estimulação e
inibição dos circuitos neurais sintonizados
com a demanda do momento.
Quando as pessoas se acham empenhadas
em atividades que prendem e mantêm,
sem esforço, a sua atenção, seu cérebro
se acalma no sentido de que ocorre uma
diminuição de estimulação cortical, e não
menos. Mas uma chave para o fluxo é que ele
só ocorre perto do cume da capacidade, no
qual as aptidões estão bem ensaiadas e os
circuitos neurais mais eficientes.
Uma
concentração
forçada,
uma
concentração eivada de preocupação produz
maior ativação cortical. Mas a zona de fluxo
desempenhado ideal parece ser um oásis de
eficiência cortical, com um dispêndio mínimo
de energia mental. Isso faz sentido, talvez, em

termos da prática na atividade que permite
que as pessoas entrem no fluxo: o domínio
das etapas de uma tarefa física, como escalar
rochedos, ou mental, como a programação
de computadores, significa que o cérebro
pode ser mais eficiente em sua execução.
As etapas bem praticadas exigem menos
esforços do cérebro do que as que estão sendo
aprendidas, ou as que ainda apresentam alto
grau de dificuldade.
Do mesmo modo, quando o cérebro
trabalha com menos eficiência, devido ao
cansaço ou nervosismo, como acontece
no fim de um dia longo e estressante, há
um turvamento da precisão cortical, com
a ativação de muitas áreas supérfluas - um
estado geral que se sente como estando
altamente distraído.
O mesmo acontece no tédio. Mas, quando
o cérebro atua na eficiência máxima, como no
fluxo, há uma relação precisa entre as áreas
ativas e as exigências da tarefa. Nesse estado,
mesmo o trabalho árduo pode parecer mais
renovador e restaurador que esgotante.
Goleman (2009, p. 49), com sua teoria
revolucionária que redefine o que é ser
inteligente, diz que “uma visão da natureza
humana que ignore o poder das emoções é
lamentavelmente míope”, todas as emoções
são, em essência, impulsos, legado pela
evolução, para uma ação imediata, para
planejamentos instantâneos que visam a
lidar com a vida.
Freire (2014, p. 26) reitera dizendo que
“ensinar e aprender são movidos pelo desejo
e pela paixão”. Na mesma linha Snyders
(1988) coloca que a escola deve extrair do
obrigatório a alegria, ou seja, a alegria da
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cultura elaborada. Com sua capacidade de
ver o mundo com o coração, diz ainda que
o educador educa a dor da falta, cognitiva e
afetiva, para a construção do prazer.
É da falta que nasce o desejo. Educa a
aflição da tensão da angústia de desejar.
Educa a fome do desejo. Afirma também
que o ser humano é movido pelo desejo de
crescer, de aprender, e de ensinar. Educar a
paixão é lidar com esses dois ingredientes
quotidianamente, por meio da nossa
capacidade, força vital e Desejar, Sonhar,
Imaginar e Criar. Devendo estar numa
busca constante da alegria, da esperança,
do fortalecimento da liberdade, de uma

sociedade mais justa, da felicidade que todo
tem direito, vivos fazendo educação.
Aberturas ao novo são frutos e passagens,
entre a reprodução e a transformação.
O ensino especial penetra nesta névoa,
paulatinamente, por meio da competência,
do compromisso e da participação, com
estruturas e propostas claras e coesas, não se
permitindo apenas um trabalho experimental.
É um trabalho árduo, contínuo, reflexivo
em que se encontraram muitos obstáculos.
Mas a verdadeira reforma do ensino
especial deve estar dentro de cada um, e
nunca permitir que a esfera do fingimento,
ultrapasse a esfera da verdade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste artigo pode-se compreender o que
se pensa sobre educação especial na atualidade, e que visão a
sociedade num todo possui sobre ela, visto que ainda é tratada
numa linha mais exclusiva que inclusiva. Historicamente a
ideia era a de extermínio, de segregação e a luta na atualidade
é pela inclusão. O diferente não pode mais continuar sendo
deixado à margem da sociedade.
A educação inclusiva tem por objetivo primeiro, a habilitação
e reabilitação das pessoas ou alunos com necessidades
educacionais especiais e a promoção de sua integração na vida
comunitária, independente de tudo que possa vir a prejudicar
a qualificação educacional do mesmo.
Assim, o aluno que apresentar alguma deficiência tem o
direito e o dever de frequentar a escola regular, estudar com os
demais e ainda, ter disponibilidade em horários contrários aos
seus, as salas de recursos e caso haja necessidade acentuada,
tendo as salas especiais para seu desempenho e sua realidade.
Sabe-se que a inclusão na escola regular não resolverá a
questão da deficiência da criança, visto que é um problema
real, clínico e objetivo, mas ela será amenizada à medida que a
sociedade se preparar para receber essa criança, porque, não
podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que apenas uma
lei resolverá a questão.
Acredita-se que a inclusão demanda um trabalho
coletivo realizado entre a família, escola, comunidade e os
profissionais da área de educação e da saúde, visando à
educação como um processo único e para bem comum, a ser
desenvolvido com competência e qualidade.
Essa qualidade só será possível à medida que
resgatarmos a consciência crítica e filosófica, com o
desenvolvimento de projetos e do diálogo, valorizando a
ética e a cidadania, capacitando o educador, mostrando
a sua importância diante desse processo. Acreditar
nesses princípios é fazer do ambiente escolar um local
de troca de experiências, respeitarem as individualidades
e as diferenças, abandonar as discriminações e os
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preconceitos, promover a solidariedade e
dizer não a violência.
Somos todos iguais, porém temos nossas
particularidades, mas mesmo assim respiramos
o mesmo ar. Circunstancialmente, alguém
sabe mais sobre determinado assunto, mas,

assim que ensina e o outro aprende o saber
já se torna um bem comum. Assim a vida vai
irrigando terrenos ingênuos, onde brotarão
mais saberes, com alegria e entusiasmo
para viver deixando espaço para o direito
educacional que todos possuem.
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INTRODUÇÃO

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS
ASPECTOS EDUCACIONAIS E
PSICOSSOCIAIS SOBRE O AUTISMO
RESUMO: No Brasil não existe a preocupação ao atendimento de crianças autistas. Dessa
forma questiona-se se na atualidade, algum estudo significativo já proporciona mudanças
no tratamento de pacientes com deficiência autista? É possível desenvolver habilidades
sociais para que o indivíduo autista possa interagir, de forma aceitável, na sociedade?
Objetivou-se abordar o conceito, características e critérios de diagnóstico do autista;
destacando a possibilidade do autista poder se relacionar com a sociedade permitindo assim
o conhecimento de estratégias usadas na alfabetização da criança autista. Por meio da
revisão de literatura pudemos responder que o comportamento das pessoas autistas pode
ser auxiliado em seu desenvolvimento e aprendizagem.
Palavras-chave: Autismo; Inclusão; Educação; Vida Humana.
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Entende-se por autismo uma inadequação
no desenvolvimento que se apresenta de
maneira grave durante toda a vida. Costuma
aparecer nos três primeiros anos de vida
e desde já traz certa incapacidade para o
indivíduo que a possui. É um distúrbio que
acomete mais homens que mulheres e até
hoje não se tem causas específicas para seu
aparecimento. Seus sintomas são na maioria
dos casos muito graves e se apresentam tal
como: gestos repetitivos, autodestruição,
e às vezes até comportamentos agressivos,
a fala e linguagem podem se apresentar de
formas atrasadas ou até ausentes, habilidades
físicas reduzidas e um relacionamento
anormal frente a objetos, eventos ou pessoas
(GAUDERER, 1985, p. 36).
Por estes motivos, criar e educar um
autista representa um grande desafio para
pais, familiares, educadores e pessoas à
sua volta, especialmente porque há uma
grande necessidade de uma abordagem
adequada e eficiente para que estes possam
se desenvolver, mesmo que de forma lenta
(MANTOAN, 2007, p. 15).
Como problema caracteriza-se a questão
de conhecer se havendo inúmeras propostas
de inclusão dos autistas, há hoje um
resultado educacional eficaz e preciso para
esse alunado? Os professores, mediadores
da transmissão do conhecimento, necessitam
de maiores informações a respeito destes
alunos, que, apesar de apresentarem
distúrbios severos, podem desenvolver
muitas habilidades se deparados com uma
intervenção adequada?

Objetivou-se explicitar as características
principais do autismo, em seus aspectos
clínico, psicológico e educacional, dando
noções sobre o problema a ser enfrentado
e trabalhado pelos professores. No que
compete à sua atividade no âmbito escolar;
promover o conhecimento de métodos de
tratamento para autistas, e, obter dados a
respeito da maneira como os professores têm
reagido frente a esse alunado, observando
seus conhecimentos práticos e teóricos em
relação aos autistas em sala de aula.
É importante enfatizar que há uma forte
necessidade de estudos mais aprofundados
nesta área e de aprimoramento por parte dos
profissionais em se tratar de necessidades
especiais como o Autismo, de forma a se
preocupar com a possível inclusão das
crianças na escola e na sociedade.
Por meio da revisão bibliográfica observouse que a educação de pessoas autistas
não tem recebido até então a atenção
necessária.
Profissionais
competentes
que se deparam com esses alunos,
que parecem não compreender a vida, sentem
sua segurança e até mesmo competência
abaladas, e acabam desistindo.
Diante
disso,
a
necessidade
de
planejamentos e estruturas adequadas se
torna cada dia mais emergente, a fim de
que, com isso, possa se proporcionar espaço
aos autistas na sociedade e para que eles
exerçam seus direitos como cidadãos.

1081

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INCLUSÃO SOCIAL E SEUS
ASPECTOS EDUCACIONAIS
A educação tem um papel importantíssimo
no desenvolvimento de qualquer criança.
Como avaliado por Cool et al (2004, p. 284), a
atividade educativa tem por objetivos gerais
proporcionar o desenvolvimento máximo
de habilidades e competências; garantir
um equilíbrio pessoal; estabelecer relações
significativas e até mesmo proporcionar
um bem-estar emocional. Isso tudo deve
ser objetivo para a educação de todas as
crianças, sejam elas normais ou autistas,
como proposto neste trabalho.
Apesar de estes objetivos educacionais
serem para todos, os autistas necessitam de
modelos especiais, já que eles apresentam
fortes
deficiências
de
comunicação,
interação, linguagem e atenção.
A incapacidade de desenvolver um
relacionamento interpessoal se mostra na
falta de resposta ao contato humano e no
interesse pelas pessoas, associada a uma
falha no desenvolvimento do comportamento
normal, de ligação ou contato. Na infância,
estas deficiências se manifestam por uma
inadequação no modo de se aproximar,
falta de contato visual e de resposta facial,
indiferença ou aversão a afeto e contato
físico (GAUDERER, 1985, p. 14).
É importante salientar que, para se educar
um autista é preciso também promover sua
integração social e, neste ponto, a escola
é, sem dúvidas, o primeiro passo para que
aconteça esta integração, sendo possível
por meio dela a aquisição de conceitos
importantes para o curso da vida.

É a escola que deve conduzir o
desenvolvimento intelectual e também
afetivo dessas crianças autistas por meio
de uma interação entre os ambientes
que ela faz parte, fazendo-as conhecer
a realidade existente na sociedade e
proporcionando um saber da humanidade e
das relações que a cercam.
Sendo assim, os autistas requerem
ambientes educacionais estruturados e
adequados às suas necessidades.
Cool et al (2004, p. 286) faz menção de
como deve ser esta estrutura tão importante
para educação do autista: 1) em primeiro lugar,
refere-se à necessidade de que o ambiente não
seja, excessivamente, complexo, senão, pelo
contrário, relativamente simples. As crianças
autistas têm um maior aproveitamento,
quando são educadas em grupos pequenos,
que possibilitem um planejamento bastante
personalizado dos objetivos e procedimentos
educacionais em um contexto de relações
simples e, em grande parte, bilaterais; 2)
em segundo lugar, o ambiente deve facilitar
a percepção e compreensão, por parte da
criança, de relações contingentes entre suas
próprias condutas e as contingências do
meio; 3) além disso, o educador deve manter
uma conduta educadora estabelecendo,
de forma clara e explícita, seus objetivos,
procedimentos, métodos de registro, etc.
Nesse enfoque, a estruturação da atividade
educacional envolve a determinação de
um programa especial que estabeleça
uma sequência lógica de conteúdos e de
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procedimentos a serem estabelecidos para
se alcançar os objetivos.
Existem, atualmente, vários enfoques
discutidos a respeito dos conteúdos mais
adequados e também dos procedimentos
a ser desenvolvido para a educação dos
autistas, levando-se em conta a conduta,
o nível evolutivo em relação a uma pessoa
normal, uma análise ambientalista, ou
seja, análise da capacidade do autista se
adaptar ao ambiente em que vive o nível
de interação, etc. Porém, apesar dos vários
enfoques existentes, a educação se torna
eficaz com a junção de todos esses pontos
(COOL et al, 2004, p. 287).
É importante ter uma educação que
envolva o autista com seu contexto de
vida, de acordo com suas particularidades,
para que assim ele possa interagir de forma
a se tornar “familiarizado” com aquela
situação, ambiente, proporcionando o
desenvolvimento real do autista e de suas
ações. Uma grande dificuldade na educação
dos autistas, porém essencial, é a de reduzir
a rigidez de sua cognição e sua maneira de
agir, diminuindo aqueles rituais próprios e
gestos e ações caracterizada, a fim de que
eles consigam desenvolver-se de maneira
próxima às crianças normais.
Sabemos que, por não desenvolverem
adequadamente sua linguagem e aquisição
de símbolos, os autistas acabam não
conseguindo se inserir no mundo das outras
pessoas, tornando seus próprios mundos sem
significados, sendo desse modo: “A função
do professor é ajudá-las a aproximarem-se
desse mundo de significados e proporcionar
os instrumentos funcionais que estão dentro

da possibilidade da criança” (COOL et al,
2004, p. 285).
Na verdade, o trabalho educacional
deve ser feito de maneira minuciosa
por parte do professor, pois os autistas
não aprendem se não estiverem submetidos
a condições especiais:
Para
promover
uma
verdadeira
aprendizagem, o professor deve ser muito
cuidadoso com: 1) a organização e condições
estimuladoras do ambiente, 2) as instruções
e sinais que a criança apresenta, 3) os auxílios
que lhe são proporcionados, 4) as motivações
e reforços utilizados para fomentarem sua
aprendizagem (COOL et al, 2004, p. 288).
Assim,
baseando-se
no
contexto
educacional apresentado e na preocupação
com uma verdadeira inclusão de crianças com
autismo em instituições de ensino regular, é
latente a necessidade de se trabalhar com
essas crianças dentro da escola, observando,
no entanto, que:
A escola pública não pode dar
conta de todas as deficiências e suas
necessidades, sendo este talvez o papel
das associações de deficientes ou de pais
de deficientes – responsabilizar-se pela
organização e supervisão da metodologia
(MANTOAN, 2007, p. 14).
A intervenção social junto das famílias e
instituições implica construir uma rede que
reúna num mesmo espaço e à volta de uma
mesa, os pais, as equipes terapêuticas e
pedagógicas assim como pessoas influentes
que fazem parte do contexto familiar.
O autista, como já dito, apresenta-se
distante das outras pessoas, e isso já traz
para os pais uma sensação de rejeição e até
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abandono. Assim, com a culpa já latente em
seus sentimentos, os pais buscam reter seus
filhos, sendo esta atitude uma necessidade
para não se sentirem pior.
Com tudo, os profissionais necessitam
desenvolver um trabalho com os pais a fim
de que eles possam ter oportunidade de
tirarem suas dúvidas e resistências para que o
afastamento de seus filhos traga benefícios não
só a eles, mas à família também. A educação,
portanto, precisa estar intimamente ligada à
socialização e integração dos autistas, pois o
contato com os professores e com as crianças
da escola será fundamental (GAUDERER,
1985, p. 127).
Sabe-se que não há cura para o autismo,
mas o que se observa é que é possível
desenvolver habilidades sociais para que
o indivíduo autista possa interagir, de
forma aceitável, nesta sociedade. A escola,
e em especial, o professor pode assumir
um papel importante na vida de alunos
autistas se informados corretamente.
O currículo das escolas deve ser adaptado
às necessidades das crianças e não o
contrário. E para isso, é preciso proporcionar
oportunidades curriculares que sejam
apropriadas à criança com habilidades e
interesses diferentes.
Tratando-se de um processo social
adquirido por diversas partes do mundo,
por meio das Conferencias Mundiais
sobre Deficiência, abrangendo a diversos
segmentos
da
sociedade
e
assim
determinando sua amplitude, não se tem
como deixar de ressalvar a inclusão social.
Assim, pode-se determinar a inclusão social
como aquela em que a sociedade se adapta

ao deficiente, com o intuito de incluir este ao
meio que todos sejam visto igualmente.
O uso do termo inclusão na escola pode
ser entendido como uma situação em
que é imprescindível uma compreensão
do aluno com deficiência, de modo que
ele possa ser integrado, ou seja, passe a
pertencer à escola e fazer parte integrante
dela. Condição que assegurará a inteireza
da escola, a completará e a transformará,
então, em uma escola integrada/inclusiva
(AMIRALIAN, 2005, p. 61).
Cientes de que a escolarização das
crianças trata-se de um processo mais
complexo que simplesmente ‘tomar conta’ de
crianças, sua função parte do ensinamento
de ser um cidadão, além de mostrar
os caminhos para definir suas habilidades e
capacidades educacionais.

O AUTISTA E SEU DIREITO A
INCLUSÃO SOCIAL
O autismo passou e passa por um
constante processo de investigação no que
diz respeito à sua definição. A educação
tem papel fundamental no desenvolvimento
das crianças, sendo conforme Coll (et al,
2004, p. 285), “função de o professor ajudálas a aproximarem-se desse mundo de
significados proporcionando os instrumentos
funcionais
dentro
da
possibilidade
da criança” (apud FRANÇA, SILVA, e
MARCELINO, 2014, p. 5).
França, Silva, e Marcelino (2014, p. 6) dizem
ainda que a atividade educativa objetiva
proporcionar o desenvolvimento máximo
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de habilidades e competências; garantir
um equilíbrio pessoal; estabelecer relações
significativas e até mesmo proporcionar um
bem-estar emocional.
Isso tudo deve ser objetivo para a educação
de todas as crianças, sejam elas normais
ou autistas como proposto neste trabalho.
Tais objetivos educacionais devem ser
para todos, pois, os autistas necessitam de
modelos especiais por apresentarem fortes
deficiências de comunicação, interação,
linguagem e atenção.
A incapacidade de desenvolver um
relacionamento interpessoal se mostra na
falta de resposta ao contato humano e no
interesse pelas pessoas, associada a uma
falha no desenvolvimento do comportamento
normal, de ligação ou contato. Na infância,
estas deficiências se manifestam por uma
inadequação no modo de se aproximar,
falta de contato visual e de resposta facial,
indiferença ou aversão a afeto e contato
físico (GAUDERER, 1985, p. 14).
Felício (2007, p. 25) salienta que, “para
educar um autista é preciso também
promover sua integração social e, neste
ponto, a escola é, sem dúvidas, o primeiro
passo para que aconteça esta integração”,
sendo possível por meio dela à aquisição de
conceitos importantes para o curso da vida
(apud BARBOSA, 2013, p. 8).
A escola deve conduzir o desenvolvimento
intelectual e afetivo das crianças autistas
fazendo interações entre os ambientes
dos quais ela faz parte, e, fazendo-as
conhecer a realidade existente na sociedade,
proporcionando-lhes
saber
sobre
a
humanidade e as relações que a cercam.

Para Felício (2007, p. 26) “os autistas
necessitam de ambientes educacionais
estruturados e adequados às suas
necessidades”.
As crianças autistas têm um maior
aproveitamento, quando são educadas
em grupos pequenos, que possibilitem um
planejamento bastante personalizado dos
objetivos e procedimentos educacionais
em um contexto de relações simples e,
em grande parte, bilaterais; O ambiente
deve facilitar a percepção e compreensão,
por parte da criança, de relações
contingentes
entre
suas
próprias
condutas e as contingências do meio;
além disso, o educador deve manter uma
conduta educadora estabelecendo, de
forma clara e explícita, seus objetivos,
procedimentos, métodos de registro, etc.
(COOL et al, 2004, p. 286).
Felício (2007, p. 27) diz ser importante
haver uma educação que envolva o
autista com seu contexto de vida, de
acordo com suas particularidades, para que
assim ele possa interagir de forma a se tornar
familiarizado com aquela situação.
Existem, atualmente, vários enfoques
discutidos a respeito dos conteúdos mais
adequados e também dos procedimentos
a ser desenvolvido para a educação dos
autistas, levando-se em consideração a
conduta, o nível evolutivo em relação a
uma pessoa normal, análise da capacidade
do autista se adaptar ao ambiente em que
vive o nível de interação, etc. Porém, apesar
dos vários enfoques existentes, a educação
se torna eficaz com a junção de todos esses
pontos (COOL et al, 2004, p, 281).
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A grande dificuldade na educação dos
autistas é a de reduzir a rigidez de sua
cognição e sua maneira de agir, diminuindo
aqueles rituais próprios e gestos e ações
padronizadas, a fim de que eles consigam
desenvolver-se de maneira próxima às
crianças normais (FRANÇA, SILVA, e
MARCELINO, 2014, p. 4).
Sabemos que, por não desenvolverem
adequadamente sua linguagem e aquisição
de símbolos, os autistas acabam não
conseguindo se inserir no mundo das
outras pessoas, tornando seus próprios
mundos sem significados, sendo desse
modo: “A função do professor é ajudá-las a
aproximarem-se desse mundo de significados
e proporcionar os instrumentos funcionais
que estão dentro da possibilidade da criança”
(COOL et al, 2004, p. 285).
Felício (2007, p. 27), completa que o
trabalho educacional deve ser feito de
maneira minuciosa por parte do professor,
pois os autistas não aprendem se não
estiverem submetidos a condições especiais.
Para
promover
uma
verdadeira
aprendizagem, o professor deve ser muito
cuidadoso com: 1) a organização e condições
estimuladoras do ambiente, 2) as instruções
e sinais que a criança apresenta 3) os auxílios
que lhe são proporcionados, 4) as motivações
e reforços utilizados para fomentarem sua
aprendizagem (COOL et al, 2004, p. 288
apud FELÍCIO, 2007, p. 27).
O contexto educacional apresentado e na
preocupação com uma verdadeira inclusão
de crianças com autismo em instituições de
ensino regular é latente a necessidade de
se trabalhar com essas crianças dentro da

escola, observando, no entanto, que a escola
pública não dá conta de todas as deficiências
e suas necessidades, sendo este talvez o
papel das associações de deficientes ou de
pais de deficientes – responsabilizar-se pela
organização e supervisão da metodologia
(MANTOAN, 2007, p. 14 apud FELÍCIO,
2007, p. 27).
Para Felício (2007, p. 27) “a intervenção
social junto das famílias e instituições implica
construir uma rede que reúna num mesmo
espaço e à volta de uma mesa, os pais, as
equipes terapêuticas e pedagógicas” assim
como pessoas influentes que fazem parte do
contexto familiar.
É na creche, jardim de infância, público
ou privado ou ainda na escola que a
criança frequenta que damos início a
este processo em que interatuam os
vários parceiros sociais e comunitários
nele envolvidos. Os saberes e os esforços
desenvolvidos pelos distintos técnicos e
outros parceiros sociais, até aí dispersos e
descoordenados, passam a convergir num
único processo de apoio, mais centrado
na família do que na criança com esta
perturbação (RONCON, 2003, p. 56).
Conforme Gauderer, (1985, p. 126) o
autista apresenta-se distante das outras
pessoas, trazendo aos pais a sensação de
rejeição e abandono. Com a culpa em seus
sentimentos, os pais buscam reter seus
filhos, sendo tal atitude a necessidade para
não se sentirem pior.
Dessa
forma,
os
profissionais
devem desenvolver um trabalho com
os pais oportunizando-os a tirarem
suas dúvidas e resistências para que
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o afastamento de seus filhos traga benefícios
não só a eles, mas à família também.
Sabendo-se não haver cura para o autismo,
mas um possível desenvolver de habilidades
sociais, o indivíduo autista passa a interagir
de forma aceitável na sociedade. “Educar uma
criança, por mais difícil que seja, aumenta o
sentimento de amor na maioria das pessoas”
(GAUDERER, 1985, p. 127).
A educação precisa estar intimamente
ligada à socialização e integração dos
autistas, pois o contato com os professores e
com as crianças da escola será fundamental
(GAUDERER, 1985, p. 127).
Os pais sentem que a criança é parte
deles e da família, não querendo que ela
vá embora. Além disso, a criança autista
pode ser bastante cativante, e, sua própria
impotência e confusão fazem brotar
emoções profundas nos que lidam com ela.
Então, quando começam a fazer progresso,
a alegria que cada pequeno passo avante
traz, parece muitas vezes maior do que
o que é dado por uma criança normal
(GAUDERER, 1985, p. 127).
A escola, e em especial, o professor pode
assumir um papel importante na vida de
alunos autistas se informados corretamente.
O currículo das escolas deve ser adaptado às
necessidades das crianças e não o contrário.
É preciso proporcionar oportunidades
curriculares que sejam apropriadas à criança
com habilidades e interesses diferentes.
Diante do exposto, sabe-se que uma
educação inclusiva é ponto crucial para
que os alunos especiais se desenvolvam na
sociedade. Porém, o que se observa no atual
modelo de currículo para a formação dos

professores que irão atuar nessas situações
não é satisfatório para que estes sejam
capazes de atuar com alunos que apresentam
necessidades especiais em classe comum.
A diferenciação curricular que se procura
na Inclusão é a que tem lugar num meio em
que não se separam os alunos com base em
determinadas categorias, mas em que se
educam os alunos em conjunto, procurando
aproveitar o potencial educativo das suas
diferenças, em suma, uma diferenciação na
classe assumida como um grupo heterogêneo
(RODRIGUES, KREBS, FREITAS, 2005, p. 49).
Pode-se concluir que a educação para
todos ainda não é realidade nas escolas e
estas, sem dúvida, não estão preparadas
para lidar com as diversidades existentes.
Porém, sabemos que esta mudança só se
dará a partir do momento que houver um
esforço de toda a sociedade, unida, lutando
por condições educacionais respeitáveis e
agindo conjuntamente com as autoridades
que auxiliarão no processo.
É preciso estar aberto a novas
metodologias, novos horizontes pedagógicos
e curriculares, um mínimo aceitável de
recursos e um povo forte vencido pela
esperança. Podemos compreender desta
forma que o uso de estratégias adequadas em
um processo de ensino dinâmico e prazeroso
provocará consequentemente, alterações
na quantidade e qualidade destas conexões
sinápticas, afetando assim o funcionamento
cerebral de forma positiva e permanente
com resultados extremamente satisfatórios
(MIETTO, 2013, p. 3).
Há uma série de regras e lembretes que
facilitará o relacionamento entre o professor
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e a criança autista. Isto porque o maior desafio
para o profissional é lembrar-se da teoria na
hora em que os problemas estão ocorrendo.
Fazer esta transposição do conhecimento
teórico para a prática é muito difícil.
O ensino é o principal objetivo do trabalho
com crianças autistas. Ensinar coisas
funcionais para a criança autista é a essência
de um trabalho adequado e a persistência é
um grande aliado deste objetivo. Quando se
deseja que a criança olhe para o professor,
se segura delicadamente o rosto dela,
direcionando-o para o rosto do professor.
Pode-se falar com a criança, mesmo que seu
olhar esteja distante, tendo como meta um
desenvolvimento de uma relação baseada
em controle, segurança, confiança e amor.
O conteúdo do programa de uma criança
autista deve estar de acordo com seu
potencial, de acordo com sua idade e de
acordo com o seu interesse. Se a criança
estiver executando uma atividade nova
de maneira inadequada, é importante a
intervenção rápida do professor, mesmo que
para isso seja necessário segurar a mão da
criança ou até mesmo dizer-lhe a resposta
(PEETERS, 2000 apud SANTOS, 2008, p. 32).
No caso de autista Mercadante (2006
apud HENNEMANN, 2013, p. 1) diz que o
que se sabe é que os cérebros de autistas são
diferentes em três áreas principais: a amídala,
ligada à emoção e ao comportamento social,
o giro fusiforme e o sulco temporal superior.
As duas últimas costumam ser ativadas
quando se olha para a face de alguém ou
se escuta uma voz humana. Os autistas, ao
verem ou ouvirem alguém, ativam outra área,
responsável pela identificação de objetos.

A democratização de ensino é a
permanência do educando na escola e a
consequente terminalidade escolar, na qual
o aluno que teve acesso à escola deve ter a
possibilidade de permanecer nela até o nível
da terminalidade significativa, tanto do ponto
de vista individual quanto social. A educação
é por natureza o lugar da construção de
uma arquitetura de valores de um projeto
harmonizador de motivações e interesses
individuais e coletivos.
Essa democratização implica em primeiro
lugar ao acesso à educação escolar,
significando na sociedade moderna e
civilização urbana a garantia do atendimento
às necessidades de escolarização de
todo cidadão, pois desde os atos mais
simples à participação dos bens culturais,
da vida econômica à profissional há
necessidade da escolarização.
Estudado pela psicologia, os motivos
dispõe a finalidade de determinar as causas
de nossas ações. Ao olharmos para dentro
de nós mesmos e para as pessoas ao nosso
redor, perceberemos que somos um ser único
e especial. No mundo, ninguém é igual a nós.
Todos nós somos diferentes uns dos outros.
A preocupação em formar cabeças pensantes
que saibam entender e se expressar em
diferentes situações atravessará todos os
ciclos do ensino. É uma postura de ensino que
procura levar em consideração a realidade e
os interesses dos próprios alunos.
Assim, podemos dizer que a motivação
pelo desejo de novas experiências, é o que
leva os jovens e adolescentes a quebrar a
rotina de suas vidas, procurarem fazer novas
aventuras e desafios e fugir da monotonia.
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Com isso garantimos, o professor deve
aproveitar do aprendizado do aluno e
não apenas acrescentar conteúdos. Sem
motivação não há solução, se você conversar
com dez experientes professores e perguntar
o que fazem para despertar o interesse dos
alunos, você vai se deparar com um rol de
respostas diferentes.
Cada docente tem um jeito próprio de criar
suspense, provocar, atiçar a curiosidade da
turma para a proposta que vai apresentar. No
entanto, alguns comportamentos são comuns
a todos eles. Relacionam as propostas à vida
real e sempre explicam o porquê da atividade
com isso, o aluno passa a ver sentido no
que está fazendo. É preciso seduzi-lo a se
interessar por aquele conteúdo, e a única
maneira disso ocorrer é por meio de muita
motivação acompanhada de uma postura
rígida de ações por parte do professor.
O desprezo, o menosprezo de um aluno por
parte do professor gera um imenso conflito
indisciplinar que acaba envolvendo toda a
sala de aula. Depois desse conflito formado,
organizá-lo novamente é muito difícil, logo a
motivação envolvendo a todos os presentes
em sala de aula ainda é o melhor recurso.
Para Mietto (2013, p. 3) graças à
neurociência
da
aprendizagem,
os
transtornos
comportamentais
e
da
aprendizagem passaram a ser mais
facilmente
compreendidos
pelos
educadores uma vez que proporciona mais
subsídios para a elaboração de estratégias
mais adequadas a cada caso.
Esta nova base de conhecimentos habilita
o educador a ampliar ainda mais as suas
atividades educacionais, abrindo uma nova

estrada no campo do aprendizado e da
transmissão do saber. O sistema nervoso do
aluno precisa estar direcionado à experiência.
Se o professor não consegue chamar a
atenção do aluno para que as redes neurais
sejam ativadas, ele não vai memorizar e
armazenar informações.
O professor deve entender que todos
podem aprender desde que as estratégias
de ensino sejam adequadas, motivadoras e
estimulantes. Esse é o papel do profissional
da Neurociência, descobrir e adequar estas
estratégias a educação. É o estímulo que
a criança e adolescente recebem do meio
externo que fará com que eles adquiram
atitudes, hábitos e valores.
Refletir sobre a integração da pessoa com
deficiência mental implica necessariamente
repensar o sentido atribuído à educação.
Implica,
portanto,
atualizar
nossas
concepções e dar um nono significado aos
propósitos educacionais, compreendendo a
complexidade e a amplitude que envolve o
processo de construção de cada individuo,
seja ou não deficiente.
A educação a que nos referimos tem
um caráter amplo e complexo, envolvendo
todas as ações e as relações planejadas ou
não, formais ou informais produzidas pelo
individuo e para ele, tendo como propósito
uma atitude continua de preparar e se
preparar, formar e se formar, pela vida e para
ela. Assim entendendo, lembramo-nos de
Freinet (2004, p. 9) para quem a “Educação
não é uma fórmula de escola, mas sim uma
obra de vida”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos desse trabalho tiveram como norte dois
pontos principais: explicitar as características dos autistas
e abordarem a educação inclusiva e especial nos dias atuais.
Por existirem inúmeras dificuldades no trabalho com os
autistas, devido a seus comportamentos caracterizado e
ausência de uma interação social adequada, buscou-se fazer
um trabalho que abordasse as principais características que
envolvem o autismo, de maneira sucinta e objetiva. Além
disso, considerando que os autistas não estão naturalmente
incluídos na sociedade, procurou-se também investigar
como se dá a educação dessas pessoas, como tem sido a
atuação dos professores frente a esses alunos.
Os resultados encontrados demonstraram uma grande
realidade vivida hoje no sistema educacional: o despreparo
para lidar com os autistas, bem como educá-los e ensinálos. Tal despreparo é causado pela insuficiente formação
profissional nas áreas especiais e pela falta de informações
que se tem atualmente sobre autismo e suas manifestações.
Contudo, conclui-se com este trabalho que o Autismo é
um tema ainda a ser muito trabalhado em nossa sociedade.
Os autistas são pessoas difíceis de trabalhar e desenvolver,
apresentando inúmeras desordens em seus comportamentos,
e para isso, é necessário o desenvolvimento de estratégias
eficazes a fim de alcançá-los em suas limitações. Por outro
lado, os autistas também apresentam inúmeras habilidades
que devem ser também estimuladas e trabalhadas por meio
de estratégias, para que tenham a chance de obter seu
espaço dentro da comunidade.
Fala-se muito da educação especial e inclusiva de alunos
deficientes visuais, auditivos, físicos, mentais, entre outros,
porém o autista muitas vezes tem sido esquecido. Há falta
de incentivo das autoridades com relação à formação de
profissionais capacitados e habilitados para atuarem com
esse alunado e como consequência, vemos o “buraco”
existente na vida de autistas e de seus familiares que se
veem presos nessa situação.
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Finalizo este trabalho com a esperança cursos e profissionais experientes e
de ver futuros estudos acerca do autismo capacitados, trazendo sentido e nova
e
professores
executando
trabalhos realidade à vida dos autistas.
efetivos nas escolas amparados por
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SEU
CONTEXTO HISTÓRICO NA VIDA DAS
PESSOAS DEFICIENTES
RESUMO: O artigo discute a importância do processo de inclusão, no contexto escolar,
focando seus objetivos e sua organização, considerando principalmente, as diretrizes
para a educação especial e, as recomendações de organizações nacionais e internacionais
para essa modalidade educacional. A inclusão de alunos com deficiências intelectuais
na escola regular está garantida por lei. O Poder Público segundo a LDB 9394/96
coloca, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com
necessidades especiais, na própria rede pública regular de ensino. No entanto, um dos
empecilhos na educação dos alunos portadores de deficiência é a necessidade de uma
metodologia específica, bem como de recursos. A questão da inclusão, dessas crianças,
insere-se no contexto das discussões a questão das adequações necessárias da escola, para
a integração das pessoas portadoras de deficiências no papel de cidadãos, com direitos
e deveres de participação e contribuição social. Porém, no ensino regular a inadequação
dos espaços é facilmente comprovada, sendo mais agravante ainda quando se percebe a
perplexidade, confusão e insegurança que professores e outros profissionais demonstram
ao se depararem com o assunto, seja na teoria ou na prática.
Palavras-chave: Deficiência; Educação; Inclusiva; Recursos Educacionais; Especiais.
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INTRODUÇÃO
Subsidiada a prática pedagógica da
educação especial, a partir de dispositivos
legais vigentes em nosso país, como
documentos constituídos pela Secretaria
de Educação Especial do Ministério da
Educação que explicita o papel da
educação especial frente à Lei de Diretrizes
e Bases numa perspectiva relacional
entre as modalidades de educação
escolar e os diferentes níveis de ensino,
contemplando as interfaces necessárias, e
garantindo o real papel da educação, no
processo educativo do aluno e apontando
para o novo fazer pedagógico.
O desenvolvimento do artigo aconteceu
por perceber-se que muitas vezes pais e
professores não sabem o porquê seus filhos
e alunos estão agindo agressivamente, o
que pode ocorrer por ser uma simples falta
de diálogo por não ter uma comunicação
eficiente, em saber o que está acontecendo
com ele, ou mesmo devido a uma
dificuldade física, deficiência ainda não
percebida e ou diagnosticada.
Objetivou-se mostrar como acontece
o desenvolvimento cognitivo e afetivo da
criança e a relação da escola com a criança
e a família, sobretudo quando se trata de
uma criança com deficiência, pois a escola
tem uma função social de preparar os alunos
para enfrentarem as futuras exigências de
sua vida pessoal, social e profissional.
Questiona-se
se
a
inclusão
de
crianças com deficiência na rede regular
de ensino insere-se no contexto das
discussões, cada vez mais em evidência,

relativas à integração de pessoas deficientes
no papel de cidadãos?
Por meio da revisão bibliográfica pode-se
responder ao questionamento e comentar
sobre os direitos do deficiente físico
em sociedade e os princípios básicos e
fundamentais para o desenvolvimento do
indivíduo conforme a política nacional de
educação especial.
Entende-se o quanto é difícil uma escola
ser inclusiva e respeitosa na individualidade
de seus membros, mas a elaboração do
projeto educativo tem sido um bom recurso
para resolver este problema e começar a
buscar soluções nas instituições.
O artigo fundamentou-se num estudo
sobre a educação especial e suas perspectivas
de inclusão, para tal, utilizaram-se as ideias e
palavras de diferentes autores que discutem
o assunto de maneira sucinta como Mazzotta
(2011), Sassaki (2010), Almeida (2006),
Aguiar e Duarte (2005), Santos (2000) entre
outros citados nas referências.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
SOBRE INCLUSÃO
Para Sassaki (2010), desde os anos
80, a inclusão social está acontecendo e
efetivando-se em países desenvolvidos.
No Brasil somente a partir da Constituição
Federal de 1988 houve aumentou no número
de estudos voltados para essa área.
No
campo
educacional
formal
começaram a ocorrer de maneira mais
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sistemática, depois da Lei de Diretrizes
e Bases de 1996 (AGUIAR, 2005).
O número de crianças com necessidades
educativas especiais que recebem serviços
de educação especializada aumentou seis
vezes, desde 1948-1974. A sociedade
norte-americana, por meio de seus
sistemas
legislativos
e
judiciais,
manifestou seu intenso, apoio à educação
adequada para todos.
Foram criadas no século XIX nos Estados
Unidos, instituições e escolas primitivas,
cujo objetivo era de curar ou reabilitar os
deficientes e devolvê-los à comunidade
como cidadãos aceitáveis. Na mesma época
em que se estabeleciam as principais escolas
para os retardados mentais em movimento
semelhante vinha ocorrendo na área da
doença, no qual o médico francês Philippe
Pinel acreditava que a doença mental era
um fenômeno natural e devia ser estudado e
tratado como doença física.
Na metade do século XX o conceito
de deficiência, diminuição incluía as
características de inatismo e estabilidade ao
longo do tempo, eram deficientes por causa
fundamentalmente orgânicas oriundas do
início do desenvolvimento, não havendo
mudanças
posteriores.
Diante
desta
concepção, diferentes estudos tinham como
propósito organizar as diferentes categorias
distúrbios que pudessem ser detectados.
Com o passar do tempo, tais categorias
foram sendo alteradas e especializadas,
mantendo um traço comum de que o distúrbio
era um problema inerente a criança com
poucas chances de mudança, trazendo uma
concepção determinista do desenvolvimento,

sobre a qual se baseia a aprendizagem.
Surgem, então, as escolas de educação
especial que cresciam paralelamente ao
desenvolvimento da sociedade.
A educação especial, na modalidade de
educação escolar organiza-se de modo
a considerar uma aproximação sucessiva
dos pressupostos e da prática pedagógica
social da educação inclusiva e ao cumprir os
seguintes dispositivos legais: Constituição
Federal (1988), Lei n°. 9.394/96 que trata
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº. 8.069/90). Lei nº. 7853/89, que
estabelece “normas gerais para o pleno
exercício dos direitos individuais e sociais
das pessoas portadoras de deficiência e sua
efetiva integração social” .
Por meio da análise desses dispositivos
legais pode-se, a princípio, compreender
as
diferentes
ideias
pedagógicas
subjacentes às estratégias de fazer educação,
sob o ponto de vista de políticas públicas,
cujo objetivo essencial é a formação do
cidadão, por parte dos diferentes poderes.
Porém, acredita-se que, com maior
envolvimento por parte dos diferentes
segmentos participantes desse processo, não
serão os dispositivos legais que se definem,
por si só, mas, o projeto educacional, e a forma
como essa legislação é operacionalizada na
realidade escolar.
Na modalidade de educação escolar
entende-se a educação especial como
um conjunto de recursos e serviços
educacionais especiais organizadas para
apoiar, suplementar e, em alguns casos,
substituir os serviços educacionais comuns,
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de modo a garantir a educação formal dos
educandos que apresentam necessidades
educacionais
muito
diferentes
da maioria das crianças e jovens.
(MAZZOTTA, 2011, p. 103).
Essa compreensão nos permite poder
definir a educação especial numa perspectiva
de inserção social ampla, e diferenciada de
todos os paradigmas até então exercitadas
como modelos formativos, técnicos e
limitados de simples atendimento. Tratase, portanto, de uma educação escolar,
na qual suas especificidades, em todos os
momentos, devem estar voltadas para a
prática da cidadania, em uma instituição
escolar dinâmica que valorize e respeite
a diversidade do aluno. O aluno é sujeito
em seu processo de conhecer, aprender,
reconhecer e produzir a sua própria cultura
(APAE, 2001, p. 26).
Os sujeitos desse processo são alunos
que
apresentam
predominantemente,
necessidades
educacionais
especiais,
temporariamente ou não, sendo ainda
cidadãos com possibilidades de aprendizagem
que podem requerer um tratamento
pedagógico diferenciado dos demais alunos,
exigindo da instituição uma postura que
preserve o princípio do ato educativo,
voltado para os fins da educação nacional,
que são comuns a todos os indivíduos.
Nos últimos tempos, esse processo
formativo tem-se estabelecido de forma
tangencial ao sistema educacional brasileiro.
Nessa linha de pensamento, a educação
especial insere-se na transversalidade dos
diferentes níveis de formação escolar e na
interatividade das demais modalidades da

educação como a educação de jovens e
adultos, por exemplo. Por outro lado, ao fazer
a leitura do significado e sentido da educação
especial, faz-se necessário definir na qual ela
deve ocorrer e a quem se destina, em uma
das modalidades de educação escolar.
Esse exercício de realizar uma nova
leitura sobre a educação do cidadão que
apresenta
necessidades
educacionais
especiais visa a subsidiar e programar a
Lei de Diretrizes e Bases – LDB - Lei nº.
9.394/96, baseado tanto no pressuposto
constitucional que determina: 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, como das interfaces
necessárias e básicas propostas no capítulo
V da própria LDB, com a totalidade dos seus
dispositivos preconizados (BRASIL, 1996).
A educação especial deve ocorrer nas
instituições escolares e em seus diferentes
níveis de ensino desde o infantil ao
superior, de maneira facilitadora ao pleno
desenvolvimento
das
potencialidades
sensoriais, afetivas e intelectuais do
aluno utilizando-se de um projeto político
pedagógico que contemple as normas de
cumprimento dos 200 dias letivos, meios
para recuperação e atendimento ao aluno
articulação com as famílias e a comunidade
e execução de uma proposta pedagógica
em conjunto de outros elementos
que
permitam
definir
objetivos,
conteúdos e procedimentos relativos à
própria dinâmica escolar.
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Assim, a educação especial deve ocorrer,
preferencialmente, nas escolas pertencentes
à rede regular de ensino, na escola comum,
dentro dos princípios da escola inclusiva,
entendida como aquela que além de acolher
todas as crianças, garante uma dinamicidade
curricular que contemple mudar o caráter
discriminatório do fazer pedagógico, a partir
das necessidades do aluno.
Há que se observar que essa “nova prática”
escolar, embora sendo de responsabilidades
do poder público (federal, estadual, do Distrito
Federal e municipal), pode ser promovida
por instituições privadas de ensino,
Instituições filantrópicas e especializadas,
que
deverão
possibilitar
programas
pedagógicos que dê suporte às necessidades
apresentadas pelo aluno, além de oferecerem
os níveis de ensino previsto em seu próprio
regimento escolar.
Em termos das definições das ações
pedagógicas, a escola deverá prever e prover
suas prioridades, em termos de recursos
humanos e materiais, além das práticas
curriculares, garantindo sua competência
institucional. É nesse contexto que a escola
deve discutir a melhor forma de atender
às necessidades educacionais do aluno em
seu processo de aprender, definindo-se ou
não pela implantação de serviços de apoio
especializado, oferecido, preferencialmente,
no âmbito da própria escola.
Tais serviços caracterizam-se como
aqueles oferecidos pelas escolas, centros
ou núcleos educacionais especializados e
de atuação na área da educação especial,
realizados em parceria com as áreas de
saúde, da assistência social e do trabalho.

Entendem-se
como
necessidades
educacionais especiais àquelas relacionadas
a aprendizagens que requerem uma dinâmica
própria na relação ensinar-aprender, em
decorrência das características particulares
do aluno, bem como da ausência do
reconhecimento institucional de suas
possibilidades e limites em desenvolver uma
prática pedagógica contextualizada.
Essas especificidades são explicitadas na
realidade da escola quando o aluno apresenta
uma qualidade de aproveitamento escolar no
processo pedagógico diferenciado da maioria
dos educandos, tendo como referência inicial
a idade e o grupo social a qual pertence.
Os casos mais frequentes ocorrem entre
os alunos que apresentam altas habilidades,
talentos: deficiências (intelectual, visual,
auditiva, físico-motoras e múltiplas) e
condutas típicas de síndromes e quadros
psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos.
Portanto esse alunado requer uma prática
formativa em que os recursos e os processos
pedagógicos
correspondam
às
suas
especificidades.
Tal possibilidade nos leva a rever o papel
da instituição escolar, a gestão escolar, o
aluno, a formação escolar, o ensino formativo
e a infra-estrutura escolar frente à educação
do cidadão com necessidades educacionais
especiais.
Deve ser garantida uma ampla discussão
que contemple não só os elementos
enunciados anteriormente, mas, os pais,
os professores e outros segmentos da
comunidade, explicitando uma competência
institucional voltada às diversidades e
especificidades da comunidade escolar,
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considerando que o aluno é o centro do
processo pedagógico (BRASIL, 2001, p. 195).
O principio básico da inclusão escolar
consiste em que as escolas reconheçam
diversas necessidades dos alunos e a elas
respondam assegurando-lhes uma educação
de qualidade, que lhes proporcione
aprendizagem por meio de currículo
apropriado
e
promova
modificações
organizacionais, estratégias de ensino e
uso de recursos, dentre outros quesitos.
(TEDDÉ, 2012, p. 17).

INCLUSÃO E AS NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA
ESCOLA
A inclusão de crianças com necessidades
especiais na rede educacional de ensino
apresenta-se no contexto de discussões
relativas à integração de pessoas portadoras
de deficiências no papel cidadãos, com seus
respectivos direitos e deveres de participação
e contribuição social.
Santos (2000, p. 3), explica que esta
discussão mais ampla sobre inclusão, fundada
na movimentação histórica decorrente
das lutas pelos direitos humanos, não mais
se constitui numa novidade, se levar em
consideração que tais princípios já vêm
sendo veiculados em forma de Declarações
e diretrizes políticas pelo menos desde
1948, quando da aprovação da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Santos (2000) é objetiva ao explicar os
vários cenários em que tais princípios de
participação e direitos humanos se inserem,

incluindo-se o educacional, afirmando haver
ainda muito a ser esclarecido e discutido
sobre as diferentes conotações que a
inclusão possa vir a assumir.
Podem-se citar como exemplo, as
percepções cotidianas, quando se observa
a perplexidade e insegurança com a qual
professores e outros profissionais da
educação se deparam com o tema quando
abordado em teoria ou na prática.
Para quem já atua em sala de aula, ou em
uma escola de deficientes sabe que cada um
deles requer um atendimento individualizado,
acompanhado
de
recursos
especiais
carinho e muita paciência, sendo quase
que impossível vislumbrar este aluno em
uma sala regular, com número excessivo de
alunos, na qual professores mal conseguem
repassar seus conteúdos, e realizar um
atendimento individualizado, além do que,
os recursos são mínimos e as próprias
condições físicas e estruturais da escola não
são adequadas.
Contudo essa visão coloca-nos em
questionamento a esta realidade, ou seja, não
será mais uma forma de acentuar a exclusão?
Será que vendo os colegas subirem rampas
e escadas não irá fazer o aluno deficiente
sentir-se ainda mais incapacitado?
Uma
consequência
imediatamente
visível à educação especial reside na
ampliação da clientela potencialmente
nomeada como possuindo necessidades
educacionais especiais, outra é a necessidade
de inclusão da própria educação especial
dentro desta estrutura de educação para
todos, oficializada pela UNESCO (1994, p.
14).
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No que diz respeito ao conceito de
necessidades educacionais especiais, a
Declaração de Salamanca afirma que:
Durante os últimos 15 ou 20 anos, tem se
tornado claro que o conceito de necessidades
educacionais especiais teve que ser ampliado
para incluir todas as crianças que não estejam
conseguindo se beneficiar com a escola seja
por que motivo for. (UNESCO, 1994, p.15).
De acordo com Santos (2000, p. 04) o
conceito de necessidades educacionais
especiais passa a incluir, além das crianças
portadoras de deficiências, as que estejam
experimentando dificuldades temporárias
ou permanentes na escola; as que repetem
continuamente os anos escolares; as que
sejam forçadas a trabalhar, a viverem nas
ruas; as que moram distantes de quaisquer
escolas, as que vivem em condições de
extrema pobreza, ou seja, desnutridas; as que
foram vítimas de guerra ou conflitos armados;
as que sofrem de abusos contínuos físicos,
emocionais e sexuais, ou simplesmente estão
fora da escola, por qualquer motivo.
Santos (2000, p. 04), afirma ainda que tais
questões permitam a realização da seguinte
trajetória de pensamento:
a) até duas ou três décadas atrás, o
objeto-alvo da educação especial eram as
pessoas portadoras de deficiências e neste
sentido, a educação especial poderia ser
considerada predominantemente em seu
sentido prático, provedora de serviços a
certa “clientela”, e quase invariavelmente,
em um determinado ambiente especial, mais
propício ao respectivo tratamento a ser dado
à sua “clientela”; o que, por sua vez, implicava
na existência de dois sistemas paralelos de

educação: o regular e o especial;
b) o fortalecimento de ideais democráticos
e seus respectivos reflexos nas formulações
de políticas em diversas áreas de vários
países, e no planejamento e programação
das respectivas práticas, a especialidade
da educação especial como disse Carvalho
(2000, p. 05), em Conferência no Congresso
Internacional de Educação Especial, em
Curitiba, 1996 começa a ser colocada em
questão, em outras palavras, se o objetoalvo da educação especial passou a ser tão
ampliado, a insistência em sua definição
em termos predominantemente associados
a apenas um tipo de “clientela” não lhe
permitiria mais dar conta de suas próprias
tarefas; isso, sem levar em consideração
que mesmo para algumas de suas tarefas
tradicionais a educação especial já não vinha
obtendo muito êxito em prover respostas
eficazes.
c) tais conclusões são colocadas com base
em dados que mostra que o nível de fracasso
escolar verificado na “clientela” da educação
especial é quase tão alarmante quanto o do
alunado da educação regular. Estes estudos,
em geral, apontam para a relatividade do
conceito de “necessidades educacionais
especiais”, e para a necessidade de haver
um ensino especializado que complemente
a provisão educacional regular, fazendo,
portanto, parte desta, e não se constituindo
num sistema à parte, com instituições
próprias que encarecem ainda mais os
serviços sem necessariamente melhorar
a qualidade (BOOTH, 1998; COLE, 1998;
MITTLER, 2003), da mesma forma que
a educação especial, a educação regular
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sofre suas consequências: o aumento do
contingente de ‘fracassados’ e excluídos
apenas formaliza a constatação de sua
ineficácia e amplia a obviedade da falácia
dela ser um instrumento social de justiça e
promoção social (SANTOS 2000, p. 05).
Não se trata, portanto, de acabar com um
ou outro sistema de ensino, mas unificá-los
num sistema que parta do mesmo princípio
de que todos os seres humanos possuem o
mesmo valor, e os mesmo direitos, reforçando
seus esforços e se utilizando de práticas
diferenciadas, sempre que necessário, para
que tais direitos sejam garantidos. É isto o
que significa, na prática, incluir a educação
especial na estrutura de educação para
todos, conforme mencionado na declaração
de Salamanca (SANTOS, 2000, p. 05).
Quando falam em trabalho pedagógico
que sirva para todos, não se consegue
entender esta realidade, pois estando à
frente de uma sala de aula com alunos
deficientes, tem-se a certeza de que
estes exigem um ensino individualizado e
totalmente diverso dos ditos normais dizem
Oliveira e Poker (2002).
Conforme Carvalho (2000), Oliveira
e Poker (2002), o paradigma da escola
inclusiva
pressupõe,
conceitualmente,
uma educação apropriada e de qualidade,
oferecida conjuntamente a todos os alunos
os ditos normais e aqueles com deficiência
nas classes do ensino comum, da escola
regular, no qual deve ser desenvolvido
um trabalho pedagógico que sirva a todos
indiscriminadamente.
“O ensino inclusivo é a parte prática da
inclusão para todos, independentemente

de seu talento, de sua deficiência
(sensorial, física ou cognitiva), de sua origem
socioeconômica ou cultural” (AGUIAR E
DUARTE, 2005, p. 224).
É preciso deixar claro que a deficiência
existe e eles precisam acreditar que como
deficientes podem ter seu espaço na
sociedade, porém é preciso esclarecer que
existem limitações, e assim alguns requisitos
são fundamentais na escola para que eles
possam desenvolver seu processo de
aprendizado, sendo alguns deles o ritmo, o
tempo, a forma de ensinar.
O princípio fundamental da escola
inclusiva é o de que todas as crianças deveriam
aprender juntas, independentemente de
quaisquer dificuldades ou diferenças que
possam ter. As escolas inclusivas devem
reconhecer e responder às diversas
necessidades de seus alunos, acomodando
tanto estilos como ritmos diferentes de
aprendizagem e assegurando uma educação
de qualidade a todos através de currículo
apropriado, modificação organizacional,
estratégias de ensino, usa de recursos
e parceiras com a comunidade. Dentro
das escolas inclusivas, as crianças com
necessidades
educacionais
especiais
deveriam receber qualquer apoio extra que
possam precisar, para que se lhes assegure
uma educação efetiva. (UNESCO, 1994, p.
61).
Oficialmente o sistema educacional,
por meio da educação especial deve não
só oferecer como favorecer diferentes
modalidades de atendimento entre as
modalidades encontram-se as classes
especiais nas quais os alunos recebem
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instruções em classes separadas, porém
participam com as demais crianças das
classes regulares em atividades extraclasses,
e outros eventos dos quais a escola tem por
hábito desenvolver.

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E OS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS
A educação lúdica esteve presente em
todas as épocas e em todos os povos.
Constitui atualmente uma vasta rede
de conhecimentos não só no campo da
educação, da psicologia, da filosofia como
nas demais áreas do conhecimento.
A educação lúdica integra uma teoria
profunda e uma prática atuante. Seus
objetivos, além de explicar as relações
múltiplas do ser humano em seu contexto
histórico, social, cultural, psicológico,
enfatizam a libertação das relações pessoais
passivas e técnicas, para relações reflexivas,
criadoras, inteligentes, fazendo do ato de
educar um compromisso intencional, de
esforço, sem perder o caráter de prazer,
de satisfação individual e modificador da
sociedade (ALMEIDA, 2006, p. 31).
Nesses
anos
de
publicação
e
implantação, os Parâmetros Curriculares
Nacionais têm sido discutidos e analisados
em vários âmbitos, mas estava faltando
este olhar específico da educação especial
(FERRAZ, 2000, p. 30).
Observando-se documentos e outras
estratégias de intervenção, percebe-se
a preocupação com as novas diretrizes

mundiais
que
tratam
do
respeito
às diferenças, da crítica aos atos
discriminatórios, da inserção de valores
éticos e culturais, e da apreensão desses
valores como uma das metas prioritárias da
ação pedagógica (FERRAZ, 2000).
Completa Ferraz (2000) que tais ideias
embasam os Parâmetros Curriculares
Nacionais e visam principalmente ao
aprimoramento do aluno como indivíduo
participativo e consciente de suas
possibilidades e deveres sociais.
A melhoria da qualidade do ensino é
um desafio para todos os docentes e os
Parâmetros Curriculares Nacionais procuram
mostrar que o valor da aprendizagem é mais
evidenciado quando reflete em profundidade
o sentido e o fortalecimento da cidadania,
preparando os alunos para a vida (FERRAZ,
2000, p. 30).
No entanto como Ferraz (2000)
questiona-se: estarão os professores
em suas práticas e reflexões sobre os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais,
preparados e conscientizados sobre a
extensão da diversidade cultural, e para agir
junto a diferentes alunos, principalmente
aqueles com deficiências, ou mesmo para
compreender os benefícios que a inclusão e
a integração podem trazer para todos?
Os procedimentos são direcionados
para o conhecimento de saberes e estão
assentados em princípios que norteiam as
práticas de inclusão social: aceitação das
diferenças individuais, valorização de cada
pessoa, respeito à própria produção e à
dos demais, aprendizagem com ênfase na
experimentação e cooperação mútua.
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Se forem desenvolvidos adequadamente,
os projetos favorecem a apreensão
desses princípios e podem abrigar outros
conhecimentos, atendendo as propostas de
integração social e transição para futuras
inserções profissionais. São os saberes que
cercam uma educação para a experiência, a
descoberta e o autoconhecimento.
Acredita-se ser preciso que os educadores
saibam que eles podem sensibilizar a
comunidade, incluindo os pais de alunos
deficientes e não deficientes, para construir
junta essa escola que almejamos. Em
suma, almeja-se uma atuação profissional
consistente e que atenda tais expectativas,
assim, deve-se pensar nos cursos de
formação de professores.

AS IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS
DURANTE O PROCESSO DE
INCLUSÃO
Em primeiro lugar inclusão e participação,
significa reconhecer que, a exemplo do
que diz a Declaração de Salamanca: são
essenciais à dignidade humana e ao gozo e
exercício dos direitos humanos. No campo da
educação, tal se reflete no desenvolvimento
de estratégias que procuram proporcionar
uma equalização genuína de oportunidades.
A experiência em muitos países demonstra
que a integração de crianças e jovens com
necessidades educacionais especiais é mais
eficazmente alcançada em escolas inclusivas
que servem a todas as crianças de uma
comunidade. (UNESCO, 1994, p. 61).
Em outro ponto de vista, as implicações

consistem no reconhecimento da igualdade
de valores (BOOTH, 1998) e de direitos, e na
consequente tomada de atitudes, em todos
os níveis (político, governamental, social,
comunitário, individual) que reflitam uma
coerência entre o que se diz e o que se fala.
A organização inglesa de pessoas com
deficiência denominada Integration Alliance
(MASON & RIESER s/d p. 41, apud SANTOS,
2000, p. 3), resume claramente e de forma
esquemática o que vimos discutindo até
então, em especial o acima colocado sobre
as diferentes concepções de integração em
seus diferentes momentos históricos pré e
pós- declaração de Salamanca:
Velha Integração e Nova Integração e.
Um estado, um processo. A problemática,
abordagem profissional e problemática,
política administrativa implica mudança na
organização da escola, implica mudança
no modo de ser da escola. Neste conceito,
os professores adquirem habilidades
técnicas, compromisso. Neste conceito,
a entrega do currículo deve modificar
direitos legais, modificar direitos morais e
políticos, aceitação e tolerância de crianças
com valorização e celebração das crianças.
Necessidades
educacionais
especiais
portadoras de deficiência e com dificuldades
de aprendizagem. Normalidade. Diferença.
Sinônimo de que a integração pode ser
oferecida. Sinônimo de que a integração
deve ser batalhada. (MASON & RIESER apud
SANTOS, 2000, p. 4).
A inclusão conceitualizada em termos
práticos e governamentais implica na
reformulação de políticas educacionais e
projetos educacionais do sentido excludente
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ao sentido inclusivo. Uma grande questão
que geralmente se coloca sobre esse aspecto,
em países, regiões ou localidades em que a
educação especial já tenha tradicionalmente
se instaurada como um sistema paralelo de
ensino se refere à onerosidade financeira
de tal reformulação. Algumas colocações
frequentes giram em torno de o que fazer
com tal escola.
Nenhum começo é fácil, porém os
esforços e investimentos demandados pelo
movimento de defesa pela inclusão em
educação podem, de fato, ser onerosos,
apenas se vistos numa perspectiva imediatista.
Em longo prazo, no entanto, o investimento
compensa como sugerem alguns autores
(HADLEY & WILKINSON, 1995).
Transformar, por exemplo, as escolas
especiais atuais em centros de referência de
educação especial, cujo objetivo principal
seria fornecer apoio técnico e equipamento
às escolas regulares não apenas não seria
tão oneroso assim, como significaria uma
saudável reformulação no imaginário a
respeito da educação especial, que até hoje
tem sido predominantemente confundida
com escola especial.
Educação especial é mais que uma
simples escola especial, e suas práticas
não precisam estar limitadas a um sistema
paralelo de educação, mas sim fazer parte
da educação em geral, acontecendo nas
escolas regulares e constituindo-se em sinal
de qualidade em educação, quando ofertada
a qualquer aluno que dela necessite, por
quaisquer que sejam os motivos.
Portanto, nos casos em que uma tradição
paralela do oferecimento da educação

especial ainda não esteja consolidada,
concentrar esforços e investimentos na
inclusão em educação já seria de início, uma
vantagem, além de demonstrar consonância
com as sugestões da declaração de
Salamanca.
Ressalta-se que inclusão não é uma
ameaça, mas sim uma expressão linguística
e física de um processo histórico que não se
iniciou e nem terminará hoje. Na verdade, a
inclusão não tem fim, se entendida dentro
deste enfoque dinâmico, processual e
sistêmico que procuramos levantar.
Até porque, na medida em que o mundo
se move em seu curso histórico e as regras e
convenções vão sendo revistas e modificadas,
novos tipos de excluídos poderão sempre
aparecer. Cabe, portanto, aos que possuem
consciência a este respeito, manter este
estado constante de vigília, para que a
luta por um mundo cada vez mais justo e
democrático jamais esmoreça.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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EDUCAÇÃO INFANTIL: DO
ASSISTENCIAL AO PEDAGÓGICO
RESUMO: Considerando a importância da Educação Infantil, que compreende bebês e
crianças entre zero e cinco anos de idade, este trabalho apresenta os direitos garantidos pelas
Políticas Públicas que estruturam a dinâmica pedagógica e social desta etapa da educação,
com base na da Constituição Federal e nos principais documentos oficiais que a sucedem. As
conquistas relacionadas à educação dos bebês e das crianças pequenas demoraram décadas
para serem alcançadas. Os estudos e as pesquisas sobre o processo de ensino e aprendizagem
por muito tempo os ignoraram. Os significados de Infância e de Criança mudaram junto com
as transformações sociais e com a compreensão do adulto. A apropriação destes conceitos
e o conhecimento da legislação voltada para este público permite uma reflexão acerca da
importância de se investir política, social e pedagogicamente na Educação Infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil; Políticas Públicas; Legislação; Direitos Educacionais.
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INTRODUÇÃO
Pensar
em
Educação
Infantil
é
necessariamente, pensar em criança. A
Constituição Federal de 1988, lei máxima
que limita poderes e determina os direitos
e os deveres dos cidadãos, insere a criança
pequena, no universo de direitos, antes
lhe negado. Em 1996, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, estabelece a
Educação Infantil, como primeira etapa da
Educação Básica, e em 1998 os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil reconhece a criança pequena como
sujeito social e histórico que deve ter suas
especificidades reconhecidas e respeitadas
por meio de planejamentos educacionais
que as contemplem.
Com o objetivo de comprovar o
pressuposto de que os direitos garantidos
pelos documentos oficiais não se efetivam na
prática e que se limitam apenas ao campo das
ideias, este artigo promove uma discussão
bibliográfica entre os autores que dedicaram
seus estudos e reflexões aos bebês e às
crianças pequenas, em consonância com a
legislação que ampara a Educação Infantil.
A primeira parte da pesquisa resgata a
história do significado de Infância a fim de
proporcionar o conhecimento do passado e
promover a valorização dos direitos que o
resguardam no presente.
A segunda parte apresenta o caráter
notadamente assistencialista da Educação
Infantil brasileira na sua origem, que
evidenciava os cuidados básicos necessários
para proteção das crianças pequenas e
desconsiderava a importância dos aspectos

pedagógicos da ação de educar.
E por fim, a terceira parte traça um breve
panorama histórico das conquistas garantidas
legalmente pelos principais documentos
oficiais que tratam sobre Educação Infantil
e apresenta os resultados das pesquisas que
mostram o cenário real da concretização
destas conquistas, com o intuito de informar
o público leitor sobre o que de fato é direito
dos bebês e das crianças pequenas e o que
deve ser cobrado enquanto Política Pública,
uma vez que esses indivíduos ainda não
conseguem reclamar seus direitos.
Todas essas descobertas potencializam
a prática de uma pedagogia para infância
que não dissocia o cuidar do educar, que
valoriza as especificidades, investigadas em
ambientes coletivos e supera o conceito
de identidade única antes atribuída a esses
sujeitos, resultando numa definição com
base na pluralidade.

que atualmente causariam estranheza, eram
considerados normais há alguns séculos.
“[...]. Até por volta do século XII, a arte
medieval desconhecia a Infância ou não
tentava representá-la. É difícil crer que essa
ausência se devesse à incompetência ou à
falta de habilidade. É mais provável que não
houvesse lugar para infância nesse mundo”.
(ARIÈS, 1981, p.17). Os bebês viviam numa
espécie de anonimato, e eram “objetos” em
desapego, utilizados nas brincadeiras. Na
maioria das vezes, morriam cedo.
Heywood (2004, p.87) defende a ideia
que a indiferença com relação à infância nos

períodos medieval e moderno resultou de
uma postura insensível com relação à falta
de sentimento na criação dos filhos. Antes
do século XVI, a infância era praticamente
inexistente. Assim que acabava o período
em que os bebês dependiam das mães, eles
eram incorporados ao mundo dos adultos.
A criança pequena começou a ser
considerada uma miniatura de adulto no
início do século XVI. Especificidades e
cuidados adequados não existiam. É notória
a semelhança entre a criança e o adulto
representada nas obras dos artistas da época.

BUSCANDO O SIGNIFICADO DE
INFÂNCIA: BREVE HISTÓRICO
Antes de nos aprofundarmos na história
da Educação Infantil brasileira valendo-se
das políticas educacionais e suas conquistas,
é necessário definirmos o significado de
Infância e seu contexto de descoberta.
De um ponto de vista adultocêntrico, o
conceito de Infância muda significativamente
de acordo com a percepção que a criança
recebe em cada época da história. Muitos
comportamentos voltados a esta faixa etária
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O primeiro conceito de Infância surgiu
entre meados do século XVI e início
do século XVII, quando foi identificada
como o período preparatório para o
ideal adulto. Nesta época considerava-se
que era durante a Infância que o “cidadão”
aprenderia a ler e escrever para em seguida
assumir sua vida pública.
A mudança de sensibilidade tende a
deferir a integração no mundo adulto cada
vez mais tarde e, a marcar com fronteiras
bem definidas, o tempo da infância,
progressivamente ligado ao conceito da
aprendizagem e de escolarização. Importa,
no entanto, sublinhar que se tratou de
um movimento extremamente lento,
inicialmente bastante circunscrito às classes
mais abastadas. (PINTO, 1997, p.44).
Ainda durante o século XVII, no início dos
tempos modernos, o significado de Infância
começa a ganhar um novo conceito: “[...]. A
substituição da aprendizagem pela escola
exprime também uma aproximação da família
e das crianças, do sentimento da família e do
sentimento da infância, outrora separados. A
família concentrou-se em torno da criança”.
(ARIÈS, 1981, p.159).
Kuhlmann (1998, p.30) considera que
“[...]. É preciso conhecer as representações
da infância e considerar as crianças
concretas, localizá-las nas relações sociais.
[...] reconhecê-las como produtoras de
histórias”. Assim, não se pode vincular este
significado apenas a condição biológica do
ser, pertinente a idade, determinando um
estado único, homogêneo. As questões
sociais, políticas, econômicas e culturais não
devem ser dissociadas. Portanto, podemos

considerar que estamos tratando de
Infâncias, no plural. O Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (1998, p.
21) contribui para fecharmos esta busca:
A criança como todo ser humano, é um
sujeito social e histórico e faz parte de uma
organização familiar que está inserida em uma
sociedade, com uma determinada cultura,
em um determinado momento histórico. É
profundamente marcada pelo social em que
se desenvolve, mas também o marca.

O CONTEXTO BRASILEIRO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
No Brasil, os primeiros esforços para
a organização de instituições voltadas
ao atendimento das crianças pequenas
possuíam caráter apenas assistencialista com
a finalidade de abrigar os filhos das mulheres
que saíam para trabalhar fora de casa e os
órfãos abandonados. Para estes últimos,
antes da criação das creches, foi mantido
um modelo de instituição reproduzido de
Portugal, que era chamado de Roda dos
Expostos ou dos Excluídos. Paschoal e
Machado (2009, p.82) afirmam que:
Esse nome provém do dispositivo
onde
se
colocavam
os
bebês
abandonados e era composto por uma
forma cilíndrica, dividida ao meio por
uma divisória e fixado na janela da
instituição ou das casas de misericórdia.
Assim, a criança era colocada no tabuleiro
pela mãe ou qualquer outra pessoa da
família; essa, ao girar a roda, puxava uma
corda para avisar a rodeira que um bebê
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acabava de ser abandonado, retirando-se do
local e preservando sua identidade.
A Abolição da escravatura, em 1822,
e o crescimento industrial aumentaram a
condição de abandono, uma vez que, as mães
negras livres e as mulheres que começaram
a trabalhar nas fábricas não tinham onde
deixar seus filhos.
Somente em 1899, as crianças menores
foram atendidas pela primeira vez, no Brasil,
institucionalmente, com a inauguração de
uma creche por uma indústria têxtil do Rio
de Janeiro, que atendia crianças de zero a
três anos de idade.
A inserção da mão de obra feminina
no mercado de trabalho, o aumento das
indústrias e a chegada em massa dos
imigrantes europeus, fortaleceram as
reivindicações dos movimentos operários
por melhores condições de trabalho e pela
criação de instituições de educação e de
cuidados para seus filhos.
(...) certamente, o surgimento da creche
está ligado às transformações na sociedade,
na organização da família, no papel
social feminino e em suas perspectivas
repercussões, principalmente, no que se
refere aos cuidados das crianças pequenas.
(...). No início do século XX, acompanhando
a tendência mundial de desenvolvimento
do capitalismo, da crescente urbanização e
da necessidade de reprodução da força de
trabalho, as creches aparecem como fruto
dos movimentos operários e da preocupação
médico-sanitarista com as condições de vida
das populações mais pobres. De fato, no
Brasil, as creches surgem para contribuir
na produção de seres capazes, higiênicos,

nutridos e sem doenças. (PACHECO E
DUPRET, 2004, p. 104).
Os movimentos feministas passaram a
defender a ideia de que tanto as creches como
as pré-escolas deveriam atender a todas as
mulheres, independente da sua necessidade
de trabalho ou condição social. Como
resultado das reivindicações, o Poder Público
aumentou a quantidade de instituições que
atendiam as crianças pequenas, geridas por
ele. Contudo, estas instituições atenderiam
as crianças menos favorecidas, consideradas
por Kramer (1995, p.24) como “[...] carentes,
deficientes e inferiores na medida em que
não correspondem ao padrão estabelecido”.
Além do caráter assistencialista, a educação
voltada para primeira infância, era
discriminatória. Sua existência submetia-se
ao desejo filantrópico de caridade.
A concepção da assistência científica,
formulada no início do século XX,
em consonância com as propostas
das instituições de educação popular
difundidas nos congressos e nas exposições
internacionais, já previa que o atendimento
da pobreza não deveria ser feito com grandes
investimentos. A educação assistencialista
promovia uma pedagogia da submissão,
que pretendia preparar os pobres para
aceitar a exploração social. O Estado não
deveria gerir diretamente as instituições,
repassando recursos para as entidades.
(KUHLMANN, 2000, p.8)
Embora o sentimento de Infância existisse
na sociedade brasileira, faltava o sentimento
de justiça social e de equidade. Ao repassar
as verbas para entidades que cuidavam dos
bebês e das crianças pequenas, o Estado
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eximia-se da responsabilidade. Garantiam-se
os cuidados básicos de higiene, alimentação
e saúde, entretanto, a educação formal, que
previa, naquela época, a preparação para o
ensino regular, ficava destinada apenas à
classe social mais afortunada.
Apesar de terem conquistados o direito
de serem cuidados, os bebês e as crianças
pequenas estavam longe de serem vistos
como agentes transformadores sociais.
Segregação, preconceito, desigualdade e
injustiça imperavam a gênese da educação
voltada para a primeira infância.
A luta pela igualdade de direitos não é
nova e as conquistas se deram lentamente.
Segundo Didonet (2001, p.12):
Enquanto para as famílias mais abastadas
pagavam uma babá, as pobres se viam na
contingência de deixar os filhos sozinhos
ou colocá-los numa instituição que deles
cuidasse. Para os filhos das mulheres
trabalhadoras, a creche tinha que ser de tempo
integral; para os filhos de operárias de baixa
renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito
pouco; ou para cuidar da criança enquanto a
mãe estava trabalhando fora de casa, tinha
que zelar pela saúde, ensinar hábitos de
higiene e alimentar a criança. A educação
permanecia assunto de família. Essa origem
determinou a associação creche, criança
pobre e o caráter assistencial da creche.
As leis trabalhistas começam a passar pelas
primeiras mudanças a partir da década de 30.
A urbanização crescente foi fundamental para
que a educação passasse a ser vista como o
único meio de elevação social que se tornava
cada vez mais difícil naquele momento.
Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da

Educação Nova, redigido por Fernando de
Azevedo e assinado por 25 intelectuais
brasileiros, exprime a conscientização de
que a educação é um problema nacional,
defende a elaboração de um Plano Nacional
de Educação e a articulação entre as etapas
educacionais, incluindo a Educação Infantil:
[...] assentada a finalidade da educação e
definidos os meios de acção ou processos
de que necessita o individuo para o seu
desenvolvimento integral, ficam fixados os
princípios scientíficos sobre os quaes se pode
apoiar solidamente um systema de educação.
A applicação desses princípios importa,
como se vê, numa radical transformação da
educação pública em todos os seus gráos,
tanto á luz do novo conceito de educação,
como á vista das necessidades nacionaes. No
plano de reconstrucção educacional de que
se esboça aqui, apenas as suas grandes linhas
gerais, procuramos, antes de tudo, corrigir o
erro capital que apresenta o actual systema
(se é que se pode chamar de systema),
caracterizado pela falta de continuidade e
articulação do ensino em seus diversos grãos,
como se não fossem etapas de um mesmo
processo [...] A escola primária que se estende
sobre as instituições das escolas maternaes e
dos jardins de infância e constitue o problema
fundamental das democracias, deve, pois,
articular-se com a educação secundária
unificada [...] (AZEVEDO, 1932, p. 417).
O Estado age objetivando garantir
o direito de educação dos filhos das
trabalhadoras, mas só em 1977, cria Políticas
Públicas para o aumento do número de
creches, que começa a ser direito das
mulheres que trabalham. Apesar de se
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caracterizar uma importante conquista, o
modelo de educação infantil continuava
assistencialista e de cuidados, longe do
compromisso com o direito da criança a um
atendimento educacional de qualidade.

A CONQUISTA DO DIREITO
À EDUCAÇÃO DESDE O
NASCIMENTO NO BRASIL E A
GARANTIA DA QUALIDADE
Historicamente a educação voltada para as
crianças pequenas levou aproximadamente
um século para que tivesse seus direitos
garantidos na legislação.
Foi no final da década de 80 que a união
de organizações não governamentais,
professores, estudiosos da área da Infância,
civis, entre outros, contribuiu para que o
texto da Constituição Federal promulgada
em 5 de outubro de 1988 garantisse às
crianças o direito a uma educação de
qualidade desde o nascimento, nos seguintes
termos do art. 208, inc. IV : “[...] O dever do
Estado para com a educação será efetivado
mediante a garantia de oferta de creches e
pré-escolas às crianças de zero a seis anos
de idade” (BRASIL, 1988, p. 124); e no art.
7. Inc. XXV, como garantia de direito de
trabalhadores homens e mulheres, na zona
rural e urbana: “[...] a assistência gratuita aos
filhos e dependentes desde o nascimento até
6 anos de idade em creches e pré-escolas. ”
(BRASIL, 1988 ,p.19).
A Constituição Federal de 1988 é
considerada um divisor de águas, e marcou
para sempre a história da Educação Infantil

brasileira. Foi a partir da sua promulgação,
que as creches passaram a ter que
garantir um trabalho pedagógico voltado
a formação educacional, considerando a
criança
pequena
como
sujeito
de
direitos, produto e produtor de cultura,
protagonista de sua própria história.
O art. 211 estabelece que:
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizaem regime
de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal
de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e
exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino
mediante assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 14, de 1996).
§
2º
Os
Municípios
atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e
na educação infantil. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 14, de 1996).
(BRASIL, 1988, p. 124).
A ideia do Plano Nacional de Educação,
antes defendida pelo Manifesto dos
Pioneiros, renasce com a Constituição de
1988. O art. 214 determina que [...]. A lei
estabelecerá o plano nacional de educação,
de duração plurianual, visando à articulação
e ao desenvolvimento do ensino em seus
diversos níveis [...]. (BRASIL, 1988, p.25).
Os documentos em prol da Infância que
sucedem a Constituição de 88 asseguram o
desenvolvimento integral da criança com a
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garantia do respeito às suas especificidades.
Em 1990 a criança é inserida no universo
dos Direitos Humanos com a aprovação do
Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA
– Lei 8.069/90, documento que também
possui suma importância, uma vez que
ampara a criança e o adolescente, na forma
da lei. Este documento regulamenta em seu
art. 3, o art. 227 da Constituição Federal de
1988, garantindo que:
(...) a criança e o adolescente devem
ter assegurados os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, para que
seja possível, desse modo, ter acesso às
oportunidades de “[...] desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade” (BRASIL,
1990, p. 19).
A Lei de número 9.394 de vinte de
dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, também ganha
destaque neste cenário porque estabeleceu
a Educação Infantil como primeira etapa da
Educação Básica em seu art. 21: “A educação
escolar se compõe de: I - educação básica,
formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio”. (BRASIL, 1996,
p. 14). A Educação Infantil ganha destaque
na seção II, capítulo II da LDB de 1996:
Art. 29 A educação infantil, primeira etapa
da educação básica, tem com finalidade o
desenvolvimento integral da criança até
os seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade.
Art. 30 A educação infantil será oferecida
em

I – creches ou entidades equivalentes,
para crianças de até três anos de idade;
II – pré-escolas para crianças de quatro a
seis anos de idade.
Art. 31 Na educação infantil a avaliação
far–se–á mediante acompanhamento e
registro de seu desenvolvimento, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso
ao ensino fundamental. (BRASIL, 1996, p.17)
Tomando-se por base a proposta de
Educação Infantil que valoriza e respeita as
especificidades destes indivíduos, em 1998
são publicados os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, que
contribuíram com a inserção de práticas
educacionais de qualidade nas instituições
que atendem esse público, fortalecendo o
caráter educativo diário.
O grande avanço que os RCNEI’s trazem
é a perspectiva voltada para a superação
de uma visão tradicional e assistencialista
de educação. O primeiro volume possui um
capítulo voltado especialmente ao cuidar,
por meio do qual é possível entender que
os atos de cuidar e educar são indissociáveis
durante a Educação Infantil.
Além de este documento enfatizar o cuidar
como uma das ações primordiais durante a
Educação Infantil, ele também sinaliza para
a importância do brincar nesta fase da vida,
ressaltando que enquanto brincam, os bebês
e as crianças pequenas se desenvolvem de
forma integral.
O Conselho Nacional de Educação, ainda
no ano de 1998, aprovou as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, de caráter obrigatório, com o objetivo
de orientar as instituições de Educação
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Infantil na organização, desenvolvimento
e
avaliação
de
suas
propostas.
As Diretrizes foram revisadas em 2009,
e prevê práticas que garantam “[...] a
continuidade no processo de aprendizagem
e desenvolvimento das crianças, sem
a antecipação de conteúdos que serão
trabalhados no Ensino Fundamental”.
(BRASIL, 2009, p.7).
Em 2001 o Plano Nacional de Educação
– Lei 10.172 , foi aprovado e definiu
para a Educação Infantil 26 metas que
deveriam ser alcançadas no prazo máximo
de dez anos. Este documento passou a
ser
considerado
o
articulador
do
Sistema Nacional de Educação, servindo de
base para a elaboração dos planos estaduais,
distrital e municipais. Dentre as metas
destacam-se:
Meta1. Ampliar a oferta da educação
infantil de forma a atender, em cinco
anos, a 30% da população de até
3 anos de idade e 60% da população de 4 a 6
anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década,
alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3
anos e 80% das de 4 e 5 anos
Meta 2. Elaborar, no prazo de um
ano, padrões mínimos de infraestrutura
para o funcionamento adequado das
instituições de educação infantil (creches
e pré-escolas) públicas e privadas, que,
respeitando as diversidades regionais,
assegurem o atendimento das características
das distintas faixas etárias e das
necessidades do processo educativo (...).
Meta 19. Estabelecer parâmetros de
qualidade dos serviços de educação
infantil, como referência para a supervisão,

o controle e a avaliação, e como
instrumento para a adoção das medidas de
melhoria da qualidade.
(BRASIL, 2001, p.12)
O Ministério da Educação publicou em
2009, o documento oficial que recebeu
o nome de Indicadores de qualidade
na educação infantil, que visa garantir
um atendimento de boa qualidade nas
instituições de Educação Infantil, afirmando
que “[...] o processo de definir e avaliar a
qualidade de uma instituição educativa deve
ser participativo e aberto, sendo importante
por si mesmo, pois possibilita a reflexão e
a definição de um caminho próprio para
aperfeiçoar o trabalho pedagógico e social
das instituições”. (BRASIL, 2009, p.14). Os
Indicadores propõem uma autoavaliação
por parte das instituições de educação
infantil e pretendem a partir dos resultados
definirem prioridades e estratégias para o
aprimoramento do trabalho realizado.
Atualmente os estudos sobre a Educação
Infantil têm sido feitos com responsabilidade
e sensibilidade daqueles que escolheram
esta etapa da educação para se dedicar. ‘

O DIREITO DAS CRIANÇAS
PEQUENAS GARANTIDOS NA
PRÁTICA: O QUE DIZEM AS
PESQUISA
Viu-se neste artigo que todos os
brasileiros têm o direito de acesso à escola
garantido pela Constituição Federal de 1988.
O Plano Nacional de Educação que está
atualmente em movimento é referente ao
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decênio 2014/2024, que traz como meta 1:
Universalizar, até 2016, a Educação
Infantil na pré-escola para as crianças de
4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de
Educação Infantil em Creches de forma
a atender, no mínimo, 50% das crianças
de até 3 anos até o final da vigência deste
PNE. (BRASIL, 2014, p. 33).
O Suplemento de Cuidados das Crianças
de Menos de 4 Anos de Idade da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios PNAD 2015, estimou a existência de cerca
de 10,3 milhões de crianças de menos de
4 anos de idade no país, representando
5,1% de toda população. Deste total,
25,6% eram matriculadas em creches
ou pré-escolas, ou seja, 2,6 milhões.
No entanto, a grande maioria, 74,4%, 7,7
milhões estava fora das instituições de

educação voltadas para esta etapa da vida.
Desse
contingente
de
crianças
de menos de 4 anos de idade não matriculadas
em creche ou escola (7,7 milhões), os
responsáveis por elas demonstravam
interesse em fazê-lo em 61,8% (4,7 milhões)
dos casos. Com exceção da Região Norte,
onde essa proporção foi de 58,2%, nas
demais regiões, essa estimativa ficou em
torno 62,0%. O interesse do responsável em
matricular as crianças crescia com o aumento
da idade, atingindo os maiores percentuais
entre as crianças de 3 anos de idade. Para
aquelas na faixa etária de 2 anos (75,7%) e 3
anos (82,8%), a Região Nordeste, dentre todas
as Grandes Regiões, apresentou as maiores
proporções de crianças cujo responsável
tinha interesse em realizar matrícula em
creche ou escola. (PNAD, 2015, p. 35)

Considerando este ritmo de crescimento,
dificilmente a meta de alcançar 50% das
crianças de 0 a 3 anos matriculadas nas
instituições voltadas para esta faixa etária,
será atingida até 2024.
Segundo
levantamento
feito
pela
plataforma online Observatório do PNE,
que traz indicadores de monitoramento das
metas e estratégias do plano, tomando por

base os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE),
cerca de 4,9 milhões das crianças brasileiras
na idade entre 4 e 5 anos estão na préescola, ou seja, 90,5% do total e 30,4%, que
corresponde a 3,5 milhões de crianças de 0 a
3 anos estão em creches.

Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100137.pdf
Acesso em 22 abril 2018

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/indicadores
Acesso em 27 abril 2018
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/indicadores
Acesso em 27 abril 2018
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A história da Educação Infantil está ligada as histórias
das concepções de Infância e de Criança. Não é possível
dissociá-las. Apesar de centenária, a Educação Infantil só
ganhou notoriedade nas últimas décadas, e são recentes as
pesquisas que nos ajudam a compreender as necessidades
específicas dos bebês e as crianças pequenas.
Desde o início do processo histórico desta construção de
conceitos, se percebe que os aspectos sociais e econômicos
de cada época determinaram as perspectivas do adulto
em relação à criança, que saiu da condição de um sujeito
praticamente inexistente, na Idade Média, por volta do século
XII, começou a ser considerada um adulto em miniatura no
início do século XVI e, finalmente, chegou a ser vista como um
sujeito de direitos produtor de cultura, com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, apesar de já ser pensada
como centro da pedagogia desde o Movimento da Escola
Nova, na década de 30, que teve seus ideais explicitados por
meio do Manifesto dos Pioneiros, em 1932.
Todas as conquistas voltadas para o público infantil se
devem aos mais diferentes movimentos de luta. A história
nos mostra que o reconhecimento da Infância como fase
primordial dentro do processo de ensino e aprendizagem,
em consequência, sua inclusão como parte integrante da
Educação Básica Nacional não se deram de “mão beijada”.
Apesar do respaldo das leis, dos documentos oficiais
e do aumento dos esforços voltados às pesquisas feitas
pelos educadores da área, visando aprimorar a qualidade do
trabalho nas instituições de Educação Infantil, priorizando
o desenvolvimento integral dos bebês e das crianças
pequenas, constatou-se por meio desta pesquisa que as
metas estipuladas pelos Planos Nacionais de Educação
(2001/2010 e 2014/2024) estão longe de serem alcançadas.
Transformar os princípios legais desta etapa da Educação
Básica em realidade é um grande desafio que ainda precisa
ser superado, tanto ao que se refere ao acesso quanto à
qualidade do atendimento, especialmente referente à faixa
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de 0 a 3 anos. A boa intenção acompanha
os passos lentos da justiça social brasileira e
ainda está limitada ao papel.
Percebe-se que apesar dos avanços
significativos da legislação brasileira,
ainda se está longe de alcançar o

ideal e que o caminho até ele é longo,
mas, os primeiros passos foram dados
pelos movimentos sociais de lutas da classe
trabalhadora que não se calaram e garantiram
na forma da lei, o direito à educação de
qualidade desde o nascimento.
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
RESUMO: Este trabalho buscou por objetivo, por meio de uma análise de obras e concepções
de autores, compreender e refletir sobre como as práticas pedagógicas desenvolvidas no
ambiente escolar, contribuem para a formação do cidadão crítico, autônomo. A educação é
caracterizada por uma busca de valores, e a escola tem papel importante nesse sentido, como
mediadora, proporcionando trocas de conhecimentos, informações e experiências vividas. A
pesquisa partiu da necessidade de se compreender como a educação promove um ambiente
reflexivo para o aluno. E para atingir aos objetivos, buscou-se por meio de uma pesquisa
bibliográfica, realizar o levantamento de dados pertinentes ao tema. A pesquisa teve aporte
teórico de autores como Brandão (2007), FREIRE (1987) e MAZINI (2006) que tratam sobre
a educação e a busca pela cidadania. Foi possível concluir que a escola tem importante papel
enquanto libertadora, para que os alunos descubram a sua real capacidade de perceber o
mundo em que vivem. Educar para a cidadania é trazer nos modelos de educação, concepções
e práticas ligadas à realidade do aluno, fazendo o pensar e refletir sobre o mundo o que o
cerca. Neste processo de descobertas e reflexões o educando analisa e atua criticamente
diante da realidade. Esta abordagem faz da escola um espaço democrático que permite
ao aluno e outros a manifestar seus conhecimentos e experiências de vida. Promovendo
assim uma interação dentro e fora da escola, com objetivos de construir uma consciência de
direito à cidadania.
Palavras-chave: Cidadania; Libertadora; Educação; Sociedade; Cidadãos.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo
abordar o tema da Educação no que diz
respeito à educação para a cidadania.
Nesse sentido, trata-se de um estudo, que
contemple educação, a partir da construção
do ser cidadão reflexivo.
A educação é um direito garantido por
lei, para crianças e adolescentes, desde
a educação básica até o Ensino Médio. E
para se pensar em educação, é necessário
compreender o aluno como individuo com
todas as suas especificidades, e compreender
as experiências já vivenciadas por eles.
Partindo dessas questões, a pesquisa se
faz necessária a fim de buscar esclarecer
o questionamento de como as práticas
educacionais, se constituem e se apresentam
a fim de se estabelecer uma educação para a
cidadania, criando um aluno reflexivo e ativo
em seus direitos.
A educação é caracterizada por
uma busca de valores, e a escola tem
papel importante nesse sentido, como
mediadora, proporcionando trocas de
conhecimentos, informações e experiências
vividas. Assim, o objetivo da pesquisa, é
compreender como práticas na educação
contribuem para a formação da cidadania.
Como objetivos específicos, a pesquisa
tem por meta trazer o conceito dos
termos educação e cidadania e elencar as
práticas educacionais necessárias para que
a educação seja capaz de despertar
no aluno o desejo a buscar respostas
para seu aprendizado, tornando-o um ser
reflexivo e cidadão.

Diante do exposto, a pesquisa se dará de
forma de bibliográfica, com levantamento de
dados, e não posso deixar de citar o nome do
principal educador brasileiro do século XX,
Paulo Freire, a quem foi minha inspiração e
uma das principais fontes de pesquisa para
este trabalho, incluindo duas de suas obras,
Pedagogia do Oprimido (1987) e Pedagogia
da Autonomia, 2011.

O QUE É EDUCAÇÃO
A educação é um dos instrumentos mais
importantes na nossa sociedade, e ela nasce
antes mesmo de irmos para a escola.
Ninguém escapa da educação. Em casa,
na rua, na igreja ou na escola, de um modo
ou de muitos todos nós envolvemos pedaços
da vida com ela: para aprender, para ensinar,
para aprender-e-- ensinar. Para saber, para
fazer, para ser ou para conviver, todos os
dias misturamos a vida com a educação. Com
uma ou com várias: educação? Educações.
(BRANDÃO, 2007, p.7)
A educação, em sua totalidade, se dá em
espaços diversos, e de diferentes modos.
De acordo com a cultura, a religião e a
especificidade de cada povo. Dessa forma,
não podemos restringir a educação ao espaço
escolar. Pois quando chegam à escola os
alunos já possuem saberes e aprendizados,
que vão para além dos muros da escola.
Existe a educação de cada categoria de
sujeitos de um povo; ela existe em cada
povo, ou entre povos que se encontram.
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Existe entre povos que submetem e
dominam outros povos, usando a educação
como um recurso a mais de sua dominância.
Da família à comunidade, a educação
existe difusa em todos os mundos sociais,
entre as incontáveis práticas dos mistérios
do aprender; primeiro, sem classes de
alunos, sem livros e sem professores
especialistas; mais adiante com escolas,
salas, professores e métodos pedagógicos.
(BRANDÃO, 2007, p.9)
A educação, nesse sentido, não é
algo que pode ser limitada, em seus
primórdios, não era concebida no modelo
que temos hoje, com espaços específicos
denominados de escola, ela nasce de uma
necessidade de se ensinar para os mais novos

a sabedoria dos mais velhos, e isso já ocorria
desde as aldeias indígenas, como descreve
o autor Carlos Brandão (2007), em seu livro
O que é Educação. O aprendizado passado
de gerações à gerações se dá por meio das
vivências, “a criança vê, entende, imita e
aprende com a sabedoria no próprio gesto
de fazer a coisa” (BRANDÃO, 2007, p.18).
Dessa forma podemos concluir baseado no
estudo do autor que:
“Não há uma forma única nem um
único modelo de educação; a escola não
é o único lugar onde ela acontece e talvez
nem seja o melhor; o ensino escolar
não é a sua única prática e o professor
profissional não é o seu único praticante.”
(BRANDÃO, 2007, p.9)

CIDADANIA – CONCEITUANDO
Cidadania é um termo que abrange
uma gama de direitos e deveres do
ser
humano,
enquanto
ser
social.
Segundo o dicionário online, Cidadania
é Condição de quem possui direitos
civis, políticos e sociais, que garante a
participação na vida política. Nesse sentido,
garante ao indivíduo, o direito a participar
meio social em que vive.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos garante três princípios básicos
que levam à cidadania, Liberdade, Igualdade
e Fraternidade. Dentro desses três
princípios, estão explícitos e implícitos, que
cada cidadão deve ser ativo na sociedade,
participando e colaborando para bem-estar
próprio e do outro.

A cidadania é o próprio direito à vida no
sentido pleno. Trata-se de um direito que
precisa ser construído coletivamente, não só
em termos do atendimento às necessidades
básicas, mas de acesso a todos os níveis
de existência, incluindo o mais abrangente,
o papel do(s) homem(s) no Universo.
(MANZINI, 2006, p.12)
Pode-se considerar que a cidadania,
assim como a educação, está associada
enquanto um direito fundamental ao ser
humano, e deve, portanto, contribuir para o
desenvolvimento da sociedade e dos
integrantes envolvidos.
Buscando em relatos históricos, podemos
observar que a cidadania foi instaurada
e usada antigamente como ferramenta
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controladora, daqueles que detém poderes
para os que eram dominados. A Cidadania
veio como um direito a todos, mas os
dominantes regulavam o tipo de poder que
essas pessoas poderiam ser sendo então
este um direito velado.
Nesse sentido, o marxismo - movimento
de luta a classe dominante - veio com
grande contribuição, a fim de revolucionar
e transformar a sociedade burguesa, em
uma sociedade para aqueles que eram o
grande grupo social, mas excluídos – a classe
trabalhadora dominante.
Pode-se imaginar o marxismo como
um corpo teórico que deseja revoluciona,
transformar a sociedade burguesa, que
explora e domina, para retomar os caminhos
primordiais em que o trabalho é libertador.
[...] Marx avança na questão da cidadania
ao indicar as contradições que devem ser
superadas. (MANZINI, 2006, p.36)
Nesse sentido, a cidadania, é um
direito conquistado, para além da vontade
daqueles que querem controlar o poder,
pois é um instrumento de libertação do
indivíduo, que passa a exercer seu papel
na sociedade, como um ser não só passivo,
mas também ativo, na tomada de decisões e
lutas de suas classes.
É o marxismo que propões a revolução
socialista na sua forma mais bem acabada:
a administração da sociedade pela classe
trabalhadora, que toma o poder e planeja
o acesso de todos ao trabalho e aos bens
necessários à vida. (MANZINI, 2006, p.38)
A cidadania, é nesse sentido a luta
constante dos direitos básicos à uma
vida digna na sociedade. Eça contempla

o indivíduo em todas as áreas da sua vida,
dando lhe condições para batalhar por seus
direitos civis, políticos e sociais.
É preciso que ele [trabalhador] tenha
acesso aos bens que complementam sua vida
(habitação, saúde, educação) e que compõem
os chamados direitos sociais. Mas, antes,
é necessário que os trabalhadores tenham
direitos políticos, e que existam mínimas
condições democráticas para reivindicarem o
seu direito de serem cidadãos e de, enquanto
tal poderem batalhar por qualquer de seus
direitos. (MANZINI, 2006, p.40)
Mas para que esse direito e essa
consciência de lutar pelos direitos seja
garantida, é necessário que os indivíduos
sejam educados para isso, e nesse ponto
entra a educação, como outro direito e
instrumento de libertação. É nela que está
uma das chaves para a consciência de
cidadania explicita neste estudo.
Por outro lado, é preciso que esses
trabalhadores
possam
ser
educados
sobre a existência desses direitos, para
que saibam o que há para construir em
termos de uma sociedade sempre melhor.
(MANZINI, 2006, p.41)
O estudo vai buscar compreender nesse
sentido, o que é a educação para cidadania
e quais os caminhos necessários para esta
proposta educacional.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
A Cidadania como já descrito, é o direito
do indivíduo em relação à participação
na sociedade, nesse sentido a educação
para a cidadania “visa contribuir para que
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estas pessoas sejam formadas, a fim de
se tornarem responsáveis, autônomas,
solidárias, que conhecem e exercem os seus
direitos e deveres em diálogo e no respeito
pelos outros, com espírito democrático,
pluralista, crítico e criativo, tendo como
referência os valores dos direitos humanos”.
(DGE, 2013, p1).
A escola, nesse contexto, se apresenta com
um papel fundamental, de trazer práticas
educacionais, que vão promover no aluno,
consciências reflexivas, de si e do entorno
em que vive.
A escola constitui um importante contexto
para a aprendizagem e o exercício da
cidadania e nela se refletem preocupações
transversais à sociedade, que envolvem
diferentes
dimensões
da
educação
para a cidadania, tais como: educação
para os direitos humanos; educação
ambiental/desenvolvimento
sustentável;
educação rodoviária; educação financeira;
educação do consumidor; educação para
o empreendedorismo; educação para a
igualdade de gênero; educação intercultural;
educação
para
o
desenvolvimento;
educação para a defesa e a segurança/
educação para a paz; voluntariado; educação
para os media; dimensão europeia da
educação; educação para a saúde e a
sexualidade. (DGE, 2013, p.1)
Educar para a cidadania é trazer nos
modelos de educação, concepções e práticas
ligadas à realidade do aluno, fazendo o pensar
e refletir sobre o mundo o que o cerca, é falar
de assuntos atuais e sem fazer apologias,
mas criando espaço para que cada aluno se
adeque dentro da sociedade à sua maneira,

conhecendo o espaço de convívio de todos.
Uma educação pautada no respeito mútuo,
na tolerância, no saber onde o direito do
outro começa e o seu acaba, pois são nesses
alunos que estão a sociedade futura, e é
neles que cabe a construção da consciência
de vivência em grupo.
O documento intitulado como Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania traz
algumas concepções necessárias para esse
modelo de educação, com aprendizagens
esperadas em cidadania e desenvolvimento.
A proposta apresentada tem em conta os
seguintes três princípios:
• Concepção não abstrata de cidadania;
• Identificação de domínios essenciais em
toda a escolaridade;
• Identificação de competências essenciais
de formação cidadã (Competências para
uma Cultura da Democracia). Na abordagem
da educação para a cidadania propõe-se
que se atenda aos três eixos que foram
recomendados, em 2008, pelo Documento
do Fórum Educação para a Cidadania:
• Atitude cívica individual (identidade
cidadã, autonomia individual, direitos
humanos);
•
Relacionamento
interpessoal
(comunicação, diálogo);
• Relacionamento social e intercultural
(democracia, desenvolvimento humano
sustentável, globalização e interdependência,
paz e gestão de conflitos). (Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania,
2017, p.6)
Podemos compreender que a escola,
nesse sentido, tem o papel de instruir
o aluno, direcioná-lo, possibilitar o
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espaço à comunicação e ao diálogo,
dentro dos parâmetros da democracia e
dos direitos humanos, construindo assim,
alunos reflexivos.
Uma educação que visa os direitos e
luta por eles, deve ser interdisciplinar,
e contemplar os temas transversais,
pois são estes que caracterizam a
sociedade atual, e os alunos precisam
ter acesso à essas informações. Para
isso, o modelo de educação, pautada em
disciplinas tradicionais, vai contra a esta
educação para o mundo.
É necessária uma educação de ampliação
de saberes, unindo todos os temas em prol de
uma discussão, haja vista que na nossa vida,
não separamos em disciplinas ou por temas, a
vida é uma grande disciplina multidisciplinar,
e a escola precisa acompanhar a sociedade
em que está inserida, pois como está vai criar
seres cidadãos e reflexivos, se ela mesma se
opõe aos modelos da sociedade vivenciados.
A escola não pode ser instrumento de
opressão, mas sim de liberdade, cabe à ela
romper com os paradigmas impostos pela
classe dominante, para propiciar aos seus
alunos uma educação que o contemple em
sua totalidade e de qualidade. Nesse sentido,
Paulo Freire, faz uma reflexão:
Há algo, porém, a considerar nesta
descoberta, que está diretamente ligado
à pedagogia libertadora. É que, quase
sempre, num primeiro momento deste
descobrimento, os oprimidos, em lugar
de buscar a libertação, na luta e por ela,
tendem a serem opressores também, ou
sub-opressores. A estrutura de seu pensar
se encontra condicionada pela contradição

vivida na situação concreta, existencial, em
que se “formam”. O seu ideal é, realmente,
ser homens, mas, para eles, ser homens,
na contradição em que sempre estiveram
e cuja superação não lhes está, clara, é ser
opressores. Estes são o seu testemunho de
humanidade. (FREIRE, 1987, p. 17)
A escola deve se opuser ao sistema
opressor, que ainda nos dias de hoje deseja
reprimir a cidadania, e ira favor do bem-estar
do educando. Sendo esta, um dos principais
apoios à cidadania e a luta por direitos dos
indivíduos.
Libertar e possibilitar aos alunos essa
consciência de cidadania, é criar condições
para a liberdade de pensamentos, fazêlos pensar, promover ações que façam
com o que o aluno construa sua reflexão
e noção de mundo. Não é uma doação, é
uma construção, do próprio indivíduo, nas
relações com o meio, consigo e com o outro.
A ação política junto aos oprimidos
tem de ser, no fundo, “ação cultural” para
a liberdade, por isto mesmo, ação com
eles. A sua dependência emocional, fruto
da situação concreta de dominação em
que se acham e que gera também a sua
visão inautêntica do mundo, não pode ser
aproveitada a não ser pelo opressor, Esta é
que se serve desta dependência para criar
mais dependência. A ação libertadora, pelo
contrário, reconhecendo esta dependência
dos oprimidos como ponto vulnerável,
deve tentar, através da reflexão e da ação,
transformá-la em independência. Esta,
porém, não é doação que uma liderança, por
mais bem intencionada que seja lhes faça.
Não podemos esquecer que a libertação dos
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oprimidos é libertação de homens e não de
“coisas”. Por isto, se não é autolibertação –
ninguém se liberta sozinho, também não é
libertação de uns, feita por outros. (FREIRE,
1987, p.30)
A educação para cidadania é uma educação
para a liberdade, que deve, contudo,
considerar o aluno e o meio em que vive,
diante de suas experiências de vida. Não se
pode dissociar o aluno de sua realidade, do
seu atual contexto. É ensinar para a vida,
para que este consiga exercer a educação
e os ensinamentos no seu dia-a-dia, e seja
capaz de localizar-se no mundo.
A educação como prática da liberdade,
ao contrário naquela que é prática da
dominação, implica na negação do homem
abstrato, isolado, solto, desligado do mundo,
assim também na negação do mundo como
uma realidade ausente dos homens. A
reflexão que propõe, por ser autêntica, não é
sobre este homem abstrato nem sobre este
mundo sem homem, mas sobre os homens
em suas relações com o mundo. Relações
em que consciência e mundo se dão
simultaneamente. Não há uma consciência
antes e um mundo depois e vice-versa. “A
consciência e o mundo, diz Sartre, se dão
ao mesmo tempo: exterior por essência à
consciência, o mundo é, por essência, relativo
a ela” (FREIRE, 1987, p.40)
Desse Modo, podemos destacar que uma
educação para a liberdade, para a cidadania,
é uma educação que visa o diálogo, a
compreensão do outro, uma educação de
valores, de princípios, de respeito.
A educação autêntica, [...] não se faz de
“A” para “B” ou de “A” sobre “B”, mas de “A”

com “B”, mediatizados pelo mundo. Mundo
que impressiona e desafia a uns e a outros,
originando visões ou pontos de vista sobre
ele. Visões impregnadas de anseios, de
dúvidas, de esperanças ou desesperanças
que implícitam temas significativos, à
base dos quais se constituirá o conteúdo
programático da educação. (FREIRE, 1987,
p.48)
Essa educação necessita que professor
e aluno se compreendam, e sejam juntos,
partes do processo educacional, é a educação
que não distingue o aluno da sua realidade,
mas traz todas as especificidades do ser
humano para dentro do espaço pedagógico,
considerando-o como ser social e reflexivo.

O PAPEL DO PROFESSOR
O professor, nesse processo, tem a função
de mediar às relações, e de promover no seu
aluno, uma educação que compreenda a sua
realidade, e que possibilite uma alfabetização
para a vida. Essa educação traz em suas
características, socializar os indivíduos,
e desenvolver atividades para que isso
aconteça, pelo meio da promoção do uso da
linguagem oral, cultural, capacitando-o aluno
para a convivência em grupo e na sociedade.
Prática pedagógica em que o método
deixa de ser, [...] instrumento do educador
(no caso, a liderança revolucionária), com
o qual manipula os educandos (no caso, os
oprimidos) porque é já a própria consciência.
[...] Educador e educandos (liderança e
massas), co-intencionados à realidade, se
encontram numa tarefa em que ambos
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são sujeitos no ato, não só de desvelála e, assim, criticamente conhecê-la, mas
também no de recriar este conhecimento.
(FREIRE, 1987, p.31)
A práxis se embasa no coletivo, no grupo,
e nas construções com base um todo. Ela se
apresenta com uma metodologia de vivências,
produções e reproduções, baseados na
cultura de cada aluno. Os conteúdos
trabalhados partem da necessidade social do
grupo. É uma educação de caráter humanista,
deve ser dinâmica e visa à formação integra
do indivíduo.
Resumidamente podemos enumerar os
objetivos da educação (...) como sendo:
a) Educação para cidadania;
b) Educação para justiça social;
c) Educação para direitos (humanos,
sociais, políticos, culturais, etc.);
d) Educação para liberdade;
e) Educação para igualdade;
f) Educação para democracia;
g) Educação contra discriminação;
h) Educação pelo exercício da cultura, e
para a manifestação das diferenças culturais.
(GOHN, 2006, p.32)
O professor, nesse sentido, é um
mediador dos saberes. É ele quem vai
promover o diálogo e a interação no
grupo, e propor caminhos para que o
conhecimento seja adquirido. A autora
GONH (2009), nos diz que:
O Educador [...] é algo mais que um
animador cultural, [...]. Para que ele exerça
um papel ativo, propositivo e interativo,
ele deve continuamente desafiar o grupo
de participantes para a descoberta dos
contextos onde estão sendo construídos os

textos (escritos, falados, gestuais, gráficos,
simbólicos etc). Por isto os Educadores
Sociais são importantes, para dinamizarem
e construírem o processo participativo
com qualidade. O diálogo, tematizado
– não é um simples papo ou conversa
jogada fora, é sempre o fio condutor da
formação. Mas há metodologias que supõem
fundamentos teóricos e ações práticasatividades, etapas, métodos, ferramentas,
instrumentos etc. (p.33)
O professor deve ser flexível e crítico.
Ele auxilia na construção do trabalho, e
promove atividades que produzem saberes
de forma socioeducativa. A alfabetização e
os conteúdos devem ser totalmente pensada
para os alunos, com base em seus interesses,
para a partir disto, pensar e planejar ações
e estratégias. Trata-se de uma preocupação
com a educação para socializar e incluir o
aluno na sociedade vigente e possibilitar os
processos de criação do aluno.
Um educador humanista, revolucionário,
não há de esperar esta possibilidade. Sua
ação, identificando-se, desde logo, com a dos
educandos, deve orientar-se no sentido da
humanização de ambos. Do pensar autêntico
e não no sentido da doação, da entrega do
saber. Sua ação deve estar infundida da
profunda crença nos homens. Crença no seu
poder criador. (FREIRE, 1987, p.35)
A relação, entre professor e aluno,
nesse contexto, é pautada no diálogo, na
compreensão. É uma troca de saberes, que
vai promover a construção dos saberes. E
dessa troca, que respeita as limitações e as
especificidades humanas, é que vão propiciar
às partes envolvidas, a reflexão de mundo,
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a comunhão, a inserção na sociedade como
agentes ativos, e capazes de transpassar
o que lhes é imposto. Promovendo uma
educação para a liberdade e pautada nos
Direitos Humanos e de Cidadania.
Desta maneira, o educador já não é o que
apenas educa, mas o que, enquanto educa, é
educado, em diálogo com o educando que,
ao ser educado, também educa. Ambos,
assim, se tornam sujeitos do processo em
que crescem juntos e em que os “argumentos
de autoridade” já, não valem. Em que, para
ser-se, funcionalmente, autoridade, se
necessita de estar sendo com as liberdades
e não contra elas. Já agora ninguém educa
ninguém, como tampouco ninguém se
educa a si mesmo: os homens se educam
em comunhão, mediatizados pelo mundo.
Mediatizados pelos objetos cognoscíveis
que, na prática “bancária”, são possuídos pelo

educador que os descreve ou os deposita nos
educandos passivos. (p.39)
Por fim, sabemos que muitos são os
desafios dessa prática, mas uma prática
necessária. Pensar em educação para a
cidadania é pensar em alunos conscientes,
educação de qualidade, formação de
cidadãos capazes de pensar e refletir
sobre sua realidade é possibilitar que o
processo pedagógico, não seja dissociável
da vida real do aluno, suas dificuldades
e
dificuldades
do
ambiente
em
que vive
e
da
sua
comunidade.
É lutar pelo direito de todos, e buscar um
ensino realmente de qualidade em que se
é levado em conta às sugestões e críticas
daqueles que estão diretamente ligados ao
ambiente escolar e seus usuários.

1131

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Pensar em uma educação para a cidadania é pensar
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educação, mais do que isso é possibilitar que o processo
pedagógico, não seja dissociável da vida real do aluno,
suas dificuldades e dificuldades do ambiente em que vive e
da sua comunidade. É lutar pelo direito de todos, e buscar
um ensino realmente de qualidade em que se é levado em
conta às sugestões e críticas daqueles que estão diretamente
ligados ao ambiente escolar e seus usuários.
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INTRODUÇÃO

ESTUDOS A RESPEITO DA
MATEMÁTICA PRESENTE NA I
CONFERÊNCIA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente artigo tem a pretensão de detalhar o que foi trazido na I
Conferência Nacional de Educação, realizada na cidade de Curitiba - Paraná em
dezembro de 1927, a respeito do ensino de matemática a fim de possibilitar a reflexão a
respeito dos elementos considerados potentes para o ensino e mesmo as problemáticas
se são similares aos considerados na atual conjuntura. Deste modo serão tratados
o tempo e a maneira que se acreditava a esta época ser a mais eficiente para o ensino
de números e operações para que seja possível ao leitor pensar se o ensino que é proposto
hoje guarda ainda alguma semelhança com a mesma.
Palavras-chave: I Conferência; Educação; Matemática.
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A Associação Brasileira de Educação (ABE)
trata-se de uma instituição que possibilitou
a sociedade civil o debate de questões
voltadas à educação que até o momento de
sua fundação (1920) eram tratadas apenas
pelo Estado. Ela foi bastante atuante por
cerca de 40 anos, promovendo Conferências,
Congressos, cursos e palestras voltados para
a educação e atualmente ainda existe como
acervo da memória de sua atuação.
A I Conferência Nacional de Educação foi
promovida pela ABE e ocorreu de 20 a 27
de Dezembro de 1927 na capital do Paraná
- Curitiba, nela reuniram-se educadores e
estudiosos relacionados à educação para
discutir os problemas preocupantes da
época. O contato com os Anais “I Conferência
Nacional de Educação Curitiba 1927” nos
possibilita conhecer um pouco sobre quais
são esses problemas. No geral, eles versam
a respeito de higiene, saúde, educação
primária e secundária.
Em tal Conferência houve quatro teses
- relatos de prática, comuns em eventos
científicos da época - oficiais, que enfatizam,
dentre outros temas, o ensino não laico, o
amor à pátria, o papel da mãe na formação
inicial das crianças antes de manda-las para
escola e durante o processo de escolarização
e a criação de uma base nacional comum
respeitando as especificidades regionais com
ênfase no caráter prático.
Como o intuito do presente artigo é
conhecer um pouco mais a respeito da
matemática ensinada a época da Conferência
iremos nos aprofundar mais a seguir nas teses

que tratam especificamente de matemática,
nelas são abordados como os pesquisadores
acreditavam ser o tempo e o modo mais
adequado de se introduzir o conceito de
número e operações.

A MATEMÁTICA PRESENTE NA I
CONFERÊNCIA
Os Anais da Conferência apresentam
112 teses dentre as quais apenas duas tem
a matemática como tema principal: a 30,
“Qual o processo mais eficaz para o ensino
da Aritmética no primeiro ano do curso
preliminar?”, e a 55, “O conceito do número”.
Vamos detalhar mais a respeito de ambas
a seguir.

QUAL O PROCESSO MAIS EFICAZ
PARA O ENSINO DA ARITMÉTICA
NO PRIMEIRO ANO DO CURSO
PRELIMINAR?
Esta tese tem como autor Joaquim
Meneleu de Almeida Torrez da escola normal
primária de Ponta Grossa, Paraná. Ele traz a
ideia de que o pensamento seja uma dádiva
de Deus, e a criança tendo sido presenteada
com tal deve ser ativa no processo de ensino
e aprendizagem, cabendo ao professor ser
facilitador no caminho dela em tal processo,
o indicando e buscando evitar tropeços.
De que o professor tem o dever de “...fazer
brilhar, na inteligência dos alunos, verdades
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já sabidas e, por meio da indução, verdades
que ainda lhes sejam desconhecidas” (COSTA,
1997, p. 165), desta maneira o programa deve
prever uma sequência de abordagem que vá
do mais simples ao mais complexo, de modo
que o que for ensinado antes vá servindo de
base para o que se segue. A criança nesta
proposta é tida como “...força criadora, capaz
de desvendar novos horizontes e alicerçar
conhecimentos adquiridos com a sua própria
experiência e trabalho”, sua atividade é,
porém, “...subordinada à orientação que o
educador lhe der” (COSTA, 1997, p. 166).
Logo, ainda que tal proposta seja a de
não mera recepção engessada do saber, o
professor é tido como centro no processo
ensino-aprendizagem.
Torrez (1997) traz uma ideia que se pode
dizer análoga ao que tratamos hoje como
tempos de vida ao dedicar um subtítulo de
sua tese à reflexão da idade mais propícia
ao ensino da Aritmética, ele acredita que
para cada pessoa acreditando ser adequada
a cada pessoa uma idade conforme suas
especificidades, mas devido à dificuldade de
tal abordagem, ele diz da escolha legislativa
pela idade de sete anos trazendo argumentos
referentes às características das fases do
desenvolvimento humano para esta escolha,
como a curiosidade e a manifestação do
interesse pelas coisas, em sua opinião uma
idade mais apropriada seria a de oito anos, na
qual o poder aquisitivo e de sistematização
do conhecimento já são um pouco maiores.
O pesquisador enxerga o método de ensino
da Aritmética como sintético-analítico,
diferente do que se afirma nas escolas do
Estado como método analítico, mas que

na verdade a maneira mais propícia a este
ensino, disse ele, seria utilizando o método
intuitivo. No método analítico se parte da
ideia genérica para as particularidades,
mas no ensino da Aritmética é justamente
o contrário, o ensino é da parte, o número,
para o todo, às abstrações referentes aos
cálculos que podem ser feitos com ele. Para
defender seu ponto de vista, Torrez (1997),
fala de seu entendimento sobre por intuição
a definindo como “inteligência em contato
com a realidade a ser conhecida”, e de
como deveria ser o ensino de Aritmética no
primário, partindo sempre do que é concreto
para só mais tarde ir às abstrações.
Sobre materiais didáticos, ele elenca a
necessidade dos seguintes: elementos de
contagem como palitos, tornos, frutas e
moedas, cartões com formas geométricas,
réguas graduadas, balança e pesos – se
possível, mapas Parker com quadros
ilustrativos e numéricos, lápis e papel – “...
as ferramentas do pequeno operário, que
aprimora o espírito nessa oficina que é a
escola.” (COSTA, 1997, p. 168)
No passo a passo exposto pelo autor,
ele traz a importância da construção
inicial do conceito do número, de
direcionamentos orais, para depois seguir
para o numeral e o registro. Porém trata-se
de uma sequência uniforme, formal e rígida,
passando a impressão de um pensamento de
aprendizado unânime.
Um primeiro passo na abordagem
do conteúdo, disse Torrez (1997), é o
diagnóstico, a fim de propiciar segurança
no encaminhamento das atividades. Sendo
assim, passada para a primeira atividade, a
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de golpe de vista com objetos concretos,
solicitando que os alunos peguem
quantidades destes, até cinco, de uma só vez,
sem a contagem um a um, deixando clara a
diferença entre essa construção/apropriação
da ideia de número e a contagem. A seguir,
disse Torrez (1997), passa-se para o ensino
número a número. A metodologia proposta
perpassa por um trabalho oral e concreto na
qual são exploradas todas as combinações
possíveis com cada número em questão
com vistas à construção do cálculo mental,
precedendo o trabalho escrito do algarismo
e a abstração dos cálculos, “não deve,
porém o mestre usar de linguagem abstrata,
mas concretizar e objetivar sempre a lição,
para que a criança possa intuitivamente
compreendê-la” (COSTA, 1997, p. 169). Ao
longo da abordagem, o autor, dá “dicas” como
escolher os “retardatários” para os exercícios
escritos na lousa, e que ao longo da resolução
o professor faça os ajustes necessários. A
sequência indicada parte do ensino do 1, do
2, lateralidade e da noção do zero, adição e
subtração, seguida do ensino do 3 e do 4,
bem como das operações de multiplicação,
divisão e fração. Sempre passando por uma
fase oral, de questões pautadas em objetos
concretos ou situações que possam ser
facilmente imaginadas, com incentivo ao
cálculo mental, seguida do registro, que nada
mais é do que a transcrição da fala, portanto
já na fase oral é necessário formalidade e
coerência nas expressões.
Para possibilitar melhor compreensão do
método elucidado, vejamos mais detalhes
sobre a abordagem do autor referente ao
ensino do 1, 2 e noção do zero:

Torrez (1997) sugere que o ideal
seria estar em torno de uma mesa com
uma série de materiais concretos e
cartões ilustrativos de amparo e se utilizar
de questões como as seguintes:
- Pedro, quantos olhos você tem?
(Mostrando aos alunos um lápis) – Quem
será capaz de dizer quantos lápis eu tenho?
- Diga você, Antônio.
- Mostre-me um livro, Manoel. Dê o seu
livro ao Pedro. Com quantos livros você
ficou? (O aluno deverá responder: fiquei sem
nenhum livro).
- Dê-me a sua régua, Paulo. Quantas
réguas você me deu? Dê-me também a sua,
João. Com quantas réguas fiquei?
(Mostrando dois cartões quadrados) Quantos quadrados eu tenho, Antônio?
Olhem bem: eu vou dar um destes quadrados
ao João (dá ao aluno nomeado um dos
quadrados); com quantos quadrados fiquei?
(COSTA, 1997, p. 169-170)
O passo seguinte seria utilizar-se de
questões semelhantes, tendo como base
imagens e figuras de cartões, desenhos na
lousa e/ou mapa de Parker, as relacionando
à quantidade de tracinhos, sendo já um
primeiro passo à abstração, como no
exemplo: “- João, faça no quadro tantos
tracinhos quantos olhos você tem. Quantos
tracinhos você fez? Apague um tracinho.
Quantos ficaram? Apague o outro; quantos
ficaram?” (COSTA, 1997, p. 170).
Apesar de nomear os alunos ao dar
os exemplos das perguntas, o autor diz
ser importante que estas sejam sempre
direcionadas inicialmente a toda a classe e só
depois a um aluno específico, fala também da
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importância de que a professora convencione
um sinal para demonstrar quem sabe e quer
dar a resposta. Caso um aluno indicado não
saiba responder, a professora deverá indicar
outro para fazê-lo, ou ainda esgotar recursos
para impeli-los a dar a resposta correta, se
ainda assim ninguém tiver sido capaz de fazêlo, Torrez (1997) orienta que a professora
responda de maneira clara, objetiva e simples
que possibilite a todos a compreensão.
Após o conhecimento do número, a
professora deve ensinar o algarismo.
Inicialmente ela deve perguntar à turma se
alguém sabe qual é o símbolo que representa,
por exemplo, o um, e, diante da resposta, a
professora registra na lousa e depois chama
alguns outros alunos para que o escreva
também. Um passo seguinte será escrever
alguns algarismos na lousa e chamar outros
alunos para que identifiquem dentre eles o
um, em seguida eles devem reproduzir este
algarismo no papel. Estes exercícios devem
ser repetidos até que a turma se aproprie
do algarismo um. Em seguida exercícios
semelhantes são propostos para os
algarismos dois e zero (que até o momento
deve ser chamado de nada ou nenhum). Na
sequência são propostos problemas orais
que devem ser resolvidos pelos alunos
mentalmente, como nos exemplos:
- Pedro tinha uma laranja e ganhou uma
de Antônio. Com quantas laranjas ficou?
Diga você, Manoel.
- Lourival tinha um pêssego e comeu
o pêssego que tinha. Com quantos
pêssegos
ficou?
Diga
você,
Paulo
(COSTA, 1997, p. 171).
Os exercícios deverão se repetir até que o

aluno seja capaz de resolvê-los mentalmente
e logo em seguida passa-se ao registro. Para
esta fase é necessário o ensino dos símbolos
que representam a adição – o mais (+), a
subtração – o menos (-) e a igualdade (=), o
autor diz da apropriação destes mediante a
relação com seus significados, o mais com:
ganhei, comprei, achei, etc.; o menos com:
dei, comi, perdi, etc. e o igual com: “fiquei
com”. E ela é composta de dois momentos,
no primeiro os exercícios são propostos
e resolvidos oralmente, em seguida um
aluno, auxiliado pela turma o registra na
lousa. O autor sugere que dois a três dias
são suficientes para esta apropriação inicial.
No segundo momento os exercícios são
propostos e resolvidos oralmente e em
seguida cada aluno fará o seu registro no
papel de cálculo, a seguir um, ou dois alunos
o farão na lousa para possibilitar à turma a
verificação e/ou correção do seu registro.
Segue-se, então, para o ensino dos
números três e quatro. Para a apropriação
destes, o professor deve retomar a
importância do trabalho das composições
e decomposições que os perfazem. Como
mencionado antes, aliado a este ensino
vem também os da multiplicação, divisão
(após o ensino do quatro) seguidos da
fração, com procedimento semelhante
ao descrito anteriormente.
Ao falar de frações, Torrez (1997) reafirma
a importância de que a criança tome contato
inicialmente com o concreto para só mais
tarde seguir para o registro e as abstrações
“é preciso que a criança veja, apalpe, observe
a coisa para ter ideia perfeita do objeto
estudado, ou examine atentamente o fato
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para compreendê-lo.” (COSTA, 1997, p. 174)
A metodologia proposta é semelhante à
detalhada anteriormente, na qual sugere que
inicialmente o professor tome uma folha,
a dobre ao meio e separe em duas partes,
perguntando aos alunos a que corresponde
uma destas partes com relação à folha
inteira, para conceituar meio. Daqui já segue
para a soma, questionando aos alunos a
seguinte situação: se juntarem as duas
partes, quanto terão da folha; e subtração:
se da folha tirarmos uma parte, com quanto
dela ficaremos? Ele diz que o mesmo pode
ser pensado para uma coleção de objetos,
tratando de outros numeradores, e que
de maneira semelhante pode o professor
conceituar as outras frações, mudança
também de denominadores. Um dos
exemplos que ele traz ao longo da explicação
é o seguinte: “- Um meio de quatro laranjas,
quantas laranjas serão?”. Logo, a proposta
do autor é de um treinamento sadio que
propicia o aprendizado de modo intuitivo
por meio da objetivação e concretização das
lições (COSTA, 1997, p. 168). Precedido de
uma fase oral, o uso de materiais concretos
vem complementar o trabalho feito para
introdução dos números, no qual na
apresentação de cada número são trabalhadas
suas composições e decomposições, bem
como as operações com estes. A proposta é
que os alunos operem concretamente com
palitos, por exemplo, fazendo registros.
A junção de palitos, um a um, dois a dois,
três a três etc. propicia a ideia de adição;
dois, três, quatro... agrupamentos de dois,
três, quatro... palitos possibilitam a ideia da
multiplicação e processos contrários a estes

fornecem resultados de subtração e divisão.
Estes processos devem ser feitos repetidas
vezes e, após, exercícios como os expostos
anteriormente e o que será apresentado a
seguir, retirado do mapa Parker, encontrado
no subtítulo que ele dedica à tabuada, no
qual tece a crítica à sua simples exposição
que, de tal maneira, não estaria ensinando
ao aluno, mas criando nele aversão à escola,
e o traz como método “eficaz” de trabalha-la:
Esse exercício consiste de quatro etapas.
Na primeira apresentar fatos matemáticos,
como na coluna I da tabela a seguir. E nas
seguintes suprimir partes deles, como na
sequência apresentada na tabela abaixo,
colunas II, III e IV, para que o aluno tente
completá-los rapidamente.

O CONCEITO DO NÚMERO
A segunda tese tem como autor Algacyr
Munhoz Mader do Ginásio Paranaense e
trabalha também um aspecto da Aritmética:
o conceito do número. Algacyr (1997)
propõe uma reflexão sobre a metodologia
abordada pelos autores que trabalham
a temática que ora, na busca de torna-la
acessível a todos, acabam por prejudicar sua

1139

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

essência dando maior ênfase a exercícios
do que à teoria e rigor nas definições, ora à
deixa tão rigorosa que sua compreensão se
torna quase impossível. Cabendo assim ao
professor ter a habilidade de fazer a ponte
entre o conhecimento e o aluno.
O pesquisador aborda a extrema
dificuldade da definição da origem do
número, se esta estaria relacionada ao
tempo ou ao espaço. Uma série de questões,
tais como a época de quem se pôs a
investigar essa questão influencia em suas
conclusões. Nomes como os dos filósofos
Kant e Hamilton são citados, pois entendem
que a origem do número é temporal; assim
como os de Picard e Match, pois entendem
que é espacial. Há ainda quem a enuncie
independente desses dois aspectos:
Não é nas vãs hipóteses, mas no
funcionamento
dos
sentidos
e
da
inteligência, nossos instrumentos naturais,
que é preciso procurar as origens, os
princípios germinativos de toda ciência
positiva, e, particularmente, da que tem
por objeto relações entre quantidades.
Essas origens não encontraremos senão
nas impressões recebidas pelos sentidos,
órgãos da descontinuidade, e elaboradas
pela inteligência, que tem a continuidade
por essência funcional [...] (Minkowski apud
Costa, 1997, p. 328).
Algacyr (1997) tece suas considerações
amparando-se em grandes autores de
sua época, ele refuta a origem temporal, e
justifica suas razões dizendo que o tempo
não é absoluto, e devido ao fato também de
não possuirmos a noção direta da igualdade
entre intervalos de tempo. Ele conclui assim

ser mais apropriada a relação do número
com o espaço.
Com relação à introdução formal das
regras operatórias, o autor reflete sobre
a fundamentação puramente lógica por
um lado e puramente intuitiva por outro,
concluindo que uma não deva excluir a
outra (já que, segundo ele, não é possível
provar tudo o que interessa baseado em
apenas uma delas), que a matemática deva
ser desenvolvida logicamente amparada
numa necessária intuição. Fundamentando
também em Poincaré, Algacyr (1997) afirma:
A lógica pura não nos conduzirá senão a
tautologias; ela nada pode criar de novo: não
é somente dela que alguma ciência pode sair.
Para fazer a Aritmética, como para fazer
a Geometria, ou para fazer uma ciência
qualquer, é preciso alguma coisa mais do que
lógica pura. Esta outra coisa, não dispomos
de outra palavra para designá-la senão a de
intuição (Costa, 1997, p. 331).
Para a introdução da ideia de número,
Algacyr (1997) não aceita o tratamento
puramente formal, aconselha recorrer à
exposição dogmática – por, segundo ele,
seguir uma ordem lógica mais natural do
que a exposição histórica – comparações
concretas, de “fácil imaginação, feitas,
geralmente, com objetos familiares” (COSTA,
1997, p. 329), demonstrando acreditar
que somente um ensino contextualizado
e palpável, sempre que possível, gera
aprendizado. Como citou: “As matemáticas
procedem essencialmente por abstração, a
partir de realidades concretas” (BOUTY apud
COSTA, 1997, p. 333).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As teses oficiais relacionam-se de certo modo com
algumas proposições trazidas na atualidade, por exemplo,
ao aliar ensino a religião lembramo-nos que a Base
Nacional Comum, homologada em 2017, traz, como uma
área do conhecimento, a religião e é nela em que são
consideradas questões relacionadas aos valores éticos
e morais. Outro ponto é que já a época da Conferência
sinalizava-se a necessidade de uma base nacional
comum, guardando-se o respeito às especificidades devidas
às diversidades físicas e regionais.
Um aspecto importante a destacar é que nas teses expostas
os autores referem-se, no geral, às professoras nos fazendo
perceber que nesta época o ensinar na escola primária era
uma tarefa quase que exclusiva da mulher, aliás, nem toda
mulher trabalhava e se quisesse trabalhar ensinar era uma
das poucas possibilidades.
O ensino da matemática é proposto com apoio em material
concreto e inserindo bastante o aluno no contexto das
explicações, no entanto nota-se que o centro do processo
de ensino e aprendizagem é o professor e não o educando
como os estudiosos da atualidade defendem hoje.
As instruções rígidas a serem seguidas nos remetem a ideia
das cartilhas, da ilusão de que haja uma receita pronta que,
se seguida, dará certo para todos, passando a falsa ilusão da
possibilidade da homogeneização do ensino.
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FOLHAS DE ATIVIDADES: UMA
METODOLOGIA SEGUINDO OS
PASSOS DA ENGENHARIA DIDÁTICA
RESUMO: O Presente trabalho tem o intuito de contribuir com o ensino e aprendizagem da
Matemática. Para isso, foi realizada uma breve exposição das tendências metodológicas na
qual destacamos suas características, sua colaboração para o ensino e o importante papel
do educador durante a aplicação de cada uma delas. A ênfase deste artigo é um recorte da
pesquisa de mestrado, já desenvolvida por esta autora, o qual aborda a metodologia das
Folhas de Atividades. Esta metodologia foi pensada como mais uma ferramenta para auxiliar
os professores na sua missão de fazer os estudantes superar dificuldades relacionadas a
conteúdos matemáticos. Ela apresenta textos explicativos, contextualizados e questões
norteadoras para a resolução de uma situação problema relacionada ao cotidiano do aluno.
Durante a sua aplicação é praticada a leitura, interpretação, discussão em grupo, sem
interferência direta do professor. Com isso, os estudantes passam a ser mais cooperativos
e participantes ativos da sua aprendizagem. É importante destacar que esta proposta
adota sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM).
Para validação das Folhas de Atividades é seguido, em passos gerais, as quatro fases da
metodologia de investigação denominada Engenharia Didática.
Palavras-chave: Folhas de Atividades; Ensino-aprendizagem; Engenharia Didática;
Metodologia.
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TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS
NO ENSINO DE MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO

D

esde 1999, sou professora
de Matemática do Ensino
Fundamental II e Médio em
escolas particulares e da rede
pública do estado de São Paulo.
Durante esses anos de magistério percebi
as dificuldades encontradas pelos alunos
no aprendizado da Matemática. Essas
dificuldades ocorrem na interpretação
dos textos didáticos, particularmente dos
enunciados dos problemas, na manipulação
e medição de objetos do cotidiano, na
percepção de padrões, na representação e
abstração de objetos geométricos e no uso da
dedução para justificar resultados da teoria.
Observando esta situação, optei por
escrever sobre a Metodologia de Folhas
de Atividades. Ela baseia-se em trabalhar
com o material didático da escola e
situações problemas do cotidiano do aluno,
permitindo que sejam indivíduos ativos no
processo de ensino aprendizagem. Para uma
validação interna segue-se os passos da
Engenharia didática.
O objetivo deste trabalho e escolha
deste tema é o de contribuir para o ensino

e aprendizagem da Matemática. Pretendese, com estas notas, cooperar de forma
significativa em relação a práticas pedagógicas,
levar educadores a refletir sobre diferentes
metodologias e nortear trabalhos futuros na
área de pesquisa. Além disso, a ideia é que,
ao se aplicar esta metodologia o aluno possa
sentir-se mais estimulado em conhecer o
conteúdo e tenha maior autonomia na sua
aprendizagem.
O presente trabalho iniciará com a
apresentação de algumas tendências
metodológicas de ensino da matemática,
em seguida relata as características da
Engenharia Didática e por fim aborda as
características, a relação com a Engenharia
didática e uma aplicação da metodologia das
Folhas de Atividades.
Algumas
pesquisas
apontam
que
a
incorporação
de
novas
metodologias,
como
as
Folhas
de
Atividades, é importante para o ensino
aprendizagem da Matemática e, se faz
necessário, pensar o que e como o educador
precisa trabalhar para garantir a apropriação
do conhecimento.
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Hoje podemos observar uma sociedade
passando por frequentes transformações
científicas e tecnológicas, das quais a educação
tem fundamental importância. Em meio
essas mudanças estamos nós educadores,
professores de matemática, envoltos por
diversas dificuldades do cotidiano das salas
de aula. Entre elas podemos destacar as
condições em que desenvolvemos as nossas
práticas pedagógicas, algumas metodologias
inadequadas, o trabalho com alguns
conteúdos de pouca relevância e falta de
interesse dos alunos.
Para que a educação matemática
acompanhe tais avanços da sociedade e
enfrente estas barreiras é importante uma
mudança nos seus fundamentos teóricometodológicos. Neste contexto faremos o
estudo de algumas tendências metodológicas
tais como: Etnomatemática, Modelagem
Matemática, Mídias tecnológicas, História
da Matemática, Investigação Matemática e
Resolução de Problemas.

ETNOMATEMÁTICA
Surgiu na década de 70 tendo
como precursor e idealizador no Brasil
Ubiratam D’Ambrósio. De acordo com
D’Ambrósio (1987) esta terminologia vem
da junção dos termos Etno ( sociedade,
cultura, jargão códigos, mitos e símbolos) +
mathema ( explicar, conhecer) + tica (tchné,
arte e técnica).

A etnomatemática valoriza o trabalho com
diferentes grupos socioculturais e também
os conceitos informais construídos por
alunos segundo as experiências vivenciadas
fora do contexto escolar. Ela é uma proposta
educacional que possibilita uma visão crítica
da realidade, utilizando instrumentos de
natureza matemática.
Esta proposta exige que o professor
tenha um preparo para reconhecer e
identificar as construções conceituais
desenvolvidas pelos educandos. Isto exige
muita disponibilidade do educador.
Enfim acredita-se que a etnomatemática
é uma proposta que pode dar uma
resposta aos momentos atuais da educação
contribuindo significativamente para a
aprendizagem de nossos alunos.

MODELAGEM MATEMÁTICA
A modelagem matemática é uma
metodologia que aproxima o educador
do cotidiano de seus estudantes. A ideia
de muitos autores sobre esta proposta
pedagógica resume-se em transformar
problemas da realidade em problemas para
serem resolvidos em sala de aula. Para a
aplicação desta metodologia é importante a
escolha de modelos matemáticos que sejam
significativos, úteis e possíveis de serem
resolvidos e discutidos.
Burack (2004) destaca algumas etapas
desta metodologia, tais como:
escolha
do tema, resolução do(s) problema(s),
desenvolvimento da Matemática relacionada
ao tema e análise crítica das soluções. Pelo
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autor, uma das dificuldades para aplicar
esta metodologia seria conciliar o conteúdo
trabalhado na série com o conteúdo
delimitado pelos problemas levantados em
pesquisa exploratória. Mas isto é um desafio
que o professor deve enfrentar rompendo
a sequência estabelecida e propondo
problemas possíveis de serem discutidos
com seus alunos.
A modelagem matemática é uma alternativa
metodológica que rompe barreiras do ensino
tradicional e leva o aluno a ser protagonista
no seu processo de ensino aprendizagem.

MÍDIAS TECNOLÓGICAS
Os recursos tecnológicos e midiáticos
podem contribuir com a educação
matemática,
proporcionando
uma
compreensão mais rápida de determinada
contextualização e permitindo sobre a mesma,
mais tempo para reflexão.
Os materiais interativos, músicas, filmes,
vídeos e outros podem ser grandes aliados
da educação, pois provocam o interesse
e a curiosidade dos alunos. Durante o
contato destes estudantes com os recursos
tecnológicos é importante a mediação do
professor. Ele é responsável por aprofundar
a análise do conteúdo ou fazer recortes
na mídia a fim de promover a reflexão do
assunto estudado.
Para D’ Ambrósio (2007), “A incorporação
de toda tecnologia disponível no mundo de
hoje é essencial para tornar a matemática
uma ciência de hoje.” Mas a utilização
de tais recursos enfrenta alguns desafios

como: incluir digitalmente os professores
na formação acadêmica e continuada,
e também, a demanda financeira para
manutenção, atualização e/ou implantação
dos recursos tecnológicos. Então nós,
profissionais da educação e demais membros
da sociedade devemos exigir de nossos
governantes, escolas bem equipadas, pois o
desenvolvimento sociocultural requer isto.

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
O ser humano tem uma curiosidade
natural sobre a origem dos assuntos que
gosta. Por este olhar acredita-se que a
História da Matemática pode tornar as
aulas mais dinâmicas e interessantes.
Ela é uma metodologia que foge do
tradicional. Pode ser apresentada de forma
lúdica, como por exemplo, “os enigmas”,
como fonte de pesquisa e conhecimento
geral, como introdução de um assunto ou
atividades complementares, como trabalho
em grupo e seminários.
Esta
perspectiva
histórica
leva
o estudante a compreender as ideias
que deram origem as culturas, conhecer
os estudiosos que contribuíram para a
evolução da sociedade e perceber qual a
necessidade de se desenvolver modelos
matemáticos. Também podemos destacar
como outro ponto positivo, o fato dela
proporcionar ao docente, uma visão mais
ampla e contextualizada da sua disciplina e
ainda possibilitar o trabalho interdisciplinar.
Um trabalho focado nesta metodologia,
mediado pelo professor, pode contribuir
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significativamente para a aprendizagem do
aluno, tornando-o mais crítico, autônomo e
capaz de relacionar cada saber construído
com as necessidades históricas, sociais e
culturais existentes nele.

INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA
A investigação matemática vem ganhando
espaço nos currículos brasileiros. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais para
o Ensino Fundamental fazem referência a
atitudes investigativas quando apresentam
como um dos objetivos para o ensino
fundamental:
[...]
identificar
os
conhecimentos
matemáticos como meios para compreender
e transformar o mundo à sua volta e perceber
o caráter de jogo intelectual, característico
da Matemática, como aspecto que estimula
o interesse, a curiosidade, o espírito de
investigação e o desenvolvimento da
capacidade para resolver problemas.
(BRASIL, 2001, p.47).
De acordo com Skovmose (2008) existem
duas práticas da sala de aula: a prática dos
exercícios e a abordagem de investigação.
Para ele a prática dos exercícios segue uma
linha tradicional e apresenta as seguintes
características:
Os alunos usam basicamente papel e lápis
na resolução de exercícios;
Os exercícios são formulados por
autoridade exterior à sala de aula;
A premissa central é que existe apenas
uma resposta certa;
A justificativa da relevância dos exercícios

não é contemplada.
Já o cenário para investigação, apresenta
como características:
• Os alunos são convidados pelo
professor a formularem questões e a
procurarem justificativas;
• Os alunos são corresponsáveis pelo
processo de aprendizagem;
• Os alunos usam materiais manipuláveis
e novas tecnologias nas atividades de
aprendizagem;
• Os alunos envolvem-se em projetos que
poderão servir de base a investigações.
Nesta proposta o professor deve assumir
papel de mediador. Deve estimular seus
alunos a fazerem uma síntese de suas
ideias de forma que apresentem resultados
e argumentações de todo processo da
investigação realizada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A metodologia da resolução de problemas
é capaz de envolver o estudante em situações
da vida real, motivando-o para o “pensar
matemático”.
Para a aplicação desta proposta em sala de
aula é importante que os problemas sejam
desafiadores, que provoquem a curiosidade
e o interesse dos alunos. Eles também devem
ser adequados ao nível dos educandos, ou
seja, nem tão difíceis que os faça sentir
incapazes de resolver e nem tão fáceis que
os desmotivem por achá-los banais.
De acordo com Polya (2006) é importante
esclarecer os alunos de que resolver uma
situação-problema não é uma tarefa fácil,
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pois não existe um algoritmo pronto para
solucioná-los. Mas para o autor, o professor
pode orientar os alunos a enfrentarem as
situações-problema da seguinte forma:
• Fazer uma leitura atenta, ou até mais
que uma, interpretando corretamente
para saber o que se pretende calcular.
Nesta leitura ele deve identificar as
incógnitas, os dados fornecidos e
a condição que deve ser satisfeita
relacionando estes dados às condições
estabelecidas no enunciado.
• Elaborar um plano de ação como:
desenhar uma figura geométrica, fazer
um gráfico, uma tabela, um diagrama,
fazer uso de uma fórmula, entre outras.

Esta ação vai depender da natureza do
problema.
• Executar o plano. Neste momento
o professor deve ter o cuidado de
acompanhar todos os passos do aluno,
podendo orientá-lo sem dar a resposta.
• Após encontrar a solução o estudante
deve verificar se a solução atende
as condições do enunciado e se o
resultado encontrado faz sentido.
• A resolução de problemas desenvolve
nos educandos as habilidades de pensar
produtivamente, enfrentar situações
novas, desafiadoras e entender o
mundo de uma forma matematicamente
organizada.

CARACTERÍSTICAS DA
ENGENHARIA DIDÁTICA
A Engenharia Didática surgiu como
metodologia de pesquisa em ensino nos
meados dos anos oitenta e se caracteriza
por utilizar um esquema experimental
baseado em realizações didáticas na sala
de aula. Ela recebe esta denominação
por ser um trabalho didático comparável ao
trabalho de um engenheiro que desenvolva
um projeto e se baseia em conhecimentos
científicos para soluções de problemas
complexos relacionados ao seu ofício.
Segundo Artigue (1988):
Esse termo foi cunhado para o trabalho
didático que é aquele comparável ao trabalho
do engenheiro que, para realizar um projeto
preciso, se apoia sobre conhecimentos
científicos de seu domínio, aceita submeter-

se a um controle de tipo científico mas, ao
mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar
sobre objetos bem mais complexos que os
objetos depurados da ciência e portanto a
enfrentar praticamente, com todos os meios
que dispõe, problemas que a ciência não
quer ou não pode levar em conta.
Acredita-se que o professor que aplica esta
metodologia de pesquisa em sala de aula,
consegue dar significado ao que se ensina e
proporciona uma autonomia intelectual aos
educandos. A Engenharia Didática é capaz
de fazer o educador refletir e avaliar sua ação
educativa e diante disto redirecionar e resignificar o trabalho que está desenvolvendo.
Uma pesquisa que se baseia nos
pressupostos da Engenharia Didática
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inclui quatro fases: Análise prévia, análise
à priori, construção da proposta didática,
implementação da experiência, análise a
posteriori e validação da experiência.
Fase 1: Análise prévia
Esta fase tem como objetivo analisar a
situação do ensino na qual ocorre o problema
didático em que se pretende atuar com a
proposta de uma intervenção para melhorar
a realidade atual.
Artigue (1996) recomenda, para organizar
melhor a análise prévia, fazer a distinção das
seguintes dimensões:
A
epistemológica,
associada
as
características do saber e relacionadas ao
estudo da evolução das ideias e do concreto;
Didática, associada as características do
funcionamento do sistema de ensino e as
criações didáticas resultado de sucessivas
transformações do saber matemático em
um instrumento educacional compreensível
para o aprendiz;
Cognitiva, associada a características dos
sujeitos ao qual se dirige o ensino.
Com a análise prévia seguida de uma
análise a priori o educador pode pensar na
elaboração de uma sequência didática a qual
será objeto de investigação.
Fase 2: Construção da proposta didática
A segunda fase consiste na construção
de uma proposta didática. De um ponto de
vista de Artigue (1996), esta fase comporta
uma etapa descritiva e uma etapa preditiva.
A primeira é a descrição do objeto. A
segunda, uma previsão de melhorias para o
processo de ensino aprendizagem, em que
são apontados os problemas em relação
ao objeto de estudo e são estabelecidas

hipóteses, as quais devem ser verificadas na
prática investigativa da sequência didática
que será elaborada.
Na Engenharia Didática, a elaboração
das hipóteses é importante, pois serão
comparadas com os resultados finais da
sequência didática. Com isso, conseguimos
validar ou não a mesma.
Fase 3: Implementação da experiência
A terceira fase da Engenharia Didática
descreve a aplicação da sequência didática.
Aqui é importante que o professor adote
uma proposta didática que aborde uma
metodologia capaz de desenvolver no aluno
seu lado crítico, autônomo e que o estimule
em relação ao conteúdo abordado.
Ainda nesta fase, Artigue (1996) sugere que
o educador deixe claro para os estudantes os
seguintes pontos:
Os objetivos e condições da realização da
pesquisa;
O contrato pedagógico;
Como será a aplicação dos instrumentos
de pesquisa;
Como devem ser feitos os registros
das observações realizadas durante a
experimentação.
Fase 4: Análise à posteriori e validação da
experiência.
Este é o momento em que o educador,
segundo Artigue (1996 ), deve fazer o
confronto entre a análise à priori e a análise
à posteriori, o que é necessário para ocorrer
a validação da pesquisa. Com isto podemos
dizer que esta fase se apoia no conjunto
de dados obtidos durante a aplicação da
sequência didática e das produções dos
alunos na sala de aula. É interessante salientar
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que estes dados podem ser completados com
metodologias externas como: questionários,
entrevistas individuais ou em pequenos
grupos em diferentes momentos do ensino.
A validação ocorre quando é feita a
análise à posteriori e com ela o professor
tem condições de verificar se o aprendizado
foi consolidado e se a autonomia intelectual
do aluno foi alcançada.
Ao nos inteirar das fases da Engenharia
didática percebemos a sua importância
durante
a
aplicação
de
práticas
educativas, as quais também podem ser
percebidas como objeto de investigação
sujeitas a mudanças conforme os resultados
alcançados. Assim, percebemos que esta
metodologia de pesquisa é importante e
ao mesmo tempo viável para o processo de
ensino aprendizagem.

A METODOLOGIA DAS FOLHAS
DE ATIVIDADES
No decorrer dos nossos anos de magistério
percebemos que os alunos do Ensino Médio
temem o estudo da Matemática e muitas
vezes sentem-se desestimulados, querendo
saber o porquê de aprender aquele conteúdo.
Alguns autores como Pavanello(1993),
Lorenzato (1995), Luis (2010) e Bernardini
(2014) concluíram que isso ocorre pelo
fato desta disciplina ser ensinada sem uma
contextualização adequada e com excesso
de ênfase em fórmulas algébricas.
Com o objetivo de contribuir para a
superação destes obstáculos, pensamos
estimular a aprendizagem por meio de um

produto didático que usa como metodologia
as Folhas de Atividades. As mesmas
apresentam situações problemas em que a
contextualização é explorada e incentiva a
autonomia do aluno.
Com base em alguns princípios defendidos
pelo húngaro George Polya(1985), como por
exemplo, levar o aluno a pensar, criamos as
Folhas de Atividades. Para alguns teóricos
o “pensamento matemático” compreende
descobrir demonstrações rigorosas e construir
sistemas axiomáticos. Porém, a Polya (1985),
existem outras habilidades mentais, menos
aparentes, mas não menos importantes
que são: reconhecer e extrair um conceito
matemático de uma situação concreta; prever
resultados e linhas de demonstrações; fazer
generalizações a partir de casos observados;
ter um raciocínio indutivo e fazer uma
argumentação por analogia.
Para Polya (1985) não existe um melhor
método de ensino, mas um bom método
seria aquele que considera as necessidades
locais da comunidade e com isto determine
os objetivos, os assuntos a serem ensinados.
Este é mais um ponto em comum que
observamos entre as Folhas de Atividades
e os princípios defendidos por Polya(1985),
pois para a sua elaboração é necessário
propor atividades que apresentam situações
interessantes que envolvam a realidade do
local em que será aplicada.
Durante a aplicação das Folhas de
Atividades o professor deve, se necessário,
colaborar apenas com breves sugestões e não
fornecer soluções que não foram pensadas
pelos estudantes. Este é outro ponto em que
nos aproximamos de Polya (1985, p.103), pois
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segundo ele: “Para aprender eficazmente, o
aluno deve descobrir, por si só, uma parte tão
grande da matéria ensinada quanto possível,
dadas as circunstâncias”.
Além de esta metodologia estar de acordo
com alguns princípios de Polya (1985)
ela também se adequa às Orientações
Curriculares do Ensino Médio (2006, p.81),
pois nestas orientações é proposto que
sejam trabalhados problemas interessantes,
desafiadores, e contribuam para o
desenvolvimento intelectual e que não sejam
apenas resolvidos por simples aplicações de
fórmulas (exercícios rotineiros). Além disso,
o professor deve agir intervindo o mínimo
possível na construção do conhecimento do
estudante e desta forma, lhe proporcionando
maior autonomia.
A metodologia de ensino por Folhas de
Atividades também trabalha com a ideia
do coletivo a qual é defendida no PCNEM
quando relata que:
A aprendizagem não se dá com o indivíduo
isolado, sem possibilidade de interagir com
seus colegas e com o professor, mas em uma
vivência coletiva de modo a explicitar para
si e aos outros o que pensa e as dificuldades
que enfrenta. PCNEM (2000, p. 120)
O PCNEM também defende o uso de
atividades contextualizadas como podemos
observar logo abaixo:
Os objetivos do Ensino Médio em cada
área do conhecimento devem envolver, de
forma combinada, o desenvolvimento de
conhecimentos práticos, contextualizados,
que respondam às necessidades da vida
contemporânea, e o desenvolvimento de
conhecimentos mais amplos e abstratos, que

correspondam a uma cultura geral e a uma
visão de mundo. (PCNEM,2000, p. 6)
Como a intenção deste trabalho é que o
aluno aplique os conceitos da matemática, de
forma autônoma e significativa, seguindo as
ideias de Polya, das Orientações Curriculares
do Ensino Médio (2006, p. 81) e do PCNEM
(2000) achamos que um caminho eficaz seria
a utilização do ensino segundo as Folhas
de Atividades, cujas características serão
discutidas a seguir.

CARACTERÍSTICAS
PEDAGÓGICAS
A sequência didática que propomos
é composta por quatro etapas. Na
primeira são retomados assuntos básicos
para o desenvolvimento do conteúdo a
ser trabalhado. Ainda nesta etapa são
introduzidos os conceitos matemáticos
do tema escolhido. A segunda etapa, é
composta por situações-problema utilizadas
para a verificação da assimilação dos
assuntos trabalhados na etapa anterior.
Logo em seguida são aplicadas Folhas de
Atividades que apresentam problemas
contextualizados, a serem trabalhadas pelos
estudantes organizados em pequenos grupos.
A última etapa é o momento em que será
feita a correção das Folhas de Atividades.
Será atribuída uma nota de zero a dez
para cada Folha de Atividade, que
irá compor a nota do bimestre.
Para elaborar as Folhas de Atividades
devem ser feitas pesquisas em livros
didáticos, dissertações e sítios da internet
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que apresentam problemas e sugestões
de situações cotidianas. É interessante
que as atividades sejam criadas pelo
educador, pois é ele que tem a aptidão
para adequar as situações problema das
Folhas de Atividades ao cotidiano de
seus alunos. Mas nada impede que
algumas questões sejam retiradas de
textos já publicados e adaptadas de
acordo com a necessidade.
As Folhas de Atividades têm como
característica principal os textos explicativos,
contextualizados e questões norteadoras.
Mesclando
estes
aspectos
podemos
proporcionar maior autonomia aos alunos
que podem ler, interpretar, discutir em grupo
e sem interferência direta do professor
conseguir solucionar as questões propostas.
As atividades podem ser técnicas e
conceituais e sempre significativas para os
estudantes, provocando-lhes motivação
para a busca de suas soluções. Elas
aparecem em determinada sequência na
qual inicialmente, propomos questões
simples, que gradualmente se tornam
mais complexas e elaboradas, exigindo o
conhecimento adquirido com as atividades e
textos anteriores.
A proposta é que estas Folhas de
Atividades sejam aplicadas para pequenos
grupos de alunos, proporcionando a
oportunidade de haver uma discussão
entre eles sobre os textos e os problemas
norteadores. Com isso os estudantes
aprendem a ser mais cooperativos e
participantes ativos da sua aprendizagem,
pois exigiriam pouca interferência do
professor na busca das soluções.

A RELAÇÃO ENTRE AS FOLHAS
DE ATIVIDADES E A ENGENHARIA
DIDÁTICA
As Folhas de Atividades podem seguir
os passos gerais do método proposto pelo
que se convencionou denominar Engenharia
Didática. Com isso localiza-se esta proposta
em uma metodologia de validação de
pesquisa em ensino.
Como vimos anteriormente a Engenharia
Didática se caracteriza por utilizar um
esquema
experimental
baseado
em
realizações didáticas em sala de aula. Uma
pesquisa que se baseia nos pressupostos
da Engenharia Didática inclui quatro fases
as quais estão presentes nesta proposta
didática. Passamos a descrever essas quatro
fases e suas conexões com o desenvolvimento
da metodologia em questão.
Fase 1: Análise Prévia
Aqui deve ser esclarecido os obstáculos
que detectamos no aprendizado do tema
escolhido. Consideram-se as orientações
da proposta oficial assim como as opiniões
de alguns autores e pesquisadores. São
feitas algumas considerações sobre as
consequências do ensino tradicional tendo
por base considerações desses autores.
Fase 2: Construção da proposta didática
A segunda fase consiste na construção
de uma proposta didática. Esta fase
acontece quando descrevemos as Folhas de
Atividades as quais apresentam problemas
contextualizados, interessantes e elaborados
para promover uma aprendizagem autônoma,
com a mínima interferência do professor.
Ainda aqui fazemos a análise à priori na qual
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procuramos antecipar as respostas e prever
possíveis dificuldades dos nossos estudantes.
Fase 3: Implementação da experiência
A implementação da experiência é
a terceira fase da Engenharia Didática.
Apresentamos situações problema utilizadas
para a verificação da assimilação dos prérequisitos. Logo em seguida são aplicadas
Folhas de Atividades que apresentam
problemas contextualizados, a serem
trabalhadas pelos estudantes organizados
em pequenos grupos. Nesta fase é feito
um contrato pedagógico, apresentamos
aos estudantes os objetivos e condições da
realização das atividades e como devem ser
feitos os registros das observações realizadas
durante a experimentação.
Fase 4: Conclusão e validação da
experiência
Na quarta fase comparamos as hipóteses
encontradas na análise a priori com os
resultados observados na aplicação das
Folhas de Atividades. Isto é necessário para
que ocorra a validação da proposta. Este é um
momento importante, pois após esta análise
podem ser feitas algumas modificações nas
Folhas de Atividades, caso haja necessidade.

A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA
POR MEIO DA APLICAÇÃO DAS
FOLHAS DE ATIVIDADES
Ao observar, analisar e avaliar o corpo
discente para qual lecionava, percebeu-se
a falta de interesse e muitas dificuldades
em relação ao aprendizado da Geometria,
especialmente a Geometria Espacial.

Com o intuito de estimular os estudantes
e contribuir para a superação de tais
dificuldades propomos uma sequência
didática contextualizada para o ensino
desses conteúdos.
Em razão do tempo disponível para a
realização deste projeto nos limitamos ao
assunto particular de área e volume de
cilindros circulares retos.
A sequência didática mesclou o uso do
material didático oficial do Estado de São
Paulo (Caderno do aluno e do professor)
e aplicação de Folhas de Atividades. Este
trabalho se desenvolveu em quatro aulas
expositivas utilizando o material oficial, três
aulas para resolução de problemas, quatro
aulas para aplicação das Folhas de Atividades
e duas aulas para socialização dos resultados.
Nas aulas que antecederam a aplicação das
Folhas de Atividades os alunos reconheceram
cilindros circulares que fazem parte do seu
cotidiano, estudaram os conceitos de áreas
de superfície e volume de cilindros retos
circulares, revisaram regra de três simples,
unidades de medidas de comprimento, área
e volume e método de arredondamento de
valores. Em seguida resolveram situaçõesproblema para avaliar a compreensão dos
assuntos mencionados anteriormente.
Em relação à aplicação das Folhas de
Atividades, os estudantes, em grupo e com
pouca intervenção da professora, calcularam
a área da chapa de alumínio necessária
para construir uma panela de pressão e
depois verificaram se a capacidade indicada
pelo fabricante era real. Esta situação foi
proposta na primeira Folha de Atividade que
era composta por seis questões norteadoras.
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A segunda Folha de Atividade propôs o
encontro da área mínima de uma panela
de pressão com volume fixado, com a ideia
de obter economia de material na sua
fabricação. Para a resolução desta situaçãoproblema também foram propostas seis
questões norteadoras.
É interessante ressaltar que em ambas as
Folhas, por intermédio de um questionário,
os alunos foram convidados a dar sua opinião
sobre as atividades propostas. Ao analisar
as respostas, verificamos que a maioria
dos estudantes gostou das atividades e

consideraram as questões com um nível
médio de dificuldade.
Após a aplicação das Folhas de Atividades
os alunos, com a mediação da professora,
fizeram a correção.
Esta sequência foi aplicada em duas
turmas da segunda série do Ensino Médio de
uma escola da Rede Estadual de Ensino de
São Paulo em uma cidade do interior.
Ao término da aplicação das Folhas de
Atividades foi realizada uma análise dos
resultados no qual obtivemos as seguintes
tabelas:

Mediante as respostas dos questionários,
observação das Tabelas I e II, podemos notar
que os alunos na sua maioria conseguiram
resolver e gostaram das atividades propostas.
Considerando estas observações e a
correção das Folhas de Atividades, realizadas
pelos alunos com mediação da professora,
entende-se que ocorreu a aprendizagem
de forma autônoma. Outros autores como
Bernadini (2014) e Silva (2014) relatam que
ao aplicar as Folhas de Atividades também
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conseguiram que os estudantes aprendessem
de uma forma mais autônoma e colaborativa.
Silva (2014, p.101), ao concluir seu
trabalho com Folhas de Atividades, relatou:
Em particular, com relação ao meu trabalho
de dissertação, com toda certeza colaborou
com o meu crescimento profissional e fez
com que eu mudasse meu olhar em relação ao
ensino, aos estudantes e ao modo de preparar
as aulas, mesmo as expositivas. Mudamos a
forma como abordar os assuntos, a dinâmica
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Enfim defendemos a utilização das Folhas
de Atividades no cotidiano da sala de aula,
pois com elas podemos explorar conceitos
matemáticos em níveis diferentes; com graus
de profundidade diferente; possibilitando
diferentes graus de aprendizagens. Além
disso, observamos que o educador ao entrar

de trabalho e até a forma de como encarar a dificuldade e/
ou falta de interesse de alguns estudantes.
Com isto percebemos que a aplicação desta
metodologia contribui para aprendizagem do discente e
também possibilita um novo olhar do educador em relação
as suas práticas pedagógicas.

em contato com esta metodologia, é levado
a repensar aspectos fundamentais da sua
prática docente. Com isto cremos que este
trabalho pode contribuir significativamente
com o ensino-aprendizagem de Conceitos
Matemáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É do conhecimento de todos que vivemos num período
marcado por inúmeras mudanças nos mais diferentes
setores da vida social. Elas exigem das pessoas constantes
adaptações e neste contexto encontramos as escolas.
A época atual pede que elas desenvolvam processos
educativos que possibilitem a participação ativa dos
estudantes, colocando-os diante de situações desafiadoras
que estimule a busca de soluções e respostas próprias,
de tal forma que sejam desenvolvidas habilidades e
atitudes que contribuam para a sua inserção na vida social,
econômica e política do país. Com base nessas observações
buscou-se por alternativas para o ensino da Matemática.
Sendo assim, propôs-se o desafio de criar uma metodologia que
apresentasse uma sequência didática diferente com atividades
interessantes, desafiadoras que pudessem desenvolver
no estudante o raciocínio lógico, espacial e algébrico.
Esta metodologia, que se baseia nos pressupostos da
Engenharia Didática, supõe pouca intervenção do professor
com o propósito de proporcionar o desenvolvimento da
autonomia dos estudantes na elaboração das soluções e,
consequentemente, em seu processo de aprendizagem.
Outros pontos positivos são a integração entre os
estudantes e o momento da socialização, em que ao
discutirem as soluções encontradas nos mostram que
realmente compreenderam o tema estudado. Entendemos
então, que os professores de Matemática deveriam
utilizar uma parte significativa de suas aulas para
dedicar-se a esse tipo de atividade.
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INTRODUÇÃO

FUNÇÕES NEUROLÓGICAS,
EMOÇÕES E O CORPO
RESUMO: Ler e escrever deixaram de ser a única preocupação na formação do cidadão, para
tanto é necessário conhecer o corpo, a mente e a alma a fim de desenvolver habilidades e
competências que auxiliem com as buscas sociais. Nessa perspectiva, compreender melhor
o neurológico, a psique e a influência das emoções tornou-se fundamental para desenvolver
com autonomia a aprendizagem. Compreender o funcionamento do cérebro, os transtornos,
as síndromes, as metodologias de ensino e aprendizagem, enfim informações que direcionam
o profissional em sua atuação, voltado à aprendizagem e suas dificuldades. A proposta é
contribuir com a educação, focado na aprendizagem e na dificuldade que está por trás, algo
físico, social, familiar, cognitivo ou emocional. Após estudos, discussões e reflexões sobre
estas dificuldades transformam o conhecimento adquirido em possibilidades estratégicas
para exercer o ensino aprendizagem. Estas foram indagações que orientaram a elaboração
deste artigo com o propósito de compreender os problemas, os desafios e as dificuldades.
Proponho uma síntese das principais questões levantadas neste, não as exaurindo, mas
buscando encerrar, momentaneamente esta que será uma discussão inesgotável.
Palavras-chave: Neurológico; Emoções; Aprendizagem; Síndromes; Dificuldades.
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A Neuropsicopedagogia é a área que
estuda o funcionamento do cérebro, o
comportamento humano focado na prática
para melhor compreender o desenvolvimento
e as estratégias que orientem, de forma
mais adequada, a disseminação do ensino
aprendizagem. Esse estudo está baseado
em dados objetivos sobre o funcionamento
cognitivo, auxiliando e orientando os
profissionais e suas ações. Compreender o
desempenho intelectual confere e capacita
para o desenvolvimento que é o grande
desígnio da competência de reter e pensar
como forma de desenvolvimento.
O MEC estima que 50% dos alunos chegam
ao ensino médio com dificuldades de leitura
e escrita, e cerca de 30% desses possuem
alguma deficiência: dislexia, hiperatividade,
déficit de atenção, déficit do processamento
auditivo e deficiência mental são alguns dos
problemas. Esses enigmas são resultados de
um conjunto de fatores e ainda temos que
lidar com diagnósticos errôneos oriundos
da facilidade de informações disponíveis na
internet, haja vista que algumas descrições
encaixam perfeitamente em alunos sem
distúrbios, para não ocorrer má interpretação
é preciso ponderar todas as informações,
analisar caso a caso com cautela e prudência,
de preferência por um profissional.
A Neuropsicologia espera compreender
a aprendizagem por meio das funções
neurais, essa ciência pretende desvendar os
transtornos que possam existir a fim de criar
estratégias de tratamento e facilitação do
processo ensino aprendizagem. O cérebro é

como uma orquestra depende da integração
de todos para realizar um concerto perfeito,
e assim, como uma combinação o cérebro,
depende de todo sistema funcional e quando
o desenvolvimento se dá de forma anormal
temos as disfunções cognitivas.
O sistema nervoso mediante a comunicação
entre os músculos processa para interpretar
as sensações do encéfalo, nervos, tronco
encefálico e para isso ocorrer tudo precisa
funcionar em perfeita harmonia. Quando
há alguma lesão significa que o cérebro
funcionará de forma desequilibrada e isso
terá consequências desastrosas e difíceis de
identificar levando em conta a complexidade
anatômica e funcional do sistema nervoso
e só serão identificados segundo análises,
estudo e a interpretação dos sinais. Assim,
teremos como saber se é uma doença
neurológica, um transtorno de aprendizagem
ou simplesmente ajustes na educação.
Esses sintomas e sinais neurológicos são
alterações psíquicas, como distúrbios da
consciência, do comportamento, da atenção,
da memória, da organização do pensamento,
da linguagem, da percepção, da organização de
atos complexos, retardo do desenvolvimento
e alterações motoras, todos podem ter
origem hereditária ou congênita. Não
podemos ignorar que a aprendizagem é um
processo contínuo baseado em significados
e depende da memória e da atenção para ter
êxito. Dificuldades, transtornos, distúrbios e
problemas de aprendizagem são expressões
muito usadas como muleta para justificar a
não aprendizagem, não podemos generalizar
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muito menos banalizar os problemas
existentes ou simplesmente rotular uma
característica como dificuldade.
A Neuropsicopedagogia é a articulação
entre a Psicologia e a Neuropsicologia, definir
a razão e a alma é compreender os processos
mentais, psicológicos ou pedagógicos. Essas
estruturas de conhecimento abrolham ações
que justificam problemas, encaminham ao
tratamento e valorizam o ensino que melhor
auxiliará na aprendizagem de cada um,
promovendo uma educação integral que
impulsiona muito além da escola.
A aprendizagem no que tange o tirocínio
está ligada ao desenvolvimento em qualquer
intercorrência e pode influenciar direta ou
indiretamente no processo desenvolvimento
e na aquisição da aprendizagem. O cérebro
é um sistema extremamente complexo,
que leva informações do mundo exterior
ao interior proporcionando sensações e
estabelecendo relações de extraordinária
importância para o aprendizado.
As ações necessárias para processar as
informações é o que ativa o cérebro, assim
esse procedimento de codificar e decodificar
informações desenvolve estímulos e com o
auxilio de várias ciências e suas singularidades
trarão
respostas
às
investigações
neuropsicológicas permitindo compreender
melhor os processos e procedimentos
que possam facilitar à aprendizagem.
Reconhecer os sintomas clínicos pode não
ser a tarefa de um educador, haja vista que
seu papel é ensinar, no entanto deter certos
conhecimentos que possam facilitar seu
trabalho tende a maximizar esses subsídios
contribuindo na investigação e compreensão

do funcionamento intelectual de cada um
e prontamente promover a intervenção
adequada e mais eficiente ao seu trabalho
pedagógico, bem como em suas avaliações
diagnósticas, o que faz parte das atribuições
pedagógicas e somente dessa forma
as dificuldades de aprendizagens serão
compreendidas e, especialmente, tratadas e
até sanadas.
Faz-se necessário desenvolver estratégias
de tratamento, bem como mudanças
especifica de atitudes e ações diretas
focando em estratégias de desenvolvimento
e interação, quebra de paradigmas e, por
conseguinte a construção de possibilidades
de desenvolvimento e aprimoramento de
habilidades. Outra questão fundamental
é a valorização pessoal e a autoconfiança
que implica no processo e se manifesta
positivamente no desenvolvimento.
A autoestima é uma questão muito
importante no processo aprendizagem e no
desenvolvimento do ser, uma vez que está
intimamente ligada ao que sentimos sobre
nos mesmos, é importante lembrar que
professores marcam a vida de seus alunos,
situações vexatórias ou humilhantes são
vilões para destruir essa segurança. Não
podemos esquecer que todos possuem
dificuldades em uma determinada área,
formas e tempos diferentes para aprender
e reverenciar o problema não é a atitude
mais adequada o melhor a fazer é focar na
habilidade desconstruindo a dificuldade e
construindo algo além.
A importância do Psicopedagogo e seu
conhecimento ao auxiliar as dificuldades
nos obstáculos desse caminho abarcam
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informações que possibilitarão a aperfeiçoarão
o avanço educativo, oferecendo qualidade
na educação e consequentemente uma vida
plena.
A sociedade precisa ser remodelada e
esses profissionais colaboram rompendo
barreiras e minimizando problemas, mediante
investigação o professor conhece o aluno
e busca qual a melhor intervenção, assim
professor e o aluno codificam e descodificam,
buscando
significados,
consciência
e finalmente com a problematização
transformam
abstrato
em
concreto,
descobrem limites e possibilidades.
A educação transforma em todos os
sentidos, proporcionando a inserção nas
mais diversificadas práticas sociais. Esse é
o objetivo de qualquer ambiente educativo,
visto que é na escola o primeiro local que
ocorre a inclusão segundo relacionamento
com seus pares. Descobrir esse novo universo
de forma equilibrada e prazerosa é o alicerce
para uma educação de sucesso. O preparo e
sensibilidade do professor são instrumentos
que facilitam detectar os problemas,
entretanto, o ato de educar e incluir não são
atos solitários, eles necessitam de parcerias,
de trocas, de profissionais que percebam cada
indivíduo, suas peculiaridades e esse olhar de
cada um em sua área especifica contribuem
de forma positiva no desenvolvimento
intelectual e social.
A participação dos pais é essencial, uma
vez que o aluno consegue se socializar muito
melhor quando se sente acolhido e seguro.
Não podemos desprezar o fato que eles
são imaturos e requerem um adulto como
orientador. A falta de estímulos, comunicação

e experiências limitam o desenvolvimento e
o aprendizado.
Partindo
das
reflexões
sobre
a
Neuropsicopedagogia,
entender
e
compreender
o
funcionamento
do
cérebro, os transtornos, as síndromes, as
metodologias de ensino e aprendizagem
para maior entrosamento do processo é
indispensável o conhecimento adequado
do funcionamento do cérebro ao receber,
selecionar, transformar, memorizar, arquivar,
processar e elaborar as sensações e as ações
bem como sua contextualização com o
processo ensino aprendizagem.
Hoje compreendemos que as emoções
atuam positiva ou negativamente em nosso
corpo, o pensamento e a fé transformam
algo ou alguém, um tratamento, a melhora
e quão grandemente as emoções interferem
no físico e impactam na qualidade de vida.
É questionável a falta de pesquisas uma vez
que já foi dito o quanto são novos estes
estudos, assim, requer o aprofundamento
sobre o tema de forma que abram horizontes
e relacione cientificamente as emoções, o
físico e a aprendizagem, uma luz para refletir
sobre os porquês e o que fazer.
Novo século, novas mudanças, novos
desafios, não se pode olhar mais a educação
com uma perspectiva de educação inclusiva,
pois ela já está inserida neste contexto.
Nossos olhares devem se voltar em como
atender melhor a todos dentro do ambiente
escolar, mediante práticas de ensino que
melhor se adequam a cada um. Ter a clareza
que os conteúdos são comuns a todos, mas a
metodologia de trabalho deve estar pautada
em práticas que contemplem o indivíduo
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como seres únicos, capazes de aprender
independente de suas limitações.
A educação, mesmo que num primeiro olhar
não pareça, sempre está ligada a mudanças,
a reorganizações, a reaprendizagens, a
novos olhares. Na mesma proporção que o
mundo vem se transformando, a educação
também se encontra em constantes buscas,
pois, não basta apenas ter o conhecimento é
preciso interagir com o mesmo e, mormente
apropriar-se dele. Estudos realizados
segundo o mapeamento do cérebro,
tomografias e ressonâncias, auxiliam na
compreensão dos problemas e como se
processa a aprendizagem em cada indivíduo.

NEUROCIÊNCIAS E FRENOLOGIA
Neurociências é a ciência que estuda o
sistema nervoso sua estrutura e funções.
O sistema nervoso é extremamente
complexo, seu estudo trabalha com três
elementos: o cérebro, a medula espinhal e
os nervos periféricos. A Neuropsicologia
estuda a influência entre as ações dos
nervos e as funções ligadas à área psíquica,
a Neurociência cognitiva o raciocínio, a
memória e o aprendizado, a Neurociência
comportamental
estuda
emoções,
pensamentos e o comportamento visível,
a Neuroanatomia estuda toda a estrutura
do sistema nervoso e a Neurofisiologia
que estuda as funções do sistema nervoso.
É possível perceber a importância e a
complexidade desse tema, no qual o cérebro
é o foco e compreender seu funcionamento
é entender o homem e seu movimento.

A Frenologia é o estudo da estrutura
do crânio que determinar o carácter das
pessoas e a sua capacidade mental. Esta
pseudociência baseia-se na falsa ideia que
as faculdades mentais estão localizadas em
órgãos cerebrais na superfície deste que
podem ser detectados por inspeção visual
do crânio. Estudos afirmam que existem 26
órgãos nas superfícies do cérebro que podem
afetar o contorno do crânio, o fazendo
subir ou descer e assim refletem funções
emocionais e intelectuais de uma pessoa.
Os frenologistas progrediram com os
estudos do cérebro humano como o lugar
do carácter, percepção, emoção, intelecto,
enfim, e as diferentes partes do cérebro são
responsáveis por diferentes funções mentais.
Aprofundando os estudos em cérebros
mortos eles associaram as diferentes
estruturas que conjecturam as funções
mentais, estudar o cérebro das pessoas
com problemas neurológicos contribui em
demasia à localização das partes do cérebro
responsável por especifico funcionamento
neurológico, deixando de ser arbitrário.
A frenologia não possui credibilidade
cientifica e durante a Segunda Guerra
Mundial
os
estudos
de Alexander
Romanovich Luria (1901–1978), revelaram
mediante a catalogação de cada paciente
que a lesão cerebral causava alterações
no comportamento e constatou que o
cérebro humano é composto por três
unidades funcionais básicas, sendo estas,
necessárias para qualquer tipo de atividade
mental. A primeira unidade funcional é
responsável para regular o tônus cortical, a
vigília e os estados mentais e é composta
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pela formação reticular e pelo tronco
encefálico. A segunda unidade funcional,
que é responsável por receber, processar e
armazenar as informações, que se compõe
das partes posteriores do cérebro (lobo
parietal, occipital e temporal). A terceira é a
unidade para programar, regular e verificar
a atividade mental, constituindo-se pelas
partes anteriores do cérebro (lobo frontal).
Essas contribuições marcaram o processo
ensino aprendizagem entrelaçando as
ciências e potencializando os estudos
em busca de caminhos que nos levem ao
aprender, e assim, compreender a conexão
do cérebro e a aprendizagem, não podemos
olhar estas ciências e não enxergar sua
colaboração com a educação desenvolvendo
um trabalho de acompanhamento que
proporcione a eficiência da aprendizagem,
com
o
desenvolvimento
linguístico,
psicomotor,
psíquico
e
cognitivo,
respeitando as limitações de cada indivíduo.
Destarte a psicopedagogia avalia, diagnostica
e estuda pensando sempre em realizar
as intervenções necessárias perante a
aprendizagem humana e suas intercorrências
considerando a compreensão do sujeito
como aprendiz, dotado de complexidades,
peculiaridades e inseguranças, sendo
obrigado a tomar decisões avaliativas além
ou aquém de sua realidade cognitiva.
As deficiências existem, mas é importante
não subestimar as possibilidades, nem as
dificuldades. Vivemos em constante mudança
e aprendizagem, e essas informações nos dão
condições de entender como se processa o
desenvolvimento de aprendizagem de cada
indivíduo, proporcionando-lhe melhoras nas

perspectivas educacionais e dessa forma
desmistificar a ideia de que a aprendizagem
não ocorre para alguns; na verdade sempre
acontecerá a aprendizagem, entretanto para
uns chega mediante estímulos, atividades
diferenciadas, respeitando o ritmo de
desenvolvimento de cada um.
Não podemos deixar de lado que a
motivação é um fator importante, o stress
contribui negativamente, assim como a
ansiedade, depressão, alimentação, tom
de voz pode tornar o ato de aprender
mais complexo do que é. Compreender o
cérebro e as relações que potencializam
ou não o processo, o ato de aprender será
infinitamente pesquisado a cerca de suas
peculiaridades a fim de encontrar meios
eficazes de ensinar na diversidade atendendo
as diferenças mediante as melhores
intervenções que promovam a aprendizagem.
Além do mais, a neurociência contribui
incluindo e possibilitando a aprendizagem,
indicando novos caminhos para que cada um
realmente seja visto na sua essência e em
sua individualidade.

NOVA PERSPECTIVA PARA A
APRENDIZAGEM
Para compreender melhor o processo da
aprendizagem é preciso entender o cérebro
que é o sistema integrador, coordenador e
regulador entre o ambiente e o organismo,
o comportamento e a aprendizagem. Dessa
forma podemos desmistificar a aprendizagem
segundo as metodologias de desenvolvimento
da linguagem e do cognitivo. Estudar as
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dificuldades comparando o desenvolvimento
das habilidades e do comportamento. O
autoconhecimento, os sentidos, as emoções
baseiam-se na lógica dos pensamentos
e como nos apropriamos das vivências e
essas experiências podem interferir tanto
positivamente
quanto
negativamente.
As emoções são indispensáveis aos
estímulos, à convivência, a interação com
o outro e com o mundo especialmente
na sociedade atual, de maneira geral
prioriza a inclusão e ao longo dos anos
essas práticas estão evoluindo com as
reformulações, crises e mudanças, dentro
deste contexto intensificamos as novas
teorias de aprendizagem juntamente
com novas formas de aprender.
O objetivo desse estudo é melhorar
as estratégias de desenvolvimento da
aprendizagem e as ações que de certa forma
contribui para minimizar limitações, contudo
nos dias de hoje existem vários tratamentos
que auxiliam no desenvolvimento das
competências e as habilidades, aproveitandoas ao máximo.
As práticas educacionais inclusivas
favorecem o aprendizado e o ambiente
escolar, pois aprendemos com as diferenças
e a democratização facilita o acesso
e a permanência na escola. Para isso
há a necessidade de um currículo com
recursos diferenciados, estratégias de
ensino, profissionais preparados, suporte
pedagógico, material adequado e, sobretudo
estrutura adaptada e auxiliares ou estagiários
que facilitem o trabalho do professor. Na
década de 80, alunos especiais ficavam
em salas separadas, todos em uma única

sala, com deficiências distintas e idades
diferenciadas. Hoje alunos especiais ficam
em salas junto com alunos da mesma faixa
etária e a discussão é o que se faz por essa
criança hoje, em uma sala com 40 alunos
como dar um atendimento diferenciado
e adequado. Acredito que em nenhum
dos dois casos está correto, mas hoje o
ganho é maior, fazer parte de um grupo da
mesma idade, pertencer a uma sala, um ano,
acompanhar sua turma, seus amigos, contudo
não podemos deixá-lo abandonado num
canto, é necessário um professor auxiliar,
recursos pedagógicos e psicológicos que
guiem o trabalho docente.
A escola conduz a socialização e
integração do individuo e só assim teremos
igualdade e cidadania. Não se trata apenas
de incluir um aluno, mas de repensar a escola
e a educação para que todos encontrem um
lugar no mundo e para isso é fundamental
considerar e valorizar o saber de todos
no processo de inclusão e socialização.
Claro que essas mudanças demandam
políticas públicas, boa vontade dos órgãos
responsáveis, além da contribuição dos
educadores, educandos e dos responsáveis,
todos em prol de uma educação inclusiva em
busca da transformação da sociedade, que
pressupõe a igualdade de oportunidades e a
valorização das diferenças. A singularidade
da diversidade forma cidadãos melhores
para a sociedade, diferenças étnicas,
sociais, culturais, intelectuais, sensoriais,
físicas, gênero, dentre outras, implicam
mudanças dos costumes, de modo a
garantir o acesso, a participação e a
aprendizagem de todos, sem exceção.
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Quando a criança vai para a escola e sai
do ambiente familiar o acompanhamento
e a evolução é importantíssima, a escola
observa atitudes, mas é a família que
presenciará mudanças comportamentais.
Essas alterações dizem muito sobre a saúde
mental das crianças é necessário uma
avaliação de um profissional, mas quem
indicará a necessidade é o trabalho conjunto
entre escola e casa, visto que, essa é uma
condição que afeta o desenvolvimento da
criança nas diferentes esferas de sua vida
e quanto mais cedo essa avaliação ocorrer
melhor para o tratamento. Hoje temos acesso
há muitas pesquisas, novos diagnósticos,
muitas doenças, vários especialistas,
contudo a importância do poder público para
que todos tenham acesso ao tratamento,
pois os prejuízos decorrentes da falta de
diagnóstico e do acompanhamento médico
e psicopedagógico vão do fracasso escolar à
evasão, da baixa autoestima à depressão, da
rejeição do grupo ao isolamento, às drogas,
à gravidez precoce, à promiscuidade sexual e
marginalização, entre outras.
Infelizmente, a especulação por parte
de alguns profissionais sem conhecimento
para tal avaliação, ou ainda, diagnóstico
feito por pessoas leigas, tem trazido
mais problemas aos que já sofrem com o
transtorno. Precisamos tomar cuidado com
diagnósticos mal feitos banalizando um
problema sério. É importante salientar ainda
que estes transtornos afetam seriamente o
desenvolvimento e o crescimento emocional
dos pacientes, sendo associados a dificuldades
escolares, comportamentos de alto risco, ou
seja, promiscuidade e abuso de substâncias,

dificuldades nas relações, suicídio, problemas
legais, múltiplas hospitalizações, etc.
Os diagnósticos devem sempre ser
realizados
por
médicos
psiquiatras
ou neurologistas em conjunto com
psicopedagogos. Precisamos ficar atentos
ao funcionamento acadêmico e social, alerta
aos sinais, causas físicas, neurológicas,
ambientais, gatilhos importantes e que a
ciência busca incessantemente identificar
e sanar, contudo alguns comportamentos
podem ser alterados com simples ações
básicas, regras, horários e exemplos.
De forma geral precisamos rever a
educação, hoje parece normal premiar o
errado contrário disso devemos mostrar
qual o comportamento esperado, a falta de
limites e de disciplina pioram os sintomas de
um possível transtorno ou até mesmo pode
mascarar ou até parecer um transtorno.
Outro ponto importante é a participação
dos pais e o fortalecimento do vinculo
com a criança, vale também estimular a
prática de esportes, que ensina conceitos
básicos de respeito, ética, moral, hierarquia,
companheirismo, organização, liderança,
cooperação, competição, regras, limites, além
do desenvolvimento de habilidades motoras
e sociais. Por fim, cultivar a comunicação com
a escola para monitorar o comportamento
do aluno, conhecer e valorizar suas emoções,
uma vez que elas favorecem a convivência e
o desenvolvimento social.
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A IMPORTÂNCIA DO
PROFESSOR
O fazer pedagógico é construído
metodologicamente
mediante
o
exercício comprometido com a função
e o desenvolvimento das habilidades de
cuidar, educar e desenvolver uma postura
investigativa na construção e aplicação de
conhecimentos pedagógicos, científicos e
metodológicos. Outra questão importante
é participar na elaboração do Projeto
Pedagógico com olhar investigativo, reflexivo
e crítico sobre as questões e concepções que
norteiam o saber e o fazer pedagógico.
Educar tem se tornado cada dia mais e
mais difícil, compreender as dificuldades
envolvidas no processo ensino aprendizagem
e buscar melhores formas de transmitir o saber
é a competência almejada por educadores.
Esse tema passou a ser foco da formação,
pois as experiências vivenciadas durante a
formação contribuem para a transformação
no desempenho de suas competências e esta
construção segundo as concepções sobre o
ensinar e o aprender para isto o educador
deve estar munido de preparo teórico e
prático e acima de tudo amar o que faz. Um
professor precisa compreender que ensinar
vai além de transmitir conhecimentos.
Ensinar requer reflexão assim como
aprender e consequentemente aceitar
as mudanças é o desafio.
O auxilio do profissional é fundamental,
para que o aprender ocorra da melhor
forma possível, lidando e relacionando os
conceitos, desenvolvendo raciocínio próprio
e autonomia para explicar suas ideias. O

processo pedagógico envolve o planejar, o
fazer, o rever, o organizar com o objetivo
de promover relações significativas entre o
educando e o conhecimento possibilitando o
acesso à cultura e a construção articulando
teoria e prática.
O perfil do profissional deve ter o
conhecimento da área, as ações pedagógicas,
gestão, investigação e cidadania, alicerce da
educação, exigências da sociedade, aprender
a ser e fazer melhor o exercício da docência.
Aplicando com seriedade e competência as
diferentes teorias adaptando em práticas de
acordo com a realidade do aluno.
As
competências
necessárias
ao
aprendizado possibilitam o desenvolvimento,
aperfeiçoamento
e
envolvimento
do
aluno bem como nas atividades relativas à
organização e gestão, habilitando-o para
o exercício ético da profissão atuando em
busca do exercício da cidadania, contribuindo
com a formação e a vida social, priorizando
os valores éticos que orientam as sociedades
democráticas, quais sejam, o respeito
à diferença, à autonomia, aos direitos
humanos, à participação e às liberdades
civis, compreender a complexidade que rege
as relações entre educação e a realidade
social em suas diferentes manifestações,
ser capaz de organizar, planejar, coordenar,
acompanhar e avaliar em qualquer situação.
Participação e desenvolvimento, educar
requer responsabilidade, pois transformamos
o individuo. O papel do professor vai muito
além de transmitir informações, temos um
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papel transformador, mudamos atitudes,
somos modelos e devemos ter consciência
de que nossas ações resultarão mudanças
em nossos alunos quer seja positiva ou
negativamente. Percebemos que ao longo
dos anos os professores já tiveram em algum
momento alunos com necessidades especiais
e não podemos nos esconder achando que
podemos permanecer cegos temos que
mudar e ensinar conforme a necessidade
de cada um, respeitando suas limitações e
buscando ampliar seu aprender.
A inclusão ainda é um grande desafio,
especialmente a adequação de recursos,
predisposição dos profissionais envolvidos
e suporte da família. Somos resistentes às
diferenças e as mudanças e para quebrar
esse paradigma é preciso conscientização de
todos e o engajamento do poder público.
No contexto em que a sociedade atual
vive, a escola passou a assumir um novo
papel na história, no que se refere à formação
igualitária para todos. Dessa forma, o
professor diante desta realidade é peça
fundamental como mediador nesse processo
e deverá promover um ensino digno e
igualitário, formando cidadãos conscientes
para a sociedade.
A história nos mostra a necessidades de
evolução tanto nos conceitos como nas práticas
educativas. Na Idade Média, pessoas com
deficiência eram excluídas, marginalizadas,
rotuladas como inválidas perseguidas e até
mortas. Com o Renascimento, ocorre uma
mudança e começam a falar de direitos e
deveres. Na Idade Contemporânea dá início a
preocupação com a educação e as diferenças,
preocupação essa de pouca valia já que a

segregação fazia parte da realidade dessa
época, deixando, até os dias atuais, efeitos
ainda prejudiciais, no final do século XX e
início do século XXI, a educação passa, por
grandes reformulações, crises e mudanças,
o que ressalta a importância da escola e
enfatiza os métodos e as técnicas de ensino.
Esse movimento mundial tem como preceitos
o direito de todos os alunos frequentarem a
escola regular e a valorização da diversidade,
de forma que as diferenças passam a ser
parte do estatuto da instituição e todas as
formas de construção de aprendizagem
sejam consideradas no espaço escolar.
A Constituição Federal de 1988 em seu
artigo 3º, Inciso IV que assegura o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação e no artigo 5º, a Constituição
garante a igualdade e as leis facilitam o
exercício dos direitos.
Além disso, a Constituição Federal garante
em seu Artigo 205 que a educação é direito
de todos e dever do Estado e da família.
Em seguida, no Artigo 206, estabelece a
igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola. O Atendimento
Educacional
Especializado,
oferecido
preferencialmente na rede regular de ensino,
também é garantido na Constituição Federal
(Artigo 208, Inciso III).
A Declaração de Salamanca (julho de 1994)
reafirma o direito da educação para todos e
em 10 de junho de 1994, representantes de
92 países e 25 organizações internacionais
realizaram a Conferência Mundial de
Educação, encontro realizado pelo governo
espanhol e pela UNESCO, dando ênfase a
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Educação Integradora, ensinar e acolher.
O objetivo da escola, segundo a lei, é
promover o pleno desenvolvimento do
educando, preparando-o para a cidadania e
qualificando-o para o trabalho, inclusive a
educação de alunos com deficiência como
mencionada na lei nº 9394/96 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Outro documento que tem o objetivo
de eliminar qualquer discriminação é a
Convenção da Guatemala de 08 de outubro
de 2001, nº 3.956, ponderando a integração
do cidadão.
A palavra discriminação significa diferença,
excluir, impedir ou anular o reconhecimento
de ser um cidadão com direitos como todos
os outros e, mormente o direito de exercer
liberdade e gozar dos direitos humanos. Essas
leis deixam claro que ninguém pode receber
tratamento desigual, assim asseguram as
condições necessárias para uma educação
de qualidade para todos, permitindo o
acesso e a igualdade de condições, com
adaptações razoáveis as necessidades de
cada um facilitando sua efetiva educação
maximizando
seu
desenvolvimento
acadêmico e social, para tanto é preciso
ações como a formação de professores,
dos gestores e professores para a educação
inclusiva, as adaptações arquitetônicas
das escolas, a produção e distribuição de
recursos para a acessibilidade.
Garantir recursos de acessibilidade, bem
como estratégias de desenvolvimento da
aprendizagem deve ser uma prioridade e
prevista no projeto político pedagógico
de uma escola. Essa ação vai ao encontro
da Educação Inclusiva, saindo do papel

para a prática e assim fica evidente que
a preocupação com a inclusão é algo real
tanto no que tange sua necessidade quanto
na preocupação dos envolvidos garantindo
todos os direitos ao portador da necessidade.

O CÉREBRO E SUA
MAGNIFICÊNCIA
O cérebro é o principal órgão com cerca
de oitenta e seis bilhões de neurônios.
Um conjunto de estruturas ligadas por
mais de mil conexões sinápticas. Esses
neurônios comunicam-se por meio de fibras
protoplasmáticas chamadas axônio, que
conduzem pulsos para partes distantes do
cérebro e do corpo e as encaminham para
serem recebidas por células específicas.
Filosoficamente podemos dizer que o
cérebro é a estrutura física na qual a mente
está implícita. O cérebro ainda é um mistério,
possuímos um conhecimento relevante, mas
compreender todo seu desenvolvimento e
quantos fatores externos podem afeta-lo é
uma incógnita.
Do nascimento até os primeiros anos
da infância alguns neurônios aumentam
e expandem como batimento cardíaco,
frequência respiratória e controle da
temperatura corporal.
Algumas áreas
continuam a se desenvolver rapidamente
respondendo aos estímulos e a eficiência
em aprender vai se adequando as
vivências ambientais. O crescimento e
desenvolvimento do cérebro, aos sete
anos se ampliam e regulam suas funções
e reações e continuam a fazê-lo voltados
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para a própria sobrevivência. O neocórtex
é a parte mais evoluída do cérebro na qual
processa o raciocínio, a compreensão, a
arte e a imaginação. A mente é considerada
extremamente complexa, permitindo o
pensamento simbólico e o mecanismo de
internalizar a experiência oriunda da interação
com o meio. Funções superiores do cérebro,
tais como memória, sono, sonho, linguagem,
pensamento, emergem interagindo com
estímulos internos e externos e toda essa
complexidade permite ao ser organizar a
informação captada pelos canais sensoriais,
e transformá-la em significado.
Essa é a beleza oculta da mente, informações
processadas na esfera intracerebral que
atribuímos significado semântico, haja vista
a mente tenta decodificar o mundo e dar
significado. O pensamento busca alternativas
muitas vezes desconstruindo para construir
e assim edificar o conhecimento. Quando
vivenciamos certas experiências alcançamos
as conexões neurais, esses impulsos
detectam algo significativo, mudam as
conexões e aumentam às ramificações, do
volume, da densidade, da área sináptica,
número dos receptores e concentração dos
neurotransmissores. Como uma disputa por
espaço é a capacidade do cérebro de mudar
os estímulos cognitivos, o conhecimento e
as ações voltadas à aprendizagem crescem à
medida que ocorrem alterações estruturais
no cérebro.
A neurociência busca estratégias que
possam influenciar o cérebro na busca
incessante do desenvolvimento e como
fatores emocionais também influenciam
na aprendizagem bem como outros fatores

que podem bloquear o crescimento. O
profissional precisa abrir sua mente, trabalhar
seu cérebro para reconhecer os problemas,
usar seu feeling e rever ações e atitudes que
não condizem com o que pregamos. É muito
importante que as teorias saiam do papel
contribuindo com a realidade.
Faz-se necessário em tantas outras
situações que são sinalizadas de alguma
forma pelo subconsciente, por isso a
importância do trabalho em conjunto entre
escola, família e profissionais das áreas
fundamentais para compreensão do cérebro,
seu desenvolvimento, suas dificuldades e
complexidades. E assim com tantas situações
que acontecem é imprescindível ouvir os
sinais para juntos decifrá-los.
A intenção deste trabalho é iniciar essa
conversa entre pesquisadores, educadores,
pais e especificamente àqueles que se
propõe a educar. Há necessidade urgente de
parcerias propendendo à educação como um
todo, um olhar global. O ser é único, inacabado
e repleto de especificidades, contudo,
é preciso ter ciência da personalidade,
da sensibilidade, das dificuldades e das
habilidades de cada um, apropriando-se das
informações oriundas do cérebro, bem como
o que é produzido por ele como a fala, a
escrita, a leitura e o movimento. Um melhor
conhecimento sobre a evolução e a pesquisa
sobre o cérebro são as bases neurais da
aprendizagem que provavelmente irão
validar muitas das abordagens e estratégias
cognitivas que professores e alunos já
usam rotineiramente, ou permitir avanços
inovadores para conquistarmos o grande
objetivo da educação, o aprendizado.
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Outro ponto fundamental que devemos analisar com mais cuidado e até sensibilidade são
os porquês da vida: pessoas adoecendo por muitas moléstias vinculadas às emoções. Pensar
sobre esses porquês chega a ser um ritual, questionar a vida, nossas conjecturas, porque
esmorecemos, quais são as aspirações e decepções, pensamentos mais ínfimos, perfeitas
imperfeições, marcas deixadas pela memória, saudades e o quanto influenciam o futuro.
Essas marcas intrínsecas no pensamento são os desafios no processo de desenvolvimento,
lidar com as informações e com o conhecimento gerado internamente acaba, muitas vezes,
gerando pontos de inércia que causam dificuldades e dispersão no aprender. O foco e o
propósito mudam, perdem a continuidade e geram aprendizados irrelevantes que no fim
não é aprendizado, faltam estímulos e o descuido com orientações conflitantes geram
estagnações. Muitas vezes, para resolver problemas complexos, temos que mudar. Isso não
significa esquecer os problemas, mas sim analisar e construir estratégias de crescimento,
essas mudanças são importantes para estimular melhorias, aproveitando conhecimentos e
aprendizados já existentes, unindo esforços que ajudem a prosperar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo avança e com isso aumentam as competências
voltadas para a linguagem, interpretação e habilidade
de raciocinar. O homem utiliza a linguagem para
fazer perguntas, explorar ideias e pensar, contudo,
não podemos esquecer que cada ser adquire a linguagem
num ritmo próprio e convivendo em um ambiente motivador
e letrado isso se torna mais fácil.
A família tem importância fundamental neste processo e
atrelada a escola proporcionam a criança acesso ao mundo
letrado. É possível perceber o destaque do desenvolvimento
motor, uma vez que entram em contato com o mundo e
desenvolvem sua coordenação motora e o seu equilíbrio.
A apropriação da linguagem é a porta para outras
dimensões. Entretanto, devemos privilegiar as práticas
voltadas para o letramento. Práticas que instiguem o
gosto pela leitura, para que o aprendizado não se torne
mecânico e descontextualizado. Sem estresse e ansiedade
na decodificação das palavras e na compreensão das falas. O
grande desafio dos professores consiste em trazer vivências
que ampliem as possibilidades de leitura e escrita. Nesse
ínterim, para realizar o aprendizado de forma plena, há que
conscientizar os envolvidos da importância da educação, e
que esse processo não é de obrigação exclusiva da escola,
afinal, o tempo que se tem na escola é inferior ao tempo
fora do ambiente escolar. Salientamos a importância da
participação dos pais na educação em parceria com a escola.
Deste modo, aprender a ler e escrever permite qualidade de
vida, ler o mundo com sentimentos, com criação e, sobretudo
participando da vida em sociedade. Compreendemos que,
assim como o discente, cada docente é único em sua forma
de pensar e de agir, cabendo-lhe escolher qual o melhor
método de ensino a ser aplicado para o melhoramento e
aprimoramento do desempenho cognitivo de sua turma. Não
é uma tarefa fácil, exige planejamento, elaboração de planos
e projetos, produção de materiais, pesquisas, observação do
desempenho dos alunos, registros e intervenções sobre
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hipóteses de escrita que elaboram, e, acima
de tudo ser comprometido com a qualidade
da educação que desenvolve e sua prática.
A interação entre professor e aluno vai
além de ministrar uma disciplina específica,
um professor é mestre de tudo um pouco.
Dizer que não faz parte do currículo ou de
sua obrigação é querer enganar a si próprio.
O professor é exemplo de ações, atitudes
e pensamentos. Desvendar e sinalizar
problemas, dificuldades, sentimentos, o
educador precisa atenção a tudo e a todas

as mudanças que ocorrem no âmbito escolar,
mas não cabem culpas se algo passar
despercebido, afinal não é a toa que após
uma determinada fase há várias disciplinas
e consequentemente vários professores
interagindo entre si. Assim fica mais fácil
perceber a importância do trabalho em
equipe, do trabalho docente e do valor de
todos unidos em prol de uma educação
inclusiva, de qualidade, propendendo um
povo primoroso e um mundo melhor.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS
ESCOLAS PÚBLICAS
RESUMO: Este artigo traz algumas reflexões a respeito da gestão das escolas públicas
no Brasil. A democratização dos tempos, espaços escolares, currículos deveriam ocorrer,
porém na prática ela não acontece. A maioria das decisões não são compartilhadas e nem
discutidas, são impostas de cima para baixo sem levar em consideração a realidade de
cada unidade escolar e muito menos os alunos atendidos. Quando a gestão não leva em
consideração e opinião da comunidade a qual a escola faz parte, todos os segmentos
ficam insatisfeitos, fazendo com que não haja autonomia e nem significado no processo
ensino aprendizagem. Com uma gestão democrática busca-se maior participação de todos,
cumprindo a função social da escola, integrando e melhorando o diálogo. Assim a escola não
fica marginalizada e sim integrada à realidade da região a qual faz parte.
Palavras-chave: Gestão Democrática; Escolas Públicas; Diálogo.
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INTRODUÇÃO
A implantação de um ambiente
democrático nas escolas públicas perpassa
por inúmeros entraves, tais como:
ausência de esforço coletivo, falta de
definição do papel de cada membro,
objetivos pedagógicos não traçados, falta
de perspectiva de mudanças por parte dos
alunos, pais e etc.
A ideia da gestão democrática não é
trabalhada na prática, ficando a questão
apenas no plano teórico, ou seja, muitas
vezes as ações são postas como objetivos
nunca alcançados. A não participação
ativa das pessoas envolvidas limita
as ações, muitas vezes por não
saberem como se envolverem.
É neste eterno planejamento que as ações
que ajudariam na melhoria da educação atual
não acontecem, pois não há a participação
efetiva dos envolvidos.
A luta pela democratização nas escolas
não é simples, pois entra em conflito com
os interesses dos envolvidos no processo.
Porém constatações assim não devem servir
de justificativas para não impulsionar estas
práticas. A gestão democrática é condição
primordial para a construção coletiva da
qualidade da educação e isso implica uma
nova cultura de organização. Paro (2005, p.
162) afirma que:
se pretendemos agir na escola, como de
resto em qualquer instância na sociedade
com vistas a transformação social, não
podemos acreditar que estejam já presentes
condições ideais que só poderão existir como
decorrência dessa transformação.

Este artigo tem como objetivo geral
traçar um panorama da Gestão Democrática
nas Escolas Públicas na atualidade. Como
os autores nacionais contemporâneos
pensam a Gestão Democrática nas Escolas
Públicas? Para atingir tal objetivo geral,
teve-se como objetivo específico realizar
um levantamento bibliográfico da literatura
relacionada ao tema e trazer as principais
ideias dos autores elencados. Acredita-se
que tal levantamento pode colaborar para a
prática da Gestão Democráticas nas Escolas
Públicas na atualidade.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA
A gestão democrática na escola pública
pressupõe a participação ativa de todos
perante questões norteadoras do processo
educacional. Paro (2005) fala que em
educação o homem é um ser histórico,
buscando liberdade e participação nas ações,
tornando-se sujeito e se responsabilizando.
Esse ato deve ser coletivo e nunca isolado.
A democratização da escola tem como
característica a relação simbiótica entre os
setores que dela participam, tem que haver
uma importante busca de objetivos comuns
e que sejam defendidos por decisões
coletivas, nas quais cada membro assuma
a parte que lhe cabe na responsabilidade
do trabalho. As relações humanas, neste
intercâmbio, também são muito importantes.
Nesta gestão participativa uma das condições
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essenciais é a quebra de paradigma de uma
organização escolar arcaica e obsoleta.
Libâneo (2006) propõe:
Os objetivos sociopolíticos da ação dos
educadores voltados para as lutas pela
transformação social e da ação da própria
escola de promover a apropriação do saber
para a instrumentação científica e cultural
da população, é possível não só resistir
às formas conservadoras de organização
e gestão como também adotar formas
alternativas, criativas, que contribuam
para uma escola democrática a serviço da
formação das relações sociais presentes.
(LIBÂNEO, 2006, p. 328)
A gestão democrática implica participação
da comunidade, assim a escola deixa de ser
uma redoma, um lugar fechado e separado
da realidade e passa a acontecer como
uma comunidade educativa, interagindo
substancialmente com a sociedade civil.
Gadotti e Romão (1997, p. 16) também
afirmam que a participação influencia na
democratização da gestão e na melhoria da
qualidade de ensino.
Todos os segmentos da comunidade podem
compreender melhor o funcionamento da
escola, conhecer com mais profundidade os
que nela estudam e trabalham, intensificar
seu envolvimento com ela e, assim,
acompanhar melhor a educação ali oferecida.
(GADOTTI e ROMÃO, 1997, p. 16)
O esforço e interesse de todos os
envolvidos é que fundamenta a participação
coletiva, que é de vital importância para
a instalação de um ambiente democrático
na escola. Sendo assim a escola deve se
perceber como exemplo, assegurando a

participação dos envolvidos. A diversidade
tem que ser valorizada e a inclusão se
torna prática ao reconhecer como útil a
participação, decisão e a ideia do outro.
A escola deve estar aberta ao debate,
discutindo as diversas abrangências de fatos
importantes à escola, tendo para isso que
organizar-se em tempo e espaço, convocando
a todos para participar e entender as funções
de cada um e a missão da escola, também
pais e alunos para assim debater questões
primordiais no processo educativo.
A participação é o principal meio
de assegurar a gestão democrática da
escola, possibilitando o envolvimento de
profissionais e usuários no processo de
tomada de decisões e no funcionamento da
organização escolar. Além disso, proporciona
um melhor conhecimento dos objetivos e
metas, estrutura e organização e de sua
dinâmica, das relações da escola com a
comunidade, e favorece uma aproximação.
(LIBÂNEO, 2004, p. 102)

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO
SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA
Historicamente percebe-se o caos em
que está a educação brasileira. Ao observar
os movimentos registrados tem-se uma
elite dominante fazendo e desfazendo o
processo educacional com normas e leis que
se projetam de cima pra baixo sem a menor
participação da sociedade.
Seguindo esta análise tem-se as demandas
sociais da maior parte da população que é
quem usa a escola e percebe-se que nela não
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há participação de todos. Porém as políticas
educacionais implantadas não atendem
com eficácia, a condição social não sendo
capaz, até hoje, de consolidar uma sociedade
amplamente democrática. Perpetua-se os
ideais da elite dominante sobre a grande
massa que não consegue nem discutir as
necessidades sócio culturais, currículo e
etc, que fará a gestão das próprias escolas.
Leher (2002) comenta que as oportunidades
e escolaridade somente eram para as classes
mais abastadas, índios, negros libertos,
crianças e jovens pobres eram proibidos
legalmente de frequentarem escolas, esta era
mais uma forma de dominação e exclusão.
Estas unidades educacionais eram
concebidas tendo em vista a educação dos
filhos das classes dominantes, sendo os
valores trabalhados voltados às classes que
detinham mais posses. Os brancos com
poucas posses podiam se servir apenas das
escolas tidas como “primeiras letras”, e quem
normalmente ministravam tais aulas que se
baseavam no ensino mútuo, eram os alunos
que mais se destacavam. Já para os escravos,
que não eram considerados como cidadãos,
não havia escolas.
As elites também dominavam o discurso
e a prática da educação no período do
Império. O militarismo trouxe a República
que chegou por meio de um processo de
revolução passiva. O capitalismo depois do
fim da escravidão adquire posição mais clara
e assim nascem as classes operárias.
As vozes silenciadas no Império, e no início
da República, a partir de 1870, segundo
Leher (2002), passam a ser ouvidas por
meio de reivindicações na imprensa, na qual

intelectuais como Silvio Romero, Manuel
Bonfim lutam por uma educação em sintonia
com a cultura brasileira, em que a poesia
e as línguas africanas possam ter espaço.
Tentativas como a revolução comunal em
1871, que propõe base de igualdade social
e instrução integral que cada um tem direito,
foi logo derrubada contando com reações
endurecidas. Mais de 130 anos depois, a
educação ainda é subordinada ao capital.
As políticas de educação para Cury (2002)
têm origem nas demandas sociais e políticas
que não se conformam com os desígnios
particulares que muitas vezes é tomado como
regra para a construção. Formas de pressão
de novos sujeitos sociais tem tomado as
políticas educacionais plurais, quando do
dinamismo coletivo de sujeitos sociais aliada
às necessidades sociais.
Nesse sentido leva-se em conta a
prática dos movimentos sociais que tem
mostrado de acordo com Ciavatta (2002,
p. 102) que a prática social é educativa e
que no pedagógico há política, assim vice
e versa. E ainda segundo ela “a educação
pode não ser democrática, mas a prática da
democracia é, em si, educativa”, portanto
a política educacional deve ter como rumo
fundamental a democracia.
A gestão democrática surge como
possibilidade de aniquilar o autoritarismo
enraizado no processo educativo no
interior das escolas. Propor uma gestão
democrática na escola é conferir autonomia
a ela, que segundo Paro (2004, p. 11)
“significa em conferir poder e condições
concretas para que ela alcance objetivos
educacionais articulados com os interesses
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da comunidade”. E sim se dará por conquistas
dos interessados, desta forma torna-se cada
vez mais necessárias mudanças no processo
de autoridade no interior da escola. Tal
afirmação leva a crer que as mudanças no
processo de autoridade no interior da escola
se darão por força das conquistas obtidas
pelos próprios interessados, ou seja, os
participantes das escolas.
A instrumentalização desses participantes
é um aspecto relevante no processo de
democratização na escola. Freire (2004)
observa:
Tudo o que a gente puder fazer no
sentido de convocar os que vivem em
torno da escola e dentro da escola, no
sentido de participarem, de tomarem
um pouco o destino da escola na mão,
também. Tudo o que a gente puder fazer
nesse sentido é pouco ainda, considerando o
trabalho imenso que se põe diante de nós que
é o de assumir esse país democraticamente
(FREIRE, 2004, p.7)

LEIS E SEGMENTOS QUE
EFETIVAM A GESTÃO
DEMOCRÁTICA
A gestão democrática está legalmente
pautada para que estados, municípios
e a própria federação se organize
para exercer este princípio nas escolas
públicas deste país.
A participação do povo na LDB (Lei de
Diretrizes e Bases, n° 9.394/96) é bastante
clara quando ressalta o dever que a
escola tem de integrar-se à comunidade, e

a importância da participação do professor
como formador de ideias e figura que se
posta na comunidade escolar a ser seguida,
desta forma tem grande responsabilidade
em exercer e propor essa participação. O
que se percebe é que cada vez mais os pais
estão buscando agir como partícipes na
gestão escolar, porém essa participação não
basta acontecer apenas na área do discurso.
A avaliação da escola pela comunidade,
segundo Navarro (2004) vem a ser um
processo eficaz para que se constatem
problemas e para que se siga em rumo às
resoluções conjuntamente.
O parágrafo único do art. 1° da
Constituição Federal, traz em seu texto
o primeiro princípio democrático a ser
exercido pela sociedade quando diz que:
“Todo o poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”. Este artigo, ressalta ainda, que
há a necessidade de que estes mecanismos
democráticos
sejam
aperfeiçoados
continuamente. Cury (2002) coloca que esse
princípio significa a nova cultura política
de um Estado Democrático de Direito,
implicando uma cidadania que não pactua com
processos de clientelismo ou particularismos.
Prova disso são as atuais atitudes da
sociedade, que busca a transparência nos
processos de decisão, lançando mão, para
isso, de todos os recursos existentes,
inclusive o da tecnologia.
O que se deve levar em conta é que
ao organizar-se democraticamente em
busca de metas transformadoras a escola
se fortalece na medida em que os interesses
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nas
mudanças
e/ou
transformações
se
posicionam
como
protagonistas
em torno da realização das mesmas.
Libâneo (2004) esclarece:
O princípio da autonomia requer vínculos
mais estreitos com a comunidade educativa,
basicamente os pais, as entidades e as
organizações paralelas à escola. A presença
da comunidade na escola, especialmente
dos
pais,
tem
várias
implicações.
Prioritariamente
os
pais
e
outros
representantes participam do Conselho
da Escola da Associação de Pais e Mestres
para reparar o projeto pedagógico curricular
e acompanhar e avaliar a qualidade dos
serviços prestados (LIBÂNEO, 2004, p.144).
A prática da gestão democrática deve se
desenvolver num ambiente em que todos
convivam como sujeitos, com direitos e
deveres percebidos com base em discussões
e decisões coletivas. Assim, na escola deve se
instalar um clima de favorecimento a ação das
instâncias colegiadas e processos decisórios
como Conselho Escolar, Associação de Pais e
Mestres, Grêmio Estudantil e Projeto Político
Pedagógico que agregam a participação
dos demais por meio da representatividade
de todos os setores da escola.
A Associação de Pais e Mestres é uma
instância significativa na busca da gestão
democrática da escola, funcionando como
elo que liga pais, professores e funcionários
objetivando em suas ações solucionar os
problemas que emergem da prática educativa
diária nas escolas.
O Grêmio Estudantil é um espaço fértil
para que novas lideranças possam emergir,
pois este exerce um papel estratégico, sendo

eixo que articula a participação do aluno na
gestão democrática da escola. É o exercício
dessa participação que propicia e estimula
a integração do aluno nas práticas sociais e
democráticas.
O Projeto Político Pedagógico deve ser
norteado por princípios que decorrem da
opção de educação em construção. De acordo
com Oliveira (2005) são eles: Autoridade;
qualidade; participação e igualdade, assim o
Projeto Político Pedagógico é essencial para
a efetivação da democratização da escola
pública, já que a vida da escola está depositada
nele, desta forma ele deve ser inacabado e
flexível. Segundo Alarcão (2001): “A escola
deve estar aberta à comunidade exterior.
Atenta à comunidade interior, envolver todos
na construção do clima escolar, na definição
e na realização do seu projeto e na avaliação
da sua qualidade educativa.”
O Projeto Político Pedagógico como
instrumento de planejamento coletivo,
demonstra seu poder de democratização
da escola, quando resgata a unidade do
trabalho escolar e garante que não exista
divisão entre as pessoas que planejam e as
que executam. O Projeto Político Pedagógico
deve ser construído sob a lógica do conjunto,
no qual todos os seguimentos planejam e
todos executam, garantindo a visão do todo.
Assim o todo, estando de posse do
conhecimento
do
trabalho
escolar,
profissionais
dos
vários
segmentos
da
escola
(gestores,
técnicos
administrativos e de apoio, decentes,
discentes, pais e comunidade local)
cumprem seus papéis específicos, mas com o
conhecimento geral, desta forma o trabalho
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deixa de ser estanque e fragmentado.
Sendo todos partícipes da prática educativa,
consequentemente todos educadores.
Dentre estas instâncias participativas,
existe também o Conselho de Escola,
destacando-se como o que abrange o todo
da escola, daí a importância desse processo
na construção da escola democrática que
se almeja. O conselho deve ser formado por
todos os segmentos que compõe a escola e
deve ser deliberativo. É bom que se lembre
que os conselhos não falam pelos dirigentes,
mas aos dirigentes em nome da sociedade, de
acordo com Navarro (2004). Assim, para
poder falar em nome da sociedade a partir dos
diferentes pontos de vista, para traduzir os

anseios da comunidade e não simplesmente
legitimar a voz da direção, a composição dos
conselhos precisa representar a pluralidade
das vozes de sua comunidade. Antunes
(2002) explica que:
Será no conselho que os problemas
da gestão escolar serão discutidos e as
reivindicações educativas serão analisadas
para, se for o caso dependendo dos
encaminhamentos e da votação em plenária,
ser aprovadas e remetidas para o corpo
diretivo da escola, instância executiva, que
se encarrega de por em prática as decisões
ou sugestões do Conselho de Escola.
(ANTUNES, 2002, p. 23)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cerne da educação é a formação de cidadãos,
então a qualidade desta está diretamente ligada
ao exercício da cidadania.
Neste artigo foram citados formas da comunidade fazer
valer seus direitos e ter voz ativa na gestão. Estas instâncias
são: a Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil,
Projeto Político Pedagógico e o Conselho de Escola. Ou seja,
a escola abarca os vários segmentos pertencentes ao núcleo
ensino aprendizagem, porém fazer uma gestão democrática,
ainda hoje é difícil.
A exigência da participação dos pais na organização
e gestão da escola corresponde as novas formas
de relações entre escola, sociedade e trabalho, que
repercutem na escola nas práticas de descentralização,
autonomia,
corresponsabilização,
interculturalismo.
De fato, a escola não pode ser mais uma instituição isolada
em si mesma, separada da realidade circundante, mas
integrada numa comunidade que interage com a vida social
ampla. (LIBÂNEO, 2004, p. 114)
Na busca pela democratização da escola observa-se um
posicionamento favorável dos participantes, porém levando
em conta a prática de cada um, o alerta é de que esse
processo seja delegado só para alguns líderes.
O desafio é diminuir significativamente a distância
entre teoria e prática, edificando na escola movimentos
democráticos concretos. E é necessário para que
se tenha claro que segundo Antunes (2002, p. 35)
“democracia é algo que se aprende, principalmente
praticando-a, vivenciando-a”. Se o que se pretende
é uma sociedade justa, igualitária e isso se dará se a
mesma for democrática, é preciso transpor o discurso da
democracia, vivenciando-a em todos os aspectos possíveis.
E o espaço escolar é o local que se pode contribuir
efetivamente para esta prática.
Antunes (2002) contribui nessa perspectiva quando
explica que:
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Não haverá o momento em que estaremos
plenamente preparados para com o apoio
da escola, mas não só ela – começar a
construir um país democrático e justo.
Na largada, dispomos de alguns saberes,
mas muitos serão construídos no processo.
(ANTUNES, 2002, p. 35)
Não
se
pode
negar
que
nas
últimas décadas a caminhada em direção a
uma Gestão Democrática da escola pública
deu passos relevantes. Essa constatação
assegura que a escola, cada vez mais, deva se
preocupar em ser um lugar no qual o diálogo
e a participação ocorram constantemente.
Assim, vale ressaltar que o espaço
da sala de aula, os conteúdos, as

metodologias das aulas devam ser
repensadas, sendo esta uma das principais
medidas de democratização, ou seja, buscar a
ressignificação das ações, tempos e espaços
escolares de forma que a escola garanta a
vivência do aluno. Esta vivência deve ser
oportunizada, contextualizando os interesses
e dificuldades do aluno.
A educação não pode estar a serviço de
interesses de uma minoria, ela deve garantir
que a escola seja realmente um espaço
democrático. A educação aliada a gestão
democrática
torna-se
transformadora,
tornando o aluno e toda a comunidade,
cidadãos cônscios de seus direitos e deveres.
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GESTÃO TRIBUTÁRIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS NO BRASIL
RESUMO: O Brasil é um país democrático e a forma de Estado adotada pela Constituição
Federal é a Federação, e esta só estará legitimada se cada ente da Federação gozar de
autonomia administrativa e fiscal. Com este entendimento a Constituição institui a
competência tributária de cada um dos Entes da Federação. Diante da necessidade de uma
melhor distribuição da parcela dos tributos arrecadados, nota-se que a repartição sempre
ocorrerá do maior Ente da federação para o menor, ou seja, a União repartirá algumas de
suas receitas com os Estados, DF e Municípios, e os Estados distribuirão parte de suas
receitas tributárias com os Municípios. O país do futebol tem mostrado a seu povo que não
é só de futebol que se vive uma nação, com uma carga tributária acima da media mundial o
Brasil é considerado um dos países com maior carga tributaria mundial. A população por sua
vez, não entende porque com tantos recursos adquiridos o Brasil ainda não se tornou uma
grande potencia econômica.
Palavras-chave: Brasil; Desenvolvimento; Gestão; Governo; Políticas.
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INTRODUÇÃO
Em um momento em que as pessoas
almejam ter uma qualidade de vida melhor,
sempre costumam comparar o Brasil com
os mais desenvolvidos. Isto faz com que a
população inicie uma saga interna em buscas
de respostas para entender como estão
sendo aplicados os recursos adquiridos por
meio dos impostos pagos.
Não é surpresa dizer que o Brasil é um dos
países com a maior carga tributária do mundo,
ocupando o 14º lugar desta lista o País do
futebol mostra que não é só de futebol que
se vive uma nação. O Brasil é hoje um dos
países mais populosos do mundo, em agosto,
a estimativa sobre a população brasileira
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) falava em 207.660.929
habitantes no país. E o número deve subir
o que mantém o Brasil entre as nações mais
populosas do mundo em 2018.
Portanto a questão que norteia este artigo
é: Quanto do montante arrecadado em
impostos são destinados à educação?
O objetivo geral deste artigo é mostrar
a divisão das receitas tributárias, tendo
como objetivos específicos conceituar
economia, o funcionamento dos três poderes
e os recursos destinados à educação.
A justificativa de um estudo com base
na gestão tributaria do Brasil se dar pelo
momento atual em que o pais se encontra,
a população não está satisfeita com situação
atual da economia e com o modelo politico
atual. São muitos os países com cargas
tributárias e numero de habitantes menores
que o Brasil, e são considerados como

uma potencia econômica, isto faz com que
muitos cidadãos busquem identificar o erro
na aplicação e alocação dos recursos.

INTRODUÇÃO À ECONOMIA
A palavra economia vem do grego oikos
(casa) e nomos (norma, lei). No sentido
original, seria a “administração da casa”, que
pode ser generalizada como “administração
da coisa pública”.
De acordo com Vasconcellos (2000, p.03):
Economia pode ser definida como
a ciência social que estuda como o
indivíduo e a sociedade decidem utilizar
recursos
produtivos
escassos,
na
produção de bens e serviços, de modo a
distribuí-los entre as várias pessoas e grupos
da sociedade, com a finalidade de satisfazer
às necessidades humanas.
Assim, trata-se de uma ciência social,
já que objetiva atender às necessidades
humanas. Contudo, depende de restrições
físicas, provocadas pela escassez de recursos
produtivos ou fatores de produção (mão-deobra, capital, terra, matérias-primas).
Sobre a economia Vasconcellos (2000,
p.18) ainda afirma que:
A teoria econômica representa um só
corpo de conhecimento, mas, como os
objetivos e métodos de abordagem podem
diferir, de acordo com a área de interesse
do estudo, costuma-se dividi-la da forma a
seguir:
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Microeconomia ou Teoria microeconômica:
estuda o comportamento das unidades
econômicas básicas: consumidores e
produtores e o mercado no qual interagem.
Preocupa-se com a determinação dos preços
e quantidades em mercados específicos.
Macroeconomia
ou
Teoria
acroeconômica: estuda a determinação
e
o
comportamento
dos
grandes
agregados,
como
PIB,
consumo
nacional,
investimento
agregado,
exportação, nível geral dos preços etc., com o
objetivo de delinear uma política econômica.
Por um lado, tem um enfoque conjuntural,
isto é, preocupa-se com a resolução de
questões como inflação e desemprego, em
curto prazo. Por outro, trata de questões
estruturais, de longo prazo, estudando
modelos de desenvolvimento que levem à
elevação do padrão de vida (bem-estar) da
coletividade. Esse enfoque de longo prazo é
denominado de Teoria de Desenvolvimento
Econômico.
Para o site economias as maiores
potências mundiais correspondem às
grandes nações que pela sua força
económica, política e militar são capazes de
exercer poder sobre a diplomacia mundial. O
folhetim lista ainda as 10 maiores potencias
do mundo: Estados Unidos da América,
Rússia, Alemanha, Japão, Reino Unido,
França, Itália, China, Índia e Canadá.
Para
Fonseca
o
crescimento
e
desenvolvimento econômico consistem no
acumulo de riquezas ou de capital por um
determinado local, seguido pela consequente
melhoria dos padrões vida de sua população.
Nesse aspecto, o desenvolvimento é

acompanhado de investimento, tanto por
parte do setor publico quanto do setor
privado, e isso tem sido bastante evidente
em países que apresentaram altos índices de
crescimento econômico. No entanto, para
que haja investimento é necessário que haja
economia de recursos, e esses recursos é
que serão usados no financiamento desses
investimentos. Torna-se necessária uma
redução no consumo, tanto no setor privado
quanto no setor publico em relação ao PIB
(Apud Henrique & Ricci 2007, p. 02).
Para quantificar a riqueza de um país
são utilizados alguns indicadores, um dos
mais importantes e sempre evidenciado é
Produto Interno Bruto (PIB). Para Gremaud
o PIB ou Produto Interno Bruto é a soma de
todos os bens e serviços finais produzidos
dentro do território geográfico de um país,
independentemente se as empresas são
nacionais ou não. Por bens e serviços finais
compreende-se que não são consideradas as
transações intermediárias. Toda a produção
é medida a preços de mercado e o PIB pode
ser calculado sob três aspectos, a saber: (i)
Pela ótica da produção, o PIB corresponde
à soma dos valores agregados líquidos,
ou seja, o valor da produção dos bens e
serviços descontados os insumos utilizados
para determinado fim, dos setores primário,
secundário e terciário da economia, mais os
impostos indiretos, mais a depreciação do
capital, menos os subsídios governamentais
(IBGE, 2011). (ii) Pela ótica da renda, o PIB
é calculado a partir das remunerações pagas
dentro do território econômico de um país,
sob a forma de salários, juros, aluguéis e
lucros distribuídos; somam-se a isso os
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lucros não distribuídos, os impostos indiretos
e a depreciação do capital e, finalmente,
subtraem-se os subsídios (IBGE, 2011). (iii)
Pela ótica do dispêndio, resulta da soma dos
gastos em consumo das unidades familiares
e do governo, mais as variações de estoques,
menos as importações de mercadorias
e serviços e mais as exportações. Sob
essa ótica, o PIB é também denominado
Despesa Interna Bruta (Apud Smoliak &
Maybuk 2011, P.07).
Tudo que é ofertado para a população
brasileira é fruto da arrecadação de
impostos, no art. 3° do CTN – Código
Tributário Nacional, tributo é definido
como
“toda
prestação
pecuniária,
compulsória em moeda ou cujo valor
nessa possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrado mediante atividade administrativa
plenamente vinculada”. O CTN informa
ainda o que gera essa obrigação:
Art. 114. Fato gerador da obrigação
principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação
acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática
ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Junior & Filho (2013, p. 46) cita o artigo
145 da Constituição Federal e do artigo 5°
do CTN, na qual informa que tributos são:
A. IMPOSTOS: Os impostos se caracterizam
por serem de cobrança compulsória e por
não darem um retorno ao contribuinte sobre
o fato gerador.
B. TAXAS: A taxa é a contrapartida que o

contribuinte paga em razão de um serviço
público que lhe é prestado ou posto à sua
disposição.
C. CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS:
As contribuições de melhoria são tributos
que têm como fato gerador o benefício
decorrente das obras públicas.
D. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS: Também
chamadas de contribuições sociais ou para
fiscais, estão previstas nos artigos 149 e 149A da Constituição Federal, sendo tributos
cuja característica principal é a finalidade
para a qual é destinada sua arrecadação.
E. EMPRESTIMOS COMPULSÓRIOS:
Segundo o art. 148 da Constituição Federal,
a União poderá instituir, mediante lei
complementar, empréstimos compulsórios:
1. para atender às despesas extraordinárias,
decorrentes de calamidade pública, de guerra
externa ou sua iminência;
2. no caso de investimento público de
caráter urgente e de relevante interesse
nacional.

OS TRÊS PODERES
A separação dos poderes é um princípio
geral do Direito Constitucional, que deve
ser observado para que se possa identificar
o Estado Democrático de Direito. A teoria
da separação dos poderes traz como ideia
central à separação de poderes como forma
de controle e limite de poder entre as funções
estatais. Assim a separação de poderes,
vem distinguir três funções estatais, quais
sejam: a função legislativa, administrativa
e jurisdicional, que estão distribuídas entre
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três órgãos, respectivamente, Legislativo,
Executivo e Judiciário, os quais são
independentes e harmônicos, conforme
previsão contida no artigo 2º, da Constituição
Federal (Brandt & Brandt 2016, p. 03).
Canotilho (2003, p. 250), relata que:
O princípio da separação na qualidade
de princípio positivo assegura uma justa
e adequada ordenação das funções do
estado e, consequentemente, intervém
como esquema relacional de competências
tarefas, funções e responsabilidades dos
órgãos constitucionais de soberania.
Nesta prescritiva, separação ou divisão de
poderes significa responsabilidade pelo
exercício de um poder.
A separação de poderes traz uma
tripartição
de
funções
do
Estado,
ou seja, uma distinção de atribuiçõesfunções legislativa, executiva e jurisdicional.
Conforme Ferreira Filho (Apud Brandt &
Brandt 2016, p. 03), essa classificação
apontada por Montesquieu em sua obra “O
Espirito das Leis”, encontra base nas teorias
de Aristóteles e Locke, em que:
[...] o primeiro, na Política, reparte
as funções do Estado em deliberante
(consistente na tomada das decisões
fundamentais),
executiva
(consistente
na aplicação pelos magistrados dessas
decisões) e judiciaria (consistente em fazer
justiça), sem cuidar de sua separação, sem
sugerir, ainda que de longe, a atribuição de
cada uma delas o órgão independente e
especializado. Locke também reconhece
três funções distintas: a legislativa (consiste
em decidir como força pública há de ser
empregada), na executiva (consistente

em aplicar essa força no plano interno,
para assegurar a ordem e o direito) e a
federativa (consistente em manter relações
com
outros
Estados,
especialmente
por meio de alianças [...]).
Brandt & Brandt (2016, p. 04) elenca a
função de cada um dos poderes:
O órgão Legislativo (Poder Legislativo)
tem como função típica legislar e exercer
a
fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária e patrimonial do Executivo.
Ao mesmo tempo, tem como função atípica,
por exemplo, o julgamento do impeachment
do Presidente da República pelo Senado
Federal nos crimes de responsabilidade
(natureza jurisdicional). Quanto ao Órgão
Executivo tem como função típica a
prática de atos de chefia de Estado, chefia
de Governo e atos de administração.
Todavia, como função atípica, legisla
através de medida provisória com força de
lei pelo Presidente da República (natureza
legislativa). Já o Poder Judiciário exerce a
sua função típica ao aplicar o direito no caso
concreto, dirimindo os conflitos que lhe são
levados, ao aplicar as leis. Tendo como função
atípica, legislativa, quando os Tribunais
elaboram
seus
regimentos
internos
(natureza legislativa), e administrativa,
quando nomeiam servidores.
Para que o estado democrático de direito
funcione plenamente os poderes devem ser
independentes, harmônicos, sem conflitos
e sem subordinação. Desta forma Moraes
(2000, p. 68-69) cita o que é necessário
para que isso ocorra:
Ao prelecionar sobre a divisão dos
poderes, Montesquieu mostrava o necessário
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para o equilíbrio dos poderes, dizendo que
para formar-se um governo moderado,
“precisa-se combinar os poderes, regrá-los,
temperá-los, fazê-los agir; dar a um poder,
por assim dizer, um lastro, para pô-lo em
condições de resistir a um outro. É uma
obra-prima de legislação, que raramente
o acaso produz, e raramente se deixa a
prudência produzir (...). Sendo o seu corpo
legislativo composto de duas partes, uma
acorrentada a outra pela mútua faculdade
de impedir. Ambas serão amarradas pelo
Poder Executivo, o qual o será, por seu
turno, pelo Legislativo. Esses três poderes
deveriam originar um impasse, uma inação.
Mas como, pelo movimento necessário
das coisas, são compelidos a caminhar,
eles haverão de caminhar em concerto”
(O
espírito
das
leis.
Introdução,
tradução
e
notas
de
Pedro Vieira Mota. 3. ed. São Paulo:
Saraiva,
1994.
p.
25-26).

REPARTIÇÃO DAS RECEITAS
TRIBUTÁRIAS
Para Harada (2017, p.59) a repartição de
receitas tributárias nenhuma relação tem
com os contribuintes; interessa apenas às
entidades políticas tributantes; insere-se no
campo da atividade financeira do Estado,
objeto de estudo pelo Direito Financeiro. A
constituição federal prescreve as regras:
“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao
Distrito Federal:
I – o produto da arrecadação do imposto
da União sobre renda e proventos e

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem;
II – vinte por cento do produto da
arrecadação do imposto que a União instituir
no exercício da competência que lhe é
atribuída pelo art. 154, I;
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I – o produto da arrecadação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e fundações que
instituírem e mantiverem;
II – cinquenta por cento do produto da
arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente a
imóveis neles situados, cabendo a totalidade
na hipótese da opção a que se refere o
art. 153, § 4o, III (redação dada pela EC no
42/03);
III – cinquenta por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre
a propriedade de veículos automotores
licenciados em seus territórios;
IV – vinte e cinco por cento do produto
da arrecadação do imposto do Estado
sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação. Parágrafo único. As
parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão
creditadas conforme os seguintes critérios:
I – três quartos, no mínimo, na proporção
do valor adicionado26 nas operações
relativas à circulação de mercadorias e nas
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prestações de serviços, realizadas em seus
territórios;
II – até um quarto, de acordo com o que
dispuser lei estadual28 ou, no caso dos
Territórios, lei federal 29 Art. 159. A União
entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados, quarenta
e nove por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) três por cento, para aplicação em
programas de financiamento ao setor
produtivo das Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, por intermédio de suas
instituições financeiras de caráter regional,
de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento,
ficando
assegurada
ao semiárido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região, na forma que
a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação
dos Municípios, que será entregue no
primeiro decêndio do mês de dezembro de
cada ano.
e) um por cento ao Fundo de Participação
dos Municípios, que será entregue no
primeiro decêndio do mês de julho de cada
ano;
II – do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas

exportações de produtos industrializados.
III – do produto da arrecadação da
contribuição de intervenção no domínio
econômico previsto no art. 177, § 4º, 29%
(vinte e nove por cento) para os Estados e
o Distrito Federal, distribuídos na forma da
lei, observados a destinação a que se refere
o inciso II, c, do referido parágrafo (redação
dada pela EC nº 44/04).
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega
a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação
do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos
termos do disposto nos arts. 157, I e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá
ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II,
devendo o eventual excedente ser distribuído
entre os demais participantes, mantido, em
relação a esses, o critério de partilha nele
estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do inciso
II, observados os critérios estabelecidos no
art. 158, parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que
trata o inciso III que cabe a cada Estado,
vinte e cinco por cento serão destinados
aos seus Municípios, na forma da lei a que
se refere o mencionado inciso (acrescentado
pela EC nº42/03)”.
HARADA e AFONSO DA SILVA (Apud
Andrade 2010, p. 14) “acreditam que a CF
estabeleceu três modalidades: a) participação
direta em impostos de decretação de uma
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entidade (no caso, da União que é o ente
competente) e percepção por outras (Estados,
DF e Municípios); b) participação no produto
de impostos de receita partilhada, tendo em
vista determinadas circunstâncias vinculadas
à entidade beneficiada; c) participação
em fundos. De outro lado, Sacha Calmon
defende haver apenas duas modalidades de
repartição de receitas: a) direta, perfazendo
simples transferência orçamentária; b)
indireta realizada por meio de fundos”.
HARADA e AFONSO DA SILVA (Apud
Andrade 2010, p. 14), afirma ainda
que a segunda modalidade consiste na
participação no produto de impostos de
receita partilhada (arts. 157, II; 158, II,
III e IV da CF). No caso, o imposto, ao ser
criado, já pertence a mais de uma pessoa
política, nos limites constitucionais fixados.
Nunca pertence integralmente ao titular
da competência impositiva que institui,
fiscaliza e arrecada o imposto, devendo
devolver o quantum respectivo às entidades
participantes, porque a elas pertence por
expressa determinação constitucional. E
mais, o que justifica a participação são
determinadas circunstâncias de entidade
beneficiada. Note que os Municípios têm
direito a 50% do montante de ITR arrecadado
pela União nos respectivos territórios, 50%
do produto da arrecadação do Estado de
IPVA daqueles veículos licenciados em seu
território, e 25% do produto da arrecadação
do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestação
de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, realizadas
em seus territórios. Quanto aos Estados

e ao DF, a eles pertencem 10% do IPI,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
Finalmente,
a
terceira
modalidade
corresponde à percepção de determinadas
importâncias aos fundos formados por 47%
dos produtos sobre arrecadação do imposto
sobre a renda e do imposto sobre produtos
industrializados, consoante previsão do art.
159, incisos e parágrafos da CF.
Para HARADA e AFONSO DA SILVA
(Apud Andrade 2010, p. 14), nas duas
primeiras modalidades as receitas pertencem
às entidades contempladas nos exatos
limites de determinação constitucional. A
Carta Magna utiliza a expressão “pertencem
aos” (arts. 157 e 158). Nas hipóteses dos arts.
157, I e 158, I as entidades beneficiam-se
diretamente das verbas que lhe pertencem.
Nas demais hipóteses, as entidades políticas
tributantes devolvem o quantum respectivo
às entidades beneficiadas porque a elas
pertence de direito, e pode ser exigido
judicialmente. Na terceira modalidade,
participação em fundos, regulada pelo
art. 159, a entidade beneficiada tem uma
expectativa de receber o quantum que lhe
cabe, segundo os critérios aí estabelecidos.
Tanto é que o texto constitucional emprega
a expressão “a União entregará”.

RECURSOS PARA EDUCAÇÃO
A educação é fator determinante para
o desenvolvimento de uma sociedade.
Educar é destruir a desigualdade, mas
infelizmente nem todos ainda possuem
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uma educação de qualidade. O governo
continua trabalhando para melhorar a
educação em nosso país, o financiamento
é um dos temas mais importantes do
planejamento, da política e da gestão da
educação pública. A LDB em seu titulo VII art.
68 informa a origem dos recursos públicos
destinados à educação:
1. Receita de impostos próprios da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
2. Receita de transferências constitucionais
e outras transferências;
3. Receita do salário-educação e de outras
contribuições sociais;
4. Receita de incentivos fiscais; 5.outros
recursos previstos em lei.
A LDB ainda informa em seu art. 69 que
a União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou
o que consta nas respectivas Constituições
ou Leis Orgânicas, da receita resultante dos
impostos, compreendida as transferências
constitucionais,
na
manutenção
e
desenvolvimento do ensino público. O art.
72 da LDB informa que as receitas e despesas
com manutenção e desenvolvimento do
ensino serão apuradas e publicadas nos
balanços do Poder Público, assim como nos
relatórios a que se refere o § 3º do art. 165
da Constituição Federal.
O art. 70 da lei de diretrizes básicas da
educação traduz que:
Considerar-se-ão como de manutenção
e desenvolvimento do ensino as despesas
realizadas com vistas à consecução
dos objetivos básicos das instituições

educacionais
detodos
os
níveis,
compreendendo as que se destinam a:
1.remuneração e aperfeiçoamento do
pessoal docente e demais profissionais da
educação;
2.aquisição, manutenção, construção e
conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino;
3.uso e manutenção de bens e serviços
vinculados ao ensino;
4.levantamentos estatísticos, estudos
e pesquisas visando precipuamente ao
aprimoramento da qualidade e à expansão
do ensino;
5.realização
de
atividades-meio
necessárias ao funcionamento dos sistemas
de ensino;
6.concessão de bolsas de estudo a alunos
de escolas públicas e privadas;
7.amortização e custeio de operações de
crédito destinadas a atender ao disposto nos
incisos deste artigo; 8.aquisição de material
didático-escolar e manutenção de programas
de transporte escolar.
Art. 71. Não constituirão despesas de
manutenção e desenvolvimento do ensino
aquelas realizadas com:
1.pesquisa, quando não vinculada às
instituições d ensino, ou, quando efetivada
fora dos sistemas de ensino, que não vise,
precipuamente, ao aprimoramento de sua
qualidade ou à sua expansão;
2.subvenção a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial, desportivo
ou cultural;
3.formação de quadros especiais para a
administração pública, sejam militares ou
civis, inclusive diplomáticos;
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4.programas suplementares de alimentação, assistência
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras
formas de assistência social;
5.obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;
6.pessoal docente e demais trabalhadores da educação,
quando em desvio de função ou em atividade alheia a
manutenção e desenvolvimento do ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alex Lopes Costa

O sistema de repartição de receitas tributárias deve
ser discutido de maneira ampla, não há mais espaço para
recordes na arrecadação de tributos, a população esta
sobre carregadas de impostos. Em contramão o nível de
transferência na repartição de transferência entre estados
e municípios não evolui, às vezes até regride e isso gera
impacto nos serviços oferecidos para a população.
Nosso sistema de repartição atual ainda não conseguiu
equilibrar as diferenças inter-regionais, isto porque um estado
produz mais que o outro, alguns impostos são cobrados
de forma diferenciados dependendo de cada estado ou
município. Infelizmente os recursos financeiros disponíveis
e aplicados atualmente em nosso país não tem extinguido a
desigualdade escolar.
Convivemos em um estado de direito democrático, cada
poder é independente, mas todos são harmônicos entre si.
O legislativo cria as leis, o executivo cumpre e executa, já o
judiciário garante que as leias sejam cumpridas conforme a
constituição e sua aprovação no senado.
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IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA NA
APRENDIZAGEM
RESUMO: A memória é um fator essencial na aprendizagem, pois gravamos
o que aprendemos e lembramos o que gravamos. É graças à memória que podemos
identificar e categorizar sons, sinais, gostos e sensações, reter e manipular informações
adquiridas durante nossa existência. Desvendando os mistérios que envolvem o cérebro
na hora da aprendizagem, a neurociência permite ao educador moderno, fantásticos e
sólidos conhecimentos. É imprescindível aos professores e de fundamental importância
aprenderem esses conhecimentos para atuarem numa pedagogia efetiva, que se mostre
voltada as exigências atuais, cada vez mais exigentes. Aulas com dinâmica treinam as
memórias de curto prazo e a auditiva e assim retidas em memória de longo prazo, efetivando
o aprendizado. A Neurociência veio para ser grande aliada do professor na atualidade, em
identificar o indivíduo como ser único, pensante, atuante, que aprende de uma maneira
pessoal, única e especial. Desvendar os segredos que envolvem o cérebro no momento de
aprender facilita o professor, que precisa ser capacitado nesse conteúdo para reformular
a sua prática de sala de aula. Daí surgirá um novo professor, o neuroeducador, a buscar o
conhecimento sobre como se processam a linguagem, memória, esquecimento, humor,
sono, medo, como interagimos com esse conhecimento e envolvido em ampliar suas
atividades educacionais, com capacidade de formar novos alunos para atuarem em nosso
mundo globalizado, veloz, complexo e cada vez mais exigente. Com novas informações e um
novo comportamento, alavancando a aprendizagem, construindo uma carreira mais segura,
sempre caminhando em busca do sucesso para todos, ele mesmo, alunos e pais.
Palavras-chave: Aprendizagem; Neurociência; Educação; Estratégias; Memória.
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RELACIONANDO MEMÓRIA E
APRENDIZAGEM
Embora o processo de aprendizagem
possa
ser
analisado
de
diferentes
perspectivas e mediante diversas teorias,
resume-se em um processo pelo qual as
competências, habilidades, conhecimentos,
comportamentos ou valores são adquiridos
ou modificados, fazendo sentido àquele
que trabalha sua experiência. A educação
e a aprendizagem relacionam-se com o
desenvolvimento pessoal, sendo influenciada
pela necessidade ou motivação, interna ou
externa, em que a sustentação dos saberes
depende diretamente da memória. Se não
houver um armazenamento mental de
representações do passado, não há como
tirar proveito da experiência.
A memória é constituída pelo arquivo e a
recuperação de experiências, portanto está
intrinsecamente ligada à aprendizagem, que
é a habilidade de mudar o comportamento
pelas experiências que foram armazenadas
na memória; ou seja, a aprendizagem é a
aquisição
de novos conhecimentos e a
memória é a retenção dos conhecimentos
aprendidos. As informações sejam elas
provenientes de sons, de imagens, de textos,
músicas ou de discursos são recebidos pelo
cérebro, que descarta ou armazena aquelas
que julgam necessárias, aquelas nas quais o
indivíduo presta atenção e julga importante.
E quanto mais estímulos o cérebro receber
de diferentes fontes, maior será a capacidade
de estabelecer ligações com as informações
que já estão arquivadas e, maior será a
capacidade de aprendizagem. O indivíduo

vai ampliando seu repertório e construindo
conceitos que são regidos por mecanismos
de memória, na qual as imagens dos sentidos
são fixadas e relembradas por associação a
cada nova experiência e esse processo é
reversível até certo tempo, pois depende
do estímulo ou necessidade de fixação,
podendo ser sucedido por uma mudança
neural duradoura. Segundo Mietto (2012) e
Bianchi (2012), os avanços e descobertas na
área da neurociência traz uma revolução para
o meio educacional, vem-nos descortinar o
que antes conhecíamos sobre o cérebro, e sua
relação com o Aprender. O cérebro é matricial
nesse processo, em que cada área necessita
e interage com o desempenho do hipocampo
na consolidação de nossas memórias, com
o fluxo do sistema límbico (responsável por
nossas emoções) possibilitando desvendar os
mistérios que envolvem a região pré-frontal,
sede da cognição, linguagem e escrita; e
compreender as vias e rotas que norteiam
a leitura e escrita, que reconhece as formas
visuais das letras e depois acessa outras áreas
para a codificação e decodificação dos sons
para serem efetivadas. Alan Baddeley (2001),
um dos maiores especialistas em memória,
escreve no livro Memória, da editora Artmed
que, ao contrário de outros animais, o homem
sobreviveu graças à aprendizagem. Sem a
aprendizagem, não teríamos a linguagem, os
instrumentos que facilitam a vida e tudo o
que nos faz viver em sociedade. Aquilo que
somos é fortemente influenciado pela nossa
capacidade para adquirir e armazenar novas
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informações. Baddeley (2001) afirma que
há diferentes tipos de aprendizagem, que
resultam em diferentes tipos de memória.
Diz ainda que os vários estágios de memória
e aprendizagem estão inter-relacionados.
Ao
mencionarmos
memória
e
aprendizagem, devemos compreender o
motivo que nos faz lembrar-se de algo ou de
nos esquecermos. Já ouvimos muitas vezes
que o cérebro é uma esponja, mas na verdade
parece-se mais com um filtro, porque a maior
parte das informações é rejeitada quase que
imediatamente. O cérebro tem uma razão
para ser assim, já que o que faz a atenção
ser memorizada é a relevância e seu valor
funcional para a sobrevivência.

TIPOS E CARACTERÍSTICAS DA
MEMÓRIA
O indivíduo amplia seu repertório e
construindo conceitos que são regidos por
mecanismos de memória, no qual as imagens
dos sentidos são fixadas e relembradas por
associação a cada nova experiência e esse
processo é reversível até certo tempo, uma
vez que depende do estímulo ou necessidade
de fixação, podendo depois ser sucedido
por uma mudança neural duradoura.
Foi o que escreveu Kandel (2006), um
neurocientista ganhador do Prêmio Nobel.
Além disso, a aprendizagem acontece
quando conseguimos resgatar essa memória
e aplicar de forma inovadora e criativa na
resolução de problemas, aliando os estudos
à vivência, à imaginação e às necessidades
de fazer diferença no mundo.

As diversas coisas que aprendemos e
lembramos não são processadas sempre da
mesma maneira, ou pelo mesmo mecanismo
neural.
Existe uma grande diferença
entre memorizar a data de um aniversário
e aprender andar de bicicleta. Segundo
Dra. Silvia Helena Cardoso em sua pesquisa
“O que é a memória e como melhorá-la”,
de 1997, existem diferentes categorias de
memórias, entre elas estão:
A memória ultrarrápida cuja retenção não
dura mais que alguns segundos, memória
para datas, fatos históricos, por exemplo.
A memória de curto prazo ou curta
duração, ou operacional que é um termo
mais genérico para o armazenamento
da informação temporária. Ela mantém
a informação viva durante poucos
segundos ou minutos, ao passo que ela
está sendo percebida ou processada,
como por exemplo, lembrar o local no
qual estacionamos o nosso automóvel,
uma informação que será necessária até o
momento de chegarmos ao carro.
A memória de longo prazo (ou de longa
duração), que estabelece traços duradouros,
dura dias, semanas ou mesmo anos. Esta
memória utiliza mais de
uma estratégia ao andar de bicicleta
percebeu uma tarefa complexa, que requer
diversos tipos de informações processadas
simultaneamente, tais como a informação
sensorial, cognitiva e motora.
Nossa habilidade de lembrar eventos não
se reflete na operação de um único sistema
de memória, mas em uma combinação de no
mínimo duas estratégias usadas pelo cérebro
para adquirir informação.
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Uma das estratégias é denominada de
memória explícita, ou memória declarativa,
requerendo participação consciente e
envolvendo o hipocampo e o lobo temporal.
A outra é a memória implícita, a qual não
requer participação consciente.
O processo de memorização é complexo
envolvendo sofisticadas reações químicas
e circuitos interligados de neurônios.
As células nervosas ou neurônios, quando
são ativadas liberam hormônios ou
neurotransmissores que atingem outras
células
nervosas
mediante
ligações
denominadas sinapses. Os fatos antigos
naturalmente têm mais tempo de se fixar
em nosso banco de dados e daí sua melhor
fixação, o que não ocorre com fatos recentes,
que tem pouco tempo para se fixarem e ainda

podem ter sua capacidade de fixação alterada
por razões relacionadas a variações de estado
emocional ou a problemas de ordem física.
Toda vez que aprendemos alguma coisa ou
adquirimos alguma experiência, as células
do cérebro sofrem uma alteração e essa
alteração reflete em nosso comportamento.
As alterações celulares decorrentes da
aprendizagem e memória são chamadas de
plasticidade. Elas se referem a uma alteração
na eficiência das sinapses e podem aumentar
a transmissão de impulsos nervosos,
modulando assim o comportamento.
A experiência pode se dar por uma
aprendizagem ativa ou pela convivência em
lugares enriquecidos com indivíduos, cores,
música, sons, livros, cheiros, etc.

APRENDER SIGNIFICA CRIAR
MEMÓRIAS
A neurociência
esclarece
o
que
desconhecíamos sobre o momento da
aprendizagem. O cérebro, suas regiões,
lobos, sulcos, reentrâncias tem função e real
importância num trabalho em conjunto. Cada
órgão se conecta e se interliga com cada
estrutura, com seus neurônios específicos e
especializados em aprender. A aprendizagem
ocorre quando dois ou mais sistemas
funcionam de forma inter-relacionada.
(Mietto, 2012)
Podemos compreender desta forma que o
uso de estratégias adequadas em um processo
de ensino dinâmico e prazeroso provocará,
consequentemente, alterações na quantidade

e qualidade dessas conexões sinápticas,
afetando assim o funcionamento cerebral de
forma positiva e permanente com resultados
extremamente satisfatórios.Usar músicas
e jogos em atividades escolares ativa a
possibilidade de se trabalhar simultaneamente
mais de um sistema, o auditivo, o visual e até
mesmo o sistema tátil (a música possibilitando
as dramatizações). Os games adorados pelas
crianças e adolescentes são fantásticos na
sua forma de manter nossos alunos ligados
e ainda possibilita a o estímulo do raciocínio
lógico, a atenção, a concentração, os
conceitos matemáticos de forma desafiadora
e prazerosa para os alunos.
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Essas atividades prazerosas e desafiadoras
favorecem a atividade entre as células
neurais que ativam o funcionamento desses
sistemas, de forma a facilitar o processo de
Ensino Aprendizagem. Sabemos que alguns
tipos de estratégias funcionam melhor para
que a aprendizagem seja mais eficaz. Sendo
assim, a neurociência serve também para
embasar uma nova teoria de aprendizagem,
conduzindo a novas abordagens, muito
diferente do que está sendo utilizada na
maioria das escolas.
Já a memória surge como um processo
de retenção de informações no qual nossas
experiências são arquivadas e recuperadas
quando as chamamos. É uma função
cerebral superior relacionada ao processo
de retenção de informações obtidas em
experiências vividas em que a memória é
uma faculdade cognitiva extremamente
importante para a aprendizagem. Ela envolve
um complexo mecanismo que abrange o
arquivo e a recuperação de experiências
armazenadas. Em outras palavras, a
aprendizagem é a aquisição de novos
conhecimentos e a memória é a retenção
daqueles conhecimentos aprendidos. (Dra.
Silvia Helena Cardoso, 2000).
Todo ensino desafiador ministrado de
forma lúdica tem efeito de fortalecimento
cerebral e da memória: aulas dinâmicas,
divertidas, ricas
em conteúdo visuais e
concretos, em que os alunos não são meros
observadores, mas protagonistas das suas
próprias aprendizagens.
O conteúdo antes desestimulador e
cansativo para o aluno é substituído por um
professor com nova roupagem que propicia

novas descobertas,
novos saberes; é
dinâmico e flexível, sempre conectado com
a informatização, o qual pode trazer novas
informações permitindo uma interação ativa,
viabilizando possibilidades, construindo
juntos a aprendizagem.

A MEMÓRIA NA SALA DE AULA
Por longos anos a cópia era a maneira
primordial de se obter uma memorização
do
conteúdo.
Hoje
sabemos
que
essa atividade não é senão uma atividade
mecânica, que permite ao aluno pensar
em diversas outras coisas que não seja
aquilo que está copiando. Na verdade,
pode-se até conversar ao mesmo tempo em
que se copia um texto. Isso não é motivar a
memória e a aprendizagem.
É necessário estabelecer regras para
que haja uma convivência boa na sala de
aula, em que os alunos sejam responsáveis
pela organização, limpeza e utilização dos
materiais. Fazê-los sentirem-se responsáveis,
cria laços de amizade e disciplina.
Algumas sugestões para as salas de aula
dos anos iniciais:
Utilizar materiais diversificados que
explorem todos os sentidos. Visuais:
mural, cartazes coloridos, filmes, livros
educativos; táteis: material concreto e
objeto de sucata planejado. Há uma
riqueza de sites na internet que nos
disponibilizam
atividades
produtivas
e prazerosas. A criatividade aflora e a
aula torna-se muito divertida; Auditivos:
músicas e bandinhas feitas com material
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de sucata, sempre com um conteúdo
pedagógico atrelado.
A criação de músicas e paródias sobre
conteúdos é uma forma divertida de
aprender e podem ser utilizadas em todos
os anos. Aulas com dinâmicas treinam as
memórias de curto prazo e a auditiva e
assim retidas em memória de longo prazo,
efetivando o aprendizado. Não são raros
professores de cursinho que utilizam essa
estratégia tão eficaz. Os alunos guardam
na memória com mais facilidade e são mais
plugados na aula.
O cantinho da leitura é um lugar para criar
ideias e deixar o “NOVO” entrar na mente,
por intermédio dos signos e símbolos.
(Significados e significante)
Estabelecer rotinas que possibilitem
realizar trabalhos individuais, em dupla,
em grupos (rotinas estabelecidas reforçam
comportamentos assertivos e organização).
Crianças com TDAH, que apresentam
mau
funcionamento
das funções
executivas se beneficiam com rotinas e
regras pré-estabelecidas. O trabalho em
equipe é relevante, ativam as regiões
límbicas (responsáveis pelas emoções) e
como o aprender está ligado à emoção, a
consolidação
do
conteúdo
se
faz
de maneira mais efetiva.
Trabalhar o mesmo conteúdo de várias
formas possibilita aos alunos “mais
lentos” oportunidades de vivenciarem
a aprendizagem de acordo com suas
possibilidades neurais. Aos mais rápidos
pode-se reforçar o conteúdo com atividades
diferenciadas, mantendo-os atentos e
concentrados para que os alunos com

processos mais lentos não sejam prejudicados
com conversas e agitação na sala de aula.

DESAFIOS NA ROTINA ESCOLAR
Segundo Kátia Chedid (2016), educadora
e psicopedagoga, memória e aprendizagem
caminham juntos. Qual o único modo de
saber o que o aluno aprendeu? É avaliando
esse aprendizado que o aluno demonstrará
o que aprendeu justamente recuperando
na memória o que foi ensinado. A forma
como aprendemos e avaliamos impacta de
maneira essencial o tipo de memória na qual
o que foi ensinado será armazenado. Alguns
conteúdos não ficam armazenados na
memória de longa duração porque os alunos
sabem que só serão cobrados na prova e
não entendem que essa informação será
útil no futuro. Depois da prova, a impressão
é que nunca mais esses conteúdos serão
utilizados. A razão pela qual o cérebro filtra
uma informação é sua relevância e seu valor
funcional para sobrevivência.
O professor precisa saber que uma
tendência do cérebro é a habituação, ou seja,
o cérebro acostuma-se ao estímulo e começa
a ignorá-lo. Além disso, quando os estímulos
concorrem à atenção se foca no mais intenso,
no que tem movimento e no que é novidade.
O professor pode se beneficiar dessas
informações, usando estratégias e estímulos
diferentes para ensinar cada conteúdo.
Quando se usa o mesmo método de
apresentar a aula, a mesma rotina sempre faz
com que os alunos prestem menos atenção
e esse professor pode correr o risco que
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seus alunos não aprendam. É necessário
propor atividades variadas, em duplas, em
grupo, inserindo dinâmicas, em ambientes
diferentes para prender a atenção.
A
repetição e a atenção são fundamentais
para
a memória na aprendizagem.
Nosso cérebro filtra e armazena somente
as informações que lhe são pertinentes,
felizmente, porque automaticamente não
fica sobrecarregado, permitindo seu pleno
funcionamento.

Segundo a autora, uma das formas
mais eficazes de tornar a informação
significativa é associar o novo conceito a um
conhecimento familiar. Isso é atingido por
meio de analogias, metáforas, por exemplo,
formando associações com o que já foi
compreendido. A aprendizagem que permite
aos alunos relacionar uma informação nova
a experiências anteriores aumenta a força e
a complexidade das conexões neuronais e,
desse modo, a retenção da informação.

MEMÓRIA E APRENDIZAGEM
EM 7 PASSOS
Marilee Sprenger (2001, p.132), apresenta
sete passos para ensinar nossos alunos
e ajudá-los a guardar na memória o que
ensinamos:
Atingir: envolver os alunos no processo de
aprendizagem, tornando-os protagonistas.
Basear a aprendizagem em problemas e usar
estratégias colaborativas e cooperativas.
Lembrar-se de considerar a atenção, os
estilos de aprendizagem, a motivação e o
significado, além de utilizar estratégias que
envolvam diversos estímulos sensoriais.
Refletir: dar tempo aos alunos para
relacionar o novo aprendizado com o que já
sabem. Deixar o aluno participar, dar exemplos,
contar suas histórias. Existem estratégias
para garantir que todos relacionem o novo
conceito com seu conhecimento prévio,
como, por exemplo, colocá-los em duplas ou
grupos para que discutam o aprendizado.
Recodificar: a recodificação é um
passo imperativo para que os alunos se

apropriem das informações recebidas.
Fazer resenhas, resumos, anotações, mapas
conceituais, desenhos, esquemas sobre o
que foi visto é essencial, porque o material
autogerado é bem melhor lembrado. O
registro personalizado desencadeia um
melhor entendimento conceitual.
Reforçar: a partir do processo de
recodificar o professor observa se os
conceitos
aprendidos
pelos
alunos
correspondem ao que foi ensinado e, a
partir pode dar feedback, momento em
que esses conceitos serão aperfeiçoados.
Essa fase dá chance ao professor de ajustar
concepções antes de elas serem armazenadas
na memória de longo prazo.
Treinar: treinar de diferentes maneiras,
utilizando a aplicação, análise, a prática
mental, os pares educativos, a música, a
personalização, a dança, os poemas, a criação,
entre outras estratégias. A lição de casa pode
ser utilizada como treinamento, assim como
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projetos “mão na massa”. O treinamento é
a oportunidade de utilizar o conhecimento
e entendimento confrontando os alunos
com situações-problema imprevistas ou
incomuns. O treinamento consolida a
retenção do conceito na memória de longa
duração.
Rever: a revisão torna possível resgatar
a informação da memória de longa duração
e manipulá-la na memória de trabalho. A
revisão consiste em preparar nossos alunos
para avaliar a aprendizagem. As revisões
podem ser realizadas individualmente e

em grupos _ e existem formas criativas de
realizá-las!
Recuperar: o tipo de avaliação pode afetar
a facilidade ou dificuldade de recuperar
algumas
informações
armazenadas.
O processo de recuperação pode ser
desencadeado por técnicas específicas. O
estresse pode inibir de acessar essa memória.
Existem formas variadas de testar seus alunos,
avaliá-los, deixar que preparem tábuas de
consulta, proporcionar formas diversas
de resgatar a informação mediante trabalhos,
provas e projetos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A memória é um fator importante para a Aprendizagem.
A Aprendizagem modifica a estrutura física do cérebro,
tornando-o mais funcional e atuante no decorrer da vida. A
experiência adquirida afeta o cérebro que, por sua vez, se
beneficia positivamente dela, ou seja, o que aprendemos
age nas células, impondo novos padrões de organização
do cérebro. O que faz do nosso corpo um importante
instrumento para superação de limites e apropriação de
novos conteúdos e experiências.
Não podemos separar inteligência da memória, já que
estão intrinsecamente ligados. Conhecimento é memória
adquirida e ao interagir com o mundo produzimos
mais inteligência e novas ideias alimenta a memória.
Uma maneira de aumentarmos nossa memória é nos
alimentarmos com um conteúdo relevante, ler bons
livros, assistir palestras e fazer cursos são de valor
inestimável para nossa inteligência.
Intervir no processo de aprendizagem significa estimular
a memória a adquirir “corpo”, comparando a um atleta que
precisa exercitar-se para ficar forte. Aprender a concentrarse e focar é tão imprescindível, quanto respirar. Não
estamos falando aqui de pessoas com problemas físicos
quem possuem limitações. Nesse contexto, as emoções
também exercem um papel fundamental no processo de
evolução e transformação. Temos o poder de transformar
nossas vidas ao buscarmos vivenciar situações e buscar
aprimorar nosso aprendizado. A convivência com as
outras pessoas é de grande importância para vivermos
em harmonia conosco, facilitando assim a aprendizagem.
Todo ser humano possui necessidades, na qual a aprendizagem
e a comunicação interferem diretamente na aquisição do
conhecimento e plenitude do ser.
A criança já é desperta para o mundo científico desde
pequena, denotando a necessidade de se introduzir
conceitos importantes desde a tenra idade, e para isso é
necessário que pensemos em currículos inovadores.
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É fundamental para a aprendizagem
ensinar o aluno a ter mais concentração.
Somente aquilo que se dá atenção pode ser
memorizado. A emoção também interfere na
Aprendizagem, e muito. Aprendemos mais
fácil se algo desperta alguma emoção em nós.
O professor que se utiliza disso tem grande
chance de sucesso em sua sala de aula.
Se uma aula for alegre e bem-humorada, de
uma forma que o aluno sinta-se confortável
e envolvido, ele irá aprender mais fácil.
Outro motivo é a motivação, que mais
contribui para o aprendizado.
A participação do aluno é fundamental
nesse processo, as novas gerações estão
cada dia mais acostumadas a buscar

informações na internet, participar de
discussões em redes sociais, então podemos
aplicar isto na sala de aula em duplas, grupos
e por meio de pesquisas.
O professor pode-se beneficiar da
neurociência para embasar uma nova teoria
de aprendizagem, visto que as descobertas
conduzem a uma
abordagem eficaz,
muito diferente do que está sendo utilizada
na maioria das escolas. É preciso uma
reciclagem contínua, estudos e trocas
entre os profissionais da educação. Todos
envolvidos numa constante abertura para
mudanças e atualizações não há como falar
em fracasso escolar.

1208

REFERÊNCIAS
ASSMANN, H. Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. Petrópolis: Vozes,
2001.
BADDELEY, Alan; ANDERSON Michael C.; EYSENCK Michael W.; Memória. Ed. Artmed,
2001. São Paulo, SP.
BIANCHI, Lana; MIETTO Vera; Neurociências em benefício da educação. HTTP://
neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2012/05/neurociências-as-novasrotas-da.html. Acesso em 12 de Abril de 2018.
CAPVILLA, F.C. (2002). Neuropsicologia e Aprendizagem: uma abordagem multidisciplinar.
São Paulo, SP: SBNp, Scortecci.
CARDOSO, Dra. Silvia Helena. Memória: o que é e como melhorá-la. Disponível em:
http://www.cerebromente.org.br/n01/memo/memória.htm. Acesso em 25 de abril de
2018.
CHEDID, Kátia; Neurociência: Você sabe como seus alunos aprendem? WWW.info.geekie.
com.br. Acesso em 15 de Maio de 2018.
KANDEL, Erick R.(2006). In search of Memory the emergence of a new science of mind.
New York. Disponível em www.companhiadasletras.com.br. Tradução de Rejane Rubino.
Acesso em 18 de Maio de 2018.
LENT, Roberto. Neurociência da Mente e do Comportamento. RJ: Guanabara. Koogan,
2008.
MIETTO, Vera Lúcia de Siqueira. Neurociência na Educação. A importância da
Neurociência na Educação. Disponível em http://neuropsicopedagogianasaladeaula.
blogspot.com. Acesso em 1º de abril de 2018.
SPRENGER, Marilee. Memória, como ensinar para o aluno lembrar. Ed. Central Didática.
2001.

1209

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INTRODUÇÃO

INCLUSÃO E O PAPEL DO
PROFESSOR NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
RESUMO: Inserida no contexto sobre qual é o papel do professor na educação especial,
procurou-se conhecer as adequações necessárias da escola, para a integração das pessoas
com deficiência. Questiona-se que grupos estão sendo excluído num dado momento,
em nosso cotidiano? O que fazer para minimizar, ou se possível eliminar os aspectos
identificados como excludentes? Essas pessoas têm direito e deveres de participação e
contribuição social? Objetiva-se discutir sobre a educação especial e inclusiva, apresentando
suas fundamentações legais quanto ao trabalho com alunos deficientes, apresentando a
afetividade como meio pedagógico de socialização, pois ainda persiste para algumas pessoas
a ideia de que deficientes são limitados e ou incapazes a realizarem toda e qualquer tarefa,
quando na verdade é sabido que a deficiência pode limitar a realização de apenas algumas
atividades. Por meio da revisão bibliográfica podemos dizer que a escola pública desempenha
um papel ambíguo frente à diversidade na qual de um lado, abriu as portas aos alunos com
necessidades especiais; de outro não se preparou para isso quando deveria ter se preparado.
Palavras-chave: Surdez; Inclusão; Recursos Educacionais; Educação Especial.
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Buscando conhecer o papel do professor
na
educação
especial,
questiona-se
como são as adequações necessárias da
escola, para a integração das pessoas
com deficiência enquanto cidadãos?
Essas pessoas têm direito e deveres de
participação e contribuição social?
Por
meio
deste
questionamento
objetiva-se apresentar as fundamentações
legais quanto ao trabalho com alunos
deficientes, apresentando a afetividade
como meio pedagógico de socialização,
pois ainda persiste para algumas pessoas
a ideia de que deficientes são limitados e
ou incapazes a realizarem toda e qualquer
tarefa, quando na verdade é sabido que
a deficiência pode limitar a realização de
apenas algumas atividades.
Justifica-se necessário discutir-se a
importância do processo de inclusão,
no contexto escolar, focando seus
objetivos e sua organização, considerando
em particular, as diretrizes para a
educação especial e, as recomendações de
organizações nacionais e internacionais para
essa modalidade educacional.
A inclusão de alunos deficientes na rede
regular de ensino está garantida por lei e
o poder público segundo a lei de diretrizes
e bases 9394/96 coloca como alternativa
preferencial, ampliação ao atendimento
dos alunos com dificuldades intelectuais na
própria rede pública de ensino.
Como metodologia utilizou-se a revisão
bibliográfica em livros, artigos e internet,
podendo-se dizer que a escola pública

desempenha um papel ambíguo frente
à diversidade na qual de um lado, abriu
as portas aos alunos com necessidades
especiais; de outro não se preparou para isso
quando deveria ter se preparado.
Como referencial teórico utilizou-se
Mazzota (2011) que caracteriza a educação
especial como uma modalidade de ensino
que oferece serviços e recursos especiais
entre outros citados nas referências.
Sassaki (2010) o qual explica que inclusão
social é um processo que contribui
para a construção de um novo tipo
de sociedade. Ross (2004) que aponta as
necessidades especiais decorrentes de
oportunidades, existentes ou não.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS
DIFICULDADES ENFRENTADAS
DURANTE O TRABALHO
INCLUSIVO
Entende-se a Educação Inclusiva como
sendo uma prática pedagógica capacitada
em educar com sucesso todos os
alunos, mesmo aqueles comprometidos
com deficiências intelectuais nas mesmas
condições
e
oportunidades
sociais,
educacionais e profissionais acessíveis
às outras pessoas, respeitando-se as
características específicas de cada um.
Sassaki (2010, p. 42) explica que “inclusão
social é um processo que contribui para a
construção de um novo tipo de sociedade
por meio de transformações, pequenos e
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grandes nos ambientes físicos” como os
espaços internos e externos, equipamentos,
aparelhos e utensílios, mobiliários e
meio de transportes, nos procedimentos
técnicos e na mentalidade de todas as
pessoas, portanto também no próprio
portador de necessidade especial.
Pode-se dizer então que a educação
inclusiva dar-se-á por meio de mecanismos
que atenderão as diversidades, por exemplo,
propostas curriculares adaptadas, a partir
daquelas adotadas pela educação comum.
Inclusão e participação são essenciais à
dignidade humana e aos gozos e exercício dos
direitos humanos. No campo da educação,
tal se reflete no desenvolvimento de
estratégias que procuram proporcionar uma
equalização genuína de oportunidades. A
experiência em muitos países demonstra que
a integração das crianças e dos jovens com
necessidades educativas é mais eficazmente
alcançada em escolas inclusivas que servem
a todas as crianças de uma comunidade
(UNESCO, 1994, p. 43).
Acredita-se que uma das causas que
leva a pensar-se em inclusão de deficientes
é o fato de serem atendidos em escolas
especiais que atendiam exclusivamente
alunos com necessidades educativas
especiais; este atendimento sofreu severas
críticas, pelo fato de reduzir ou eliminar a
oportunidade de convívio do aluno com
deficiência com sua família, vizinhança e até
mesmo com a sociedade.
O princípio fundamental da escola
inclusiva é o de que todas as crianças deveriam
aprender juntas, independentemente de
quaisquer dificuldades ou diferenças que

possam ter. As escolas inclusivas devem
reconhecer e responder às diversas
necessidades de seus alunos, acomodando
tanto estilos como ritmos diferentes de
aprendizagem e assegurando uma educação
de qualidade a todos por intermédio
de currículo apropriado, modificações
organizacionais, estratégias de ensino,
usam de recursos e parceiras com a
comunidade. “Dentro das escolas inclusivas,
as crianças com necessidades educacionais
especiais deveriam receber qualquer
apoio extra que possam precisar, para que
se lhes assegure uma educação efetiva”
(UNESCO, 1994, p. 61).
Observa-se que o sistema educacional,
por meio da educação especial deve oferecer
modalidades diferenciadas de atendimento
aos deficientes físicos. Dentre elas classes
especiais para que os alunos recebem
instrução em classes separadas, mas
participam com as demais crianças de classes
regulares em atividades diversas.
A inclusão, nas escolas, por mais
contestada que ainda seja pelo caráter
ameaçador de mudança, especialmente
no meio educacional, é irreversível, e
convencem todos pela sua lógica e ética
de posicionamento social. Há, no entanto
uma diferença entre integração e inclusão,
e a integração é um processo bilateral que
pressupõe a participação e a ação partilhada
ao mesmo tempo dividida e somada.
A integração impõe ao aluno deficiente
obrigação em acompanhar e dominar o
conteúdo didático; enquanto que a Inclusão
denomina a escola correspondência à
realidade do aluno, igualando a todos e
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considerando o talento de cada um, fazendo
com que sintam prazer e vontade de aprender.
Para que a escola se torne inclusiva,
necessita-se apenas do desejo em fazê-la
assim, embora hoje, muitos professores e
outros profissionais da educação acreditam
que o aluno com deficiência intelectual
tem pouca ou nenhuma possibilidade de se
integrar. Dessa forma entende-se inclusão
como um processo permanente e contínuo
e com isso pode-se inclusive apontar alguns
aspectos positivos e favorecedores a maneira
de como tornar a escola inclusiva.
Necessidades especiais decorrem de
oportunidades, existentes ou não, assim como
de instrumentos e medições que possam ser
apropriados por pessoas deficientes em suas
relações sociais não resultando unicamente
das deficiências biológicas que possam
apresentar. “Podemos ser deficientes sem
nos sentirmos ou sermos vistos assim, se
favoráveis forem às condições sociais”
(ROSS, 2004, p. 204).
Por outro lado Mazzota (2011, p. 11)
define educação especial como sendo “uma
modalidade de ensino que se caracteriza
por um conjunto de recursos e serviços
educacionais especiais organizados para
apoiar, suplementar e, em alguns casos,
substituir os serviços educacionais comuns”,
de modo a garantir a educação formal dos
educandos que apresentem necessidades
educacionais muito diferentes das da maioria
das crianças e jovens.
Sendo assim, conforme o plano nacional
de educação especial (BRASIL, 1994,
p. 17), entende-se a educação especial
como “um processo de promoção ao

desenvolvimento das potencialidades de
pessoas com deficiências, condutas típicas
e altas habilidades, nos diferentes níveis
do sistema educacional de ensino”, que
se fundamenta em referenciais teóricos e
práticos compatíveis com as necessidades
específicas do aluno.
Acredita-se que tal processo deva ser
integral, fluindo desde a estimulação essencial
aos graus superiores de ensino sob o enfoque
sistêmico, a educação especial integral o
sistema educacional vigente, identificandose com sua finalidade, que é a de formar
cidadãos conscientes e participativos.
Segundo Scotti (1999, p. 20), “a
educação
deve
ser,
por
princípio
liberal, democrática e não doutrinária.
Dentro desta concepção o educando é,
acima de tudo, digno de respeito e do direito
à educação de melhor qualidade”.
Concordando-se com o pensamento
acima supracitado destaca-se Mantoan
(2006, p. 14) que por meio de sua concepção
construtivista diz que “o conhecimento
é fruto da construção pessoal do aluno,
mediada pelo professor e outros agentes
culturais presentes no contexto do aluno e os
conteúdos são produtos sociais e culturais”.
A principal preocupação da educação,
dessa forma, deve ser o desenvolvimento
integral do homem e a sua preparação para
uma vida produtiva na sociedade, fundada
no equilíbrio entre os interesses individuais
e as regras de vida nos grupos sociais.
Para Ferreira e Guimarães (2006, p.
32) “a noção de deficiência é, pois, uma
questão contingencial e decorre de
normas e expectativas da sociedade”. É
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uma situação que surge como produtos
da interação daqueles que apresentam
determinados atributos com o meio social,
que interpreta e consideram tais aspectos
como desvantagens.
A educação especial obedece aos
mesmos princípios da educação geral,
deve se iniciar no momento em que
se identifique atraso ou alterações no
desenvolvimento global da criança e
continuar ao longo de sua vida, valorizando
suas potencialidades e proporcionando-lhe
meios para desenvolvê-las.
Conforme a lei de diretrizes e bases
da educação (BRASIL, 1996) a educação
especial, sintonizada com as novas
tendências mundiais sobre a atenção
às necessidades especiais, passa a ser
oferecida as pessoas com necessidades
especiais na rede regular de ensino.
Durante muito tempo, a integração escolar
vinha sendo estimulada, mas na realidade
constituía uma exceção.
No
entanto
uma
das
questões
que levantam debates a respeito da
educação especial é a existência de uma
proposta de educação orientada para a
inclusão e como praticá-la? È importante
lembrar sobre a importância de nosso
papel, como professores e formadores
de opiniões, ao mesmo tempo em que,
embora também sejamos cidadãos, nem
sempre somos respeitados como tal;
de maneira que muitas vezes somos
impedidos de exercer nós mesmos, nossos
próprios deveres de cidadania e assim, servir
de exemplo àqueles que formamos, por
faltar-nos condições básicas necessárias.

O primeiro papel do professor neste
processo é decidir pela sociedade, que
necessita de cidadãos críticos, conscientes
e produtivos. A formação futura de
uma sociedade cada vez mais inclusiva
depende de uma formação escolar
inclusiva e presente, não futura.
Surpreendemo-nos em nossas práticas
profissionais com as investigações nos
seguintes aspectos: Que grupos estão
sendo excluído num dado momento,
em nosso cotidiano? O que fazer para
minimizar, ou se possível eliminar os
aspectos identificados como excludentes?
Não existe prática pedagógica inclusiva
que possa ser dada, devemos sim
analisar quem está excluindo e de que
maneira isso acontece, para então,
decidirmos o que fazer. Refletindo acerca
do dia a dia da escola, podem-se destacar
algumas questões como:
Relacionamento: Agressividade entre
os alunos, às vezes com o professor;
falta de envolvimento da família; pouco
material
pedagógico;
classes
sócioeconômicas: ocasionando barreiras as
aprendizagens; compreensão geral do aluno:
Dificuldades
de
aprendizagem
em
diversas áreas; dificuldades observação
de
caráter
pessoal-profissional:
falta
de
condições
de
trabalho;
salários indignos a profissão;
Dessa forma a postura pedagógica
dos professores passa por um processo
de reconstrução, orientada em conjunto
com o corpo docente, num percurso
que envolve desde a sala de aula,
passando pela administração escolar,
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até a secretaria da educação, dependente do
desenvolvimento da capacidade interna da
escola como um todo.
Para que a escola se transforme num
local de produção cultural e transformação
social, ela não deve se restringir
enquanto
influência
e
interferência
no universo do aluno. Uma mudança
importante e fundamental para os
professores trabalharem com crianças com
necessidades especiais seria a possibilidade
de pensar numa escola inclusiva, criando
espaços adequados, com especialistas
de apoio e um trabalho contínuo com
as famílias e comunidade.
Ao se falar em inclusão, é necessário
escutar as crianças com deficiências, buscar
respostas e saber lidar com a incerteza, os
problemas são essenciais para a vida, e não
há respostas prontas, a aprendizagem é uma
construção que se dá no dia a dia.
Ao referirmo-nos à palavra inclusão
dicionários
apresentam
um
simples
significado, uma colocação, no entanto
quando tratamos do conceito de inclusão em
educação o sentido torna-se mais complexo
e amplo, pois a educação inclusiva sugere
um trabalho na qual a prática pedagógica
deve propor atividades ligadas às diferenças,
as particularidades e as individualidades,
estando assim relacionadas com os valores,
com a ética e a cidadania.
Sabe-se que esses valores estão em crise e
que inúmeras tentativas já foram feitas para
superá-las e melhorar a qualidade de ensino.
Embora o esforço não tenha sido em vão,
temos de reconhecer que não apresentou
os resultados esperados, porquanto a crise

se revelou muito mais profunda do que
se esperava, mostrando que o processo
educativo sempre se encarregou de difundir
os valores nos quais se estrutura a sociedade
em que está inserido.
A inclusão na escola regular por si só, não
resolverá a questão da deficiência intelectual
da criança, visto ser um problema real, clínico
e objetivo, ele será amenizado na medida em
que a sociedade se preparar para receber
essa criança, porque, não podemos ser
ingênuos a ponto de acreditar que apenas
uma lei resolverá a questão.
Para tanto, a proposta de sociedade
inclusiva contém, implícita, a ideia de
mobilização dos diversos segmentos sociais
na busca do bem-estar de todos. São
necessárias transformações intrínsecas,
quebrando-se as barreiras cristalizadas em
torno dos grupos estigmatizados e excluídos,
tornando-se sujeitos de sua própria história.
Sob essa perspectiva deve estar à ideia de
valorização da diversidade.
O papel da educação será de fundamental
importância, na medida em que for ressaltado
e efetivado o compromisso da escola com
todos, entre todos e para todos. A escola para
todos precisa mudar seu olhar e se basear numa
filosofia “aceitando a diversidade como eixo
diferencial humano, o que implica no próprio
posicionamento sobre conceito de educação”
(SANCHEZ, 1993 apud LIMA, 1997, p. 71).
Não devemos nos esquecer que lutamos
pelo direito de todo cidadão ter acesso a uma
escola de qualidade, ao mesmo tempo em
que muitos ainda não desfrutam do direito
básico ao alimento diário e de condições
dignas de vida
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O PAPEL DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Uma das questões que levantam debates
a respeito da proposta de uma educação
orientada para a inclusão é como praticá-la.
Lembramo-nos a todo o momento
sobre a importância de nosso papel,
como formadores de cidadãos, ao
mesmo tempo em que, embora também
sejamos cidadãos, nem sempre somos
respeitados como tal; de forma que muitas
vezes somos impedidos de exercer nós
mesmos, nossos próprios deveres de
cidadania e assim, de servir de exemplo
àqueles que formamos, por faltar-nos às
condições básicas.
O papel do professor neste processo
é decidir. Decidir-se não por conteúdos
linguísticos ou matemáticos, mas sim, pela
sociedade, que esta necessita de cidadãos
críticos, conscientes e produtivos.
Nas habilidades dos Cursos de Pedagogia,
nas inúmeras especializações que se criam
nos cursos de pós-graduação, na formação
continuada oferecida pelas redes de
ensino como “cursos preparatórios para
a inclusão”, no acervo de clínicas e instituições
que atendem a alunos e pessoas com
deficiência. Trata-se da velha e conhecida
formação que é necessária para manter
a ideia de que a escola-clínica é quem
resolve os problemas das deficiências e, em
consequência, da inclusão escolar.
A formação tradicional em educação
especial não se destina a profissionais que
terão o compromisso de incluir os excluídos
da escola. Porque continua a dividir, a

separar, a fragmentar o que a escola deve
unir fundir, para se fortalecer e tornar justa
e democrática, cônscia de seus deveres e
dos preceitos constitucionais, que garantem
a todos os cidadãos brasileiros uma escola
sem preconceitos, que não discrimina sob
qualquer pretexto – Art. 3º parágrafo IV
do Título I da Constituição da República
Federativa do Brasil (BRASIL, 1988).
Na perspectiva da educação aberta
às diferenças e do ensino inclusivo
a
formação
dos
professores
não
acontece pelos mesmos caminhos; ela é
construída no interior das escolas, à medida
que os problemas de aprendizagem dos
alunos com e sem deficiência aparecem
e considerando-se concomitantemente
o ensino ministrado, suas deficiências,
inadequações, conservadorismo.
Uma nova formação, que busca
aprimorar o que o professor já aprendeu
em sua formação inicial, levando-o a
refletir sobre as áreas do conhecimento,
as tendências da sociedade contemporânea,
ora fazendo-o provar de tudo isso, ao
aprender a trabalhar com as tecnologias da
educação, com o bilingüismo nas salas de
aula para ouvintes e surdos.
Tudo isso como um processo de
trabalho que é necessário para que a
escola acolha a todos os alunos, sem
preconceitos
e
cônscia
de
seus
compromissos de formadora e não apenas
de instrutora das novas gerações e
transmissora de um saber, que é ultrapassado
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continuamente. Temos, então, de recuperar,
urgentemente, a confiança que os
professores do ensino regular perderam de
saber ensinar todos os alunos, sem exceção,
por entenderem que há alunos que aprende
diferente, mas diferentemente.
Se a educação especial se protege, ao se
mostrar temerosa por uma mudança radical
da escola, a educação regular se omite
totalmente, passando pela questão mais
rapidamente, mas protegendo-se da mesma
forma de toda e qualquer transformação
de seu trabalho nas escolas, alegando falta
de preparo dos professores e de condições
funcionais para atender a todas as crianças,
inclusive as que têm deficiências.
O movimento inclusivo, nas escolas,
por mais que seja ainda muito contestado,
pelo caráter ameaçador de toda e
qualquer mudança, especialmente no meio
educacional, é irreversível e convencem
todos pela sua lógica e pela ética de seu
posicionamento social.
Uma modalidade de ensino única reduz as
chances de se encaminhar os problemas e as
dificuldades para ensinar algumas crianças,
com ou sem deficiências, em ambientes à
parte e remete os problemas de ensino às
escolas, aos professores, à estrutura e ao
funcionamento geral dos sistemas.
Essa situação desafiadora faz com que
se ultrapassem os limites pedagógicos
e administrativos da escola, na direção
da inclusão. O desafio da inclusão está
desestabilizando as cabeças dos que sempre
defenderam a seleção, a fragmentação do
ensino em modalidades, as especializações
e especialistas, o poder das avaliações, da

visão clínica do ensino e da aprendizagem.
E como não há bem que sempre dure,
estão sendo difícil manter resguardados e
imunes às mudanças todos os que colocam
nos alunos a incapacidade de aprender.
Há uma diferença entre integração e
inclusão: Integração vem impor o aluno
deficiente a obrigação de acompanhar e
dominar o conteúdo didático. Inclusão
preconiza que, a escola corresponde
à realidade, dê conta todos os alunos
considerando o talento de cada um, fazendo
com que tenha prazer e vontade de aprender.
Para que as escolas se tornem inclusiva, é
preciso apenas ter o desejo de fazê-la assim.
Pode-se dizer que inclusão é um processo
permanente e contínuo, não é possível admitir
que para as escolas em questão já esteja
finalizando. Porém é possível apontar que
os aspectos fundamentam uma construção
positiva para a inclusão, ou seja, trabalhar
com inclusão requer:
• Maturidade do profissional em busca
de um trabalho efetivo, de uma vivência para
a construção do conhecimento;
• Capacidade de desenvolver recursos
próprios para lidar com a frustração de estar
limitando às possibilidades;
• Conhecer o aluno para educá-lo;
• Conhecer como aprende para ensinálo;
• Saber quais aprendizagens está
construído neste sujeito;
• Saber quais marcas está definindo suas
escolhidas;
• Estar disposto a vincular-se ao sujeito;
• Ter disponibilidade para a aceitação do
outro em sua maneira de ser;

1217

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

• Ter flexibilidade para avaliar sua
própria trajetória como educador e mudá-la;
se necessário for.
Com
o
exposto
até
aqui,
firma-se que não bastam objetivos e
justificativos cidadãos; é preciso, mesmo nos
limites de uma prática social, buscar por uma
educação que se faça especial.

A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO
PEDAGÓGICA DA INCLUSÃO
A afetividade é um componente básico
do conhecimento e está intimamente ligado
ao sensorial e ao intuitivo. A afetividade
se manifesta no clima de acolhimento, de
empatia, gosto, ternura, da compreensão
para consigo mesmo, para com os outros
e para com o objeto do conhecimento. Ela
dinamiza as interações, as trocas, a busca e
os resultados. Facilitando a comunicação, e
tocando os participantes, promove a união.
O homem da racionalidade é também
o da afetividade, do mito e do delírio.
O homem do trabalho é também o do jogo.
O empírico é também o imaginário; o da
economia é também o do consumismo; o
prosaico é também da poesia, do fervor,
da participação, do amor, do êxtase
(MORIN, 2011, p. 52).
A educação precisa incorporar mais
as dinâmicas participativas como as de
autoconhecimento (trazer assuntos próximos
à vida dos alunos), as de cooperação
(trabalhos de grupo, de criação grupal) e as de
comunicação (como o teatro ou a produção
de um vídeo).

Na
educação
pode-se
ajudar
a
desenvolver o potencial que cada aluno
tem, dentro das suas possibilidades e
limitações. Para isso, precisamos praticar
a pedagogia da compreensão contra a
pedagogia da intolerância, da rigidez, a
do pensamento único, da desvalorização
dos menos inteligentes, dos fracos,
problemáticos ou “perdedores”.
Praticar a pedagogia da inclusão
não se faz somente com os que ficam
fora da escola. Dentro da escola
muitos alunos são excluídos pelos
professores e colegas. São excluídos
quando nunca falamos deles, quando
não
os
valorizamos,
quando
os
ignoramos continuamente.
São excluídos quando supervalorizamos
alguns, colocando-os como exemplos em
detrimento de outros. São excluídos quando
exigimos de alunos com dificuldades de
aceitação e de relacionamento, resultados
imediatos, metas difíceis para eles no campo
emocional.
Há uma série de obstáculos no caminho:
a formação intelectual valoriza mais o
conteúdo oral e textual, separando razão e
emoção. O professor não costuma ter uma
formação emocional, afetiva. Por isso, tende
a enxergar mais os erros que os acertos. A
falta de valorização profissional também
interfere na autoestima.
Acredita-se que se os professores não
desenvolvem sua própria autoestima,
se não se valorizarem e não se
sentirem bem como pessoas e profissionais,
não poderão educar num contexto afetivo,
pois, ninguém dá o que não tem. Por isso,
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é importante organizar atividades com
gestores e professores de sensibilização e
técnicas de autoconhecimento e autoestima.
A dimensão afetiva no campo da
educação, vislumbra a possibilidade de
reflexão sob duas perspectivas diferentes,
inter-relacionadas
e
complementares:
a do desejo, aqui entendida em sua
dimensão motivacional, de interesse; e dos
sentimentos, além dee afetos como objetos
de conhecimento.
Defende-se a ideia de que tais conteúdos
relacionados à vida pessoal e à vida privada
das pessoas podem ser introduzidos
no trabalho educativo, perpassando os
conteúdos de matemática, de língua, de
ciências, etc. Assim, o princípio proposto é
de que tais conteúdos sejam trabalhados
na forma de projetos que incorporem de
maneira transversal e interdisciplinar os
conteúdos tradicionais da escola e aqueles
relacionados à dimensão afetiva.
Para
justificar
tais
princípios
utilizou-se a ideia de Moreno (2000, p. 29) no
qual “os suicídios, os crimes e agressões não
têm como causa a ignorância das matérias
curriculares, mas estão freqüentemente
associados a uma incapacidade de
resolver os problemas interpessoais e
sociais de uma maneira inteligente”.
Moreno (2003) nos leva a refletir sobre
o fato de que os conteúdos curriculares
tradicionais servem mesmo que não
somente, para “passar de ano”, ingressar
na universidade, mas parecem não
nos auxiliar a enfrentar os males de nossa
sociedade ou os conflitos de natureza ética
que vivenciamos no cotidiano.

O conflito é entendido como algo
desnecessário, que viola as normas sociais
e que, portanto, deve ser evitado. No
entando, afirmam que o que determina
que os conflitos sejam destrutivos ou
construtivos não é sua existência, mas sim a
forma como são tratados. As escolas que
desprezam os conflitos os tratam de forma
destrutiva e aquelas que os valorizam os
tratam de forma construtiva (JOHNSON &
JOHNSON, 2004, p. 62).
Concordando-se com Johnson & Johnson
(2004) acredita-se que uma escola de
qualidade deve transformar os conflitos
do cotidiano em instrumentos valiosos na
construção de um espaço autônomo de
reflexão e ação, que permita aos alunos
enfrentarem, autonomamente, a ampla e
variada gama de conflitos pessoais e sociais.
Nesta perspectiva, considera-se, por
um lado, que os sentimentos, as emoções
e os valores devem ser encarados como
objetos de conhecimento, posto que tomar
consciência, expressar e controlar os próprios
sentimentos talvez seja um dos aspectos
mais difíceis na resolução de conflitos.
Por outro lado, a educação da afetividade
pode levar as pessoas a se conhecerem e
a compreenderem melhor suas próprias
emoções e das pessoas com quem interagem
no dia a dia.

DISCUSSÕES E RESULTADOS
Com a realização dessa pesquisa pode-se
melhor compreender o que se pensa sobre
educação especial na atualidade, e que visão
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a sociedade num todo possui sobre ela,
visto que ainda é tratada numa linha mais
exclusiva que inclusiva. Historicamente a
ideia era a de extermínio, de segregação e a
luta na atualidade é pela inclusão. O diferente
não pode mais continuar sendo deixado à
margem da sociedade.
Ao referimo-nos à palavra inclusão
dicionários
apresentam
um
simples
significado, uma colocação, no entanto
quando tratamos do conceito de inclusão em
educação o sentido torna-se mais complexo
e amplo, pois a educação inclusiva sugere
um trabalho no qual a prática pedagógica
deve propor atividades ligadas às diferenças,
as particularidades e as individualidades,
estando assim relacionadas com os valores,
com a ética e a cidadania.
Na realidade seus valores são bem
outros nos quais o progresso material é
mais importante que o desenvolvimento
cultural e espiritual, em outras palavras,
acima do homem está o dinheiro; mais vale
ter do que ser, o que significa que somos
medidos, avaliados, e julgados pelo que
temos, e não pelo que realmente somos.
Nossa
sociedade
camufla
seus
reais valores atrás da banheira do
humanismo, e este choque gera a crise
que atinge a escola, sendo antes de tudo
de caráter filosófico, pois o que está
em crise é a própria concepção de homem,
de mundo e de vida.
Numa
época
de
tantos
valores
antagônicos, se a solução não puder ser
global, que seja individual e inclusiva, no qual
cada educador em sua sala de aula possa
formar indivíduos sadios, tanto fisicamente

quanto psicologicamente, de acordo com as
condições do deficiente físico.
Espera-se que cada educador tenha
a consciência em formar indivíduos que
estejam em harmonia consigo próprio e
com a natureza, que demonstrem equilíbrio
interior,
ponderação,
respeito
com
próximo, que sejam cidadãos participantes
dentro das suas capacidades cognitivas e
físicas, conhecedores e conscientes de seus
direitos e deveres.
Acredita-se que a inclusão demanda um
trabalho coletivo realizado entre a família,
escola, comunidade e os profissionais
da área de educação e saúde, visando
à educação como um processo único e
para bem comum, a ser desenvolvido com
competência e qualidade. Essa qualidade
só será possível à medida que resgatarmos
a consciência crítica e filosófica, com
o desenvolvimento de projetos e do diálogo,
valorizando a ética e a cidadania, capacitando
o educador, mostrando a sua importância
diante desse processo.
Acreditar nesses princípios é fazer do
ambiente escolar um local de troca de
experiências, respeitarem as individualidades
e as diferenças, abandonar as discriminações
e os preconceitos, promover a solidariedade
e dizer não a violência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora estejamos em uma sociedade moderna, o
pensamento de nossa sociedade pertence ainda a épocas
já extintas pela evolução dos tempos. Em tempos passados
os privilegiados eram aqueles pertencentes às classes
dominantes. Porém nos dias atuais, a classe mais humilde
possui os mesmos direitos, que a elite, diferenciando-se
apenas pelas posses e bens que possuem.
Dessa forma notavelmente percebe-se que a sociedade
se modernizou, contudo, as indiferenças e discriminações
permanecem as mesmas como a séculos passados. A mudança
que vemos na modernização de nossa sociedade, enquadra-se
única e exclusivamente, nas grandes descobertas tecnológicas,
que indiretamente contribuíram a essa modernização.
Sabe-se que a educação especial é trabalhada há anos,
porém não tem sido para todos, considerando que no Brasil a
educação básica ainda não foi universalizada. Historicamente
o que se pode constatar pelos escritos de vários autores é que
o processo educacional para os deficientes intelectuais é uma
conquista muito recente.
Os direitos das pessoas deficientes são exatamente os
mesmos dos demais cidadãos. Ocorre que, no entanto, para
os deficientes exercerem muitos desses direitos torna-se
indispensável à adoção de medidas especiais. O professor ao
exercer a função de ensinar a aprender e aprender a ensinar
deve compreender que ele é fundamental para a formação
de pessoas felizes, éticas, seguras e capazes de um bom
relacionamento, mesmo sendo deficiente.
Características que demonstram afetividade professor
aluno, saber ouvir, valorizar, acreditar, amar tornam o
processo ensino-aprendizagem prazeroso e amigável.
A inclusão (na escola, no trabalho, no lazer, nos serviços de
saúde etc.) significa que a pessoa deficiente deve integrar-se
à sociedade sim, mas também a sociedade deve adaptar-se às
necessidades da pessoa com deficiência.
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INCLUSÃO: HISTÓRIA RECENTE
RESUMO: A Educação Inclusiva retrata um avanço multidimensional das políticas e lutas
públicas em prol dos direitos da cidadania, sobretudo das pessoas portadoras de deficiência
ao acesso a educação pública de qualidade, integrando-os aos demais. Isto demonstra a
concretização da esperança histórica de um Brasil possível mais justo e solidário, para que
todos possam ser tratados com respeito, desenvolvendo o direito e a esperança de que todos
somos capazes de aprender, embora muitas vezes necessitamos de um tempo maior para nos
desenvolver de acordo com nossas condições físicas, cognitivas e afetivas, condições essas
que nos fazem único entre todos os outros seres vivos. A longa caminhada da educação
inclusiva foi marcada por avanços e retrocessos de acordo com o momento histórico.
Palavras-chave: Deficiência; Educação; Inclusão.
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INTRODUÇÃO
Este artigo faz uma análise fundamentando
em referências teóricas e pesquisa de
campo ressalta a dialética da inserção da
educação inclusiva como uma conquista
social baseada no processo de cidadania,
daquelas pessoas que por muito tempo
foram excluídas, abandonadas, tratados de
forma diferenciada em mosteiros, clínicas,
sanatórios, segregados numa região nacional
e multinacional num contexto sem fronteiras,
alienados dos seus direitos constitucionais.
O trabalho aborda a historicidade
da educação inclusiva respaldado na
segregação, no isolamento, na ausência
de políticas públicas democráticas no
cenário da educação dual e elitista, traçado
na ausência de ajuda aos portadores de
necessidades especiais, formando o tecido
social de uma parcela da sociedade marcados
por sua condição em uma desvantagem,
reforçando as diferenças daqueles indivíduos
historicamente designados de deficientes
físicos, mentais e/ou sensoriais.
A passagem das discussões da educação
inclusiva para áreas educacionais foram
concretizadas na legislação garantidas na
Constituição Federal, na LDB e a partir da
Democratização de Salamanca na Espanha
em 1994. Reivindicações incrementadas no
desenvolvimento de diversos segmentos
sociais na busca pela melhoria do acesso
à educação para maioria daqueles com
necessidades especiais estão contemplados
o direito fundamental à educação e
na emergência de numa política de
aprimoramento dos sistemas educacionais

a tornarem-se aptos para incluírem todas
as crianças, independentemente de suas
diferenças ou dificuldades individuais.
A educação inclusiva desde a década de
noventa vem gradativamente assumindo
o seu espaço de integrar aqueles que por
muito tempo foram excluídos do convívio
social, oportunizando o direito de conviver
de forma mais digna e justa a milhares de
pessoas portadoras de deficiência ao ensino
regular caracterizando uma conquista social
da sociedade global.

A INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS
TEMPOS
Inclusão social é um termo que foi
incorporado e assimilado em nossa vivência
cotidiana recentemente, portanto, trata-se
das múltiplas relações estabelecidas entre
os indivíduos, do preconceito intrínseco e
velado, das formas de discutir as diferenças
e igualdades e, especialmente do pleno
exercício da cidadania.
Falar sobre inclusão nos reporta a
discussão da dicotomia inclusão/exclusão, ou
seja, há um grande contingente de pessoas
massificadas e marginalizadas que são
excluídas, determinando ou preconizando
os índices de fracasso social. Portanto, para
conceituar inclusão, faz-se mister entender o
processo de exclusão e isto só é possível por
meio de uma análise histórica.
Sabe-se que a inclusão refere-se ao
respeito as diferenças, ao não preconceito,
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a integração de todos, independentemente
de raça, cor, credo, religião, condição física e
mental.
Referindo-se especificamente a este último
item, ou seja, daquelas pessoas portadoras de
necessidades especiais, é do conhecimento
de todo a sociedade os termos pejorativos
que sempre foram usados para estes casos
como “retardado”, “débil mental”, “aleijado”,
“surdo e mudo”, “mudinho”, “mongoloide”,
entre outros, denunciando o preconceito
arraigado na cultura social. Mas, para isto a
explicação, tem raízes históricas relacionadas
a imagem do indivíduo, da função social do
corpo e do modo como as pessoas portadoras
de necessidades espaciais eram tratadas.
Assim, pode se formular diversas teses
que explicam o contexto atual da inclusão
e exclusão e, consequentemente, do
preconceito existente nestas questões:
1 – O preconceito faz parte do ser humano,
porque foi produzido e criado culturalmente;
2 – A evolução do ser humano ao
longo da história é produto das múltiplas
relações sociais que se estabeleceram e dos
interesses de determinados grupos. Desta
maneira, inclusão e exclusão são conceitos
desenvolvidos pela própria sociedade em
virtude dos interessas de determinados
grupos.
3 – O conceito de “corpo” ideal e útil
está vinculado aos padrões produzidos
culturalmente e próprios de cada época ou
vivência histórica.
O preconceito, os conceitos de exclusão e
inclusão são produtos culturais, isto é, que se
constituem por meio da ação do homem e das
ideologias subjacentes ao cotidiano.

Portanto, desde as sociedades primitivas
há referência aqueles que eram portadores de
alguma deficiência. Baseando-se nas formas
de relação social destes povos nômades que
estavam em constante mudança em razão
as condições naturais e por questão de
sobrevivência e subsistência já que viviam da
coleta de frutos e da caça, acredita-se que os
portadores de deficiência eram abandonados,
num processo de seleção natural, pois a
natureza é cíclica, ou seja, se caracteriza por
ciclos.
Neste caso, não há interferência cultural,
mas da própria natureza, promovendo um
processo seletivo, no qual os mais fracos
eram excluídos, sobrevivendo os mais fortes,
porque não tinham como colaborar com os
grupos sociais daquele tipo de sociedade.
Já na sociedade grega, faz-se mister
situar as condições sociais e culturais que
determinavam os padrões para aquele
povo. Havia os espartanos e os atenienses.
Na primeira forma de organização dos
grupos sociais a principal preocupação
estava centrada na guerra, no culto de
homens fortes que sobrevivem a qualquer
adversidade, mesmo se tratando de uma
sociedade patriarcal havia a valorização da
mulher no que tange a beleza e saúde como
fatores essenciais para gerar bons guerreiros.
Assim, o conceito de corpo esteve sempre
vinculado a força e virilidade. Já em Atenas, a
preocupação desloca-se do corpo como força
de preocupação para o trabalho intelectual,
que alimenta a mente, propondo uma divisão
que permaneceria até os dias de hoje, mente
e corpo como elementos desvinculados.
Mesmo havendo esta diferenciação entre
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a concepção de “corpo” pelas sociedades
espartana e grega, o tratamento dado aos
tidos como “diferentes” do padrão ideal seguia
os mesmos princípios da completa exclusão
e, em consequência do preconceito arraigado
segundo GIL (2002, p.10):
No passado, a sociedade frequentemente
colocou obstáculos a integração das
pessoas
deficientes
receios,
medos,
superstições,
frustrações,
exclusões,
separações estão, lentamente, presentes
desde os tempos da antiga Grécia, em Espata,
onde essas pessoas eram jogadas do alto de
montanhas, ou em Atenas, onde elas eram
abandonadas nas florestas.
Percebe-se que havia nas ideologias
sociais a filosofia de que tudo aquilo que
não se encaixa nos padrões, ou seja, era
caracterizado como “não normal” tinha como
destino a eliminação, num processo no qual só
se valorizava aquilo que beirava a perfeição.
Tinha-se, portanto, a segregação, a separação
dos portadores de deficiência.
Além do estigma com os tidos como “não
normais, é necessário ressaltar outra forma
de discriminação que colocava no macro
estrutura da sociedade grega, especificamente
o saber (homo sapiens) e daqueles que eram
subjugados e viviam num permanente processo
de marginalização, os escravos (homo faber).
Portanto, neste período da história que se
estende do século XII a.C. até mais ou menos
o século IV da Era Cristã, as diferenças foram
tratadas com divisão estratificação e porque
não dizer, classificação, perpetuando velhos
dogmas que ainda hoje permanecem.
Na Idade Média, há o que se pode denominar
de uma continuidade da segregação, com

a única diferença de que a sociedade grega
as ideologias estavam situadas no campo da
filosofia, ao passo que, neste momento da
história, o enfoque é teológico, ou seja, as
diferenças passam a ter o cunho da alma e,
consequentemente, do pecado, não há mais
a divisão corpo/mente, mas, sim, corpo/alma.
Portanto, o que se dava maior importância
eram as coisas do espírito, sendo o corpo
considerado apenas um acessório necessário
para manutenção da alma. Assim se explica
as tradições dos jejuns, abstinências,
autoflagelação, fogueiras (Santa Inquisição).
Há que se frisar a dicotomia que
ocorria neste dueto corpo/alma. Ao
passo que a alma era considerada sagrada,
divina; o corpo podia ser visto sob a ótica da
imoralidade, do demônio.
Por este motivo nesta época a elite
pensante e dominante que estava centrada
no poder da Igreja, deu grande valor
para a disciplina, buscando “socializar”
o corpo, isto é, torná-lo subjugado aos
interesses sociais vigentes.
FOUCAULT (1999, p.121):
A minúcia dos regulamentos, o olhar
esmiuçante das inspeções, o controle das
mínimas parcelas da vida e do corpo darão
em breve, no quadro da escola, do quartel, do
hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado,
uma racionalidade econômica ou técnica a
esse cálculo místico do ínfimo e do infinito.
Este
disciplinamento
dos
corpos
ocorre na microestrutura social, ou seja,
nos pequenos detalhes que ocorrem no
cotidiano promovendo aquilo que Foucault
(1999) denominou de “quadriculamento dos
corpos”, daí se justifica haver semelhanças
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na arquitetura e imagem das escolas,
prisões, hospitais; como se a disciplina
se embrenhasse em todos os locais,
controlando horários, hábitos, transformando
o panorama político social.
Esta visão do corpo, de molda-lo para tornalo cada vez mais doutrinado e eficiente, traz à
tona a busca constante do ideal, da perfeição
desejada, gerando um processo de exclusão
dos que não se enquadram ou não aceitavam
este modelo preconizado.
Tem-se, então acentuadas as diferenças,
especialmente no que tange a noção do
pecado, alicerçando, separando em dois
extremos que era considerado correto e não
correto, dando-se ênfase para a recompensa
e castigo.
Assim, os princípios do judaísmo cristão
que nortearam a vida social da Idade Média
apresentam diversos exemplos de como os
portadores de deficiência eram tratados,
havendo na própria bíblia indicações sobre
os cegos, surdos, mudos, aleijados, e dos
mecanismos de diferenciação e preconceito
intrínsecos nos textos escritos, como a
condição da deficiência fosse virtude do
pecado cometido.
Por meio dessas citações bíblicas reforçase a ideia da diferença associada ao pecado,
ressaltando o processo de marginalização e
segregação. Por este motivo na Idade Média
com o pensamento de libertar o corpo dos
demônios, era comum a prática da morte nas
fogueiras da Santa Inquisição.
De acordo com GIL (2002, p.10): “Na Idade
Média, eram frequentes os apedrejamentos
ou a morte nas fogueiras da Inquisição
das pessoas, com deficiência, pois eram

consideradas como possuídas pelo demônio”.
Estas ações de considerar as pessoas tidas
como não normais ou que não se adequavam
aos padrões sociais desejáveis de estarem
possuídas pelo demônio não pode ser visto
sob o ângulo da condição da humanidade, mas
como um fenômeno histórico que aconteceu
em determinado período e geograficamente
localizado, atendendo aos interesses daquela
época. Portanto, não houvesse maldade nas
ações que dizimaram ou vitimaram milhares
de pessoas “diferentes” a compreensão de
que aquilo era necessário para eliminar os
que não enquadravam, o que constituía a lei
naquele momento.
Neste mesmo período, havia por parte de
uma ala da Igreja Católica o enfoque de que
os cegos, surdos, mudos, aleijados só vinham
ao mundo como um aviso de Deus de que a
humanidade continuava pecado surgem então
as Santas Casas de Misericórdia, dirigidas
pelas freiras que tinham por objetivo acolher
os “diferentes”.
De acordo com ÁRIÉS (1981, p.88):
Na Idade Média, o leproso era alguém que,
logo que descoberto era expulso do espaço
comum, posto fora dos muros da cidade,
exilado em um lugar confuso onde ia misturar
sua lepra a lepra dos outros. O mecanismo
da exclusão era o mecanismo do exílio, da
purificação do espaço urbano. Medicalizar
alguém era manda-lo para fora e, por
conseguinte, purificar os outros. A medicina
era uma medicina da exclusão.
Percebe-se a dinâmica da estrutura do micro
cotidiano, as relações que se estabeleciam
e eram responsáveis pelas modificações
invisíveis que iam se estabelecendo e dando
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novos perfis para a sociedade vigente, mas
alguns aspectos ainda permaneciam como é
o caso dos estigmas, dogmas e preconceitos
arraigados.
A passagem da sociedade feudal para a
sociedade capitalista traduz a mudança do
rumo do pensamento coletivo, que deixa
a produção artesanal e o campo, trazendo
para o contexto da época a produção nas
fábricas em série, a formação do proletariado,
da maior utilização do espaço urbano. Mais
uma vez tem-se diante dos olhos, a questão
da disciplina, do aprofundamento, da divisão,
especialmente na área da medicina social.
Segundo ÁRIÉS (1981, p.89):
O poder político da medicina consiste
em distribuir os indivíduos uns ao lado dos
outros, isolá-los, individualiza-los, vigia-los
um a um, constatar o estado de saúde de cada
um, ver se está vivo ou morto e fixar, assim,
a sociedade em um espaço esquadrinhado,
dividido, inspecionado, percorrido por um
olhar permanente e controlado por um
registro, tanto quanto possível completo, de
todos os fenômenos.
Com a entrada do modo capitalista em
substituição ao feudal há um maior controle
na esfera urbana, especialmente na área da
medicina que busca organizar e estruturar
os hospitais com os internamentos e
consequentemente vigilância dos docentes e
dos não normais.
A influência do capitalismo no cotidiano das
pessoas é um fenômeno histórico, pois pela
primeira vez o homem passa a ter controle
sobre a natureza, não tem sua vida vinculada
apenas a busca da subsistência, mas é possível
acumular bens, avançar na área da tecnologia

impulsionando e desenvolvimento social.
Segundo BIANCHETTI (1998, p.34):
A busca de uma maior acumulação levou a
procura de novos mercados que impulsionaram
as navegações, abrindo um período de
grande expansionismo, proporcionado pelas
descobertas científicas, paralelamente às
modificações na base material, vão sendo
forjadas, em nível teórico-ideológico, as
explicações e posteriormente as justificativas
para a hegemonia burguesa. O que vai ficando
claro na práxis dos homens e das mulheres
é que o teocentrismo vai sendo espaço ao
antropocentrismo.
Esta mudança no cenário social não
aconteceu de forma branda, com o simples
recuo da Igreja Católica e dos nobres feudais,
foi preciso que a burguesia se impusesse
pelos fatos mais marcantes da história pela
busca da liberdade a Revolução Francesa.
Este movimento esteve calcado nos
princípios da igualdade, da individualidade,
propriedade e democracia. Este era o
discurso que pontuava as falas dos burgueses.
Porém, na prática, havia um grande vazio ou
lacuna entre teoria e prática, ou seja, faltava
muito para que estes princípios fossem
concretizados no dia a dia. Apenas em
algumas instâncias houve manifestação ou
início de uma mudança, como na esfera dos
portadores de deficiência.
GIL (2002, p.11): Foi apenas a partir da
Revolução Francesa e das suas bandeiras de
liberdade, igualdade e fraternidade que estas
pessoas passavam a ser objeto de assistência
(mas ainda não de educação) e entregues
aos cuidados de organizações caritativas e
religiosas.
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Mas, fazendo uma análise profunda, o que
se pode afirmar é que na verdade a burguesia,
ao passo que enquanto classe hegemônica
passa a realizar segregação dando mais ênfase
a propriedade e ao individualismo. Assim,
a grande maioria proletária permaneceu à
margem do processo social no que se pode
denominar de síndrome de exclusão.
Nas ideias que fazem ou tecem o cotidiano
há que se referir da passagem da produção
artesanal para a produção em série, que veio
beneficiar os burgueses com o chamado
“lucro”. Assim, surge a necessidade do
especialista, que deveria mostrar eficiência e
empenho numa determinada área, havendo
o desenvolvimento da chamada linha de
montagem, na qual a divisão de tarefas
constitui na chamada divisão de trabalho.
Todos estes fatores tiveram interferência
direta no aspecto de vida da sociedade. Para
exemplificar basta verificar segundo GIL
(2002, p.10) que no século XIX e princípios
do século XX a esterilização foi usada como
método para evitar a reprodução desses
“seres imperfeitos”. Portanto, tudo aquilo que
modificou a sociedade de uma maneira geral,
teve influência na vida de cada indivíduo,
especialmente dos chamados não normais.
Ainda no século XX há que se fazer
referência ao nazismo, uma das piores formas
de estratificação e exclusão, não havendo lugar
para os “diferentes”, no qual as verdadeiras
barbáries foram cometidas em nome de uma
raça superior.
Além deste fato lamentável que marcou
a história, ainda faz-se mister levantar o
tratamento dispensado em diversos países
desde o isolamento e do internamento em

asilos.
Foi após a 2ª guerra mundial que os
“portadores de deficiência” passaram a ser
vistos como cidadãos com direitos e deveres,
havendo a preocupação em garantir o acesso a
oportunidades sendo valorizados e, podendo
finalmente ter o direito de se integrar a vida
social.
Em alguns aspectos isto ainda constitui em
utopia, pois, o quadro que se apresenta no
final do século XX, início do século XXI é a
presença de preconceitos relacionados a visão
de que no mundo capitalista sobrevive quem
produz ou está atualizado, acompanhando
o ritmo vertiginoso de informações e
transformações que ocorrem num tempo
virtual, cabe a reflexão do tipo de inclusão
que se quer promover.
De acordo com a UNESC apud. GIL (2002,
p.11) a história da humanidade divide-se
em cinco fases, com base no modo como
os portadores de deficiência foram tratados
e considerados: fase filantrópica; fase
da assistência pública; fase dos direitos
fundamentais, iguais a todas as pessoas;
fase da igualdade de oportunidades; fase do
direito à integração.
Mas, como diz ainda a UNESCO, estas
fases só aparentemente se sucedem de forma
cronológica. Na verdade, o que acontece é que
estas diferentes atitudes e concepções diante
às pessoas com deficiência se sobrepõem,
mesmo nos nossos dias.
A ideologia que se perpetuou ao longo da
história previa que a educação não era para
todos.
Há inúmeros exemplos de filósofos
e pensadores que marcaram época,
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referindo-se à educação, pregando discursos
que na prática se traduziram com a elite
tendo acesso aos meios educacionais e
o proletariado ficando com a função de
executar as tarefas manuais, ou seja, ocorreu
a divisão: elite (homo sapiens), proletariado
(homo faber). Havia uma homogeneização de
toda a educação e só passado séculos foi se
percebendo que o meio social é heterogêneo,
necessitando que se respeitem as diferenças.
No mundo inteiro esta ideologia da
exclusão se fazia presente, localizando-se
geograficamente, como é o caso dos Estados
Unidos, no qual os mais abastados não
aceitavam suprir com impostos a necessidade
de escolas públicas.
No Brasil, a inserção do conceito de escola
pública iniciou bem mais tarde que no restante
do continente Americano, permanecendo
por muito tempo a exclusão dos pobres e
das mulheres, demonstrando que educação
era privilégio de poucos. As escolas, quando
existiam, atendiam apenas os filhos da elite e
de preferência do sexo masculino. Não havia
espaço para as mulheres neste cenário social,
nem para os negros, pobres e mais ainda para
os portadores de deficiência.
Então, o que fica claro era a preocupação
em atender uma demanda muito pequena,
a elite, a qual tinha ou detinha o poder,
mascarando-o com o pensamento de que
eram melhores preparadores, possuíam o
conhecimento necessário para manutenção
do status quão.
Retrocedendo nessa análise histórica das
condições educacionais, de a sociedade grega
a proposta de uma educação igualitária fazia
referência a forma como se organizava a

sociedade, haja vista que não havia espaço
para os escravos, no qual só restava o
trabalho, portanto para as demais classes, que
detinham o saber, a educação era homogênea
e atendia a todos.
Já no sistema feudal, o conhecimento
era privilégio daqueles ligados a Igreja e aos
nobres e os camponeses não pertenciam a esta
esfera, e eram naturalmente “descartados”
dos quadros educacionais, vivendo a margem
do processo social.
Com a formação e ascensão da burguesia,
com base nos ideais de liberdade, fraternidade
e igualdade apresentados pelo menor no
discurso, qualquer pessoa seja das classes
pobres ou classes ricas tinha acesso a
educação. Assim, pela democratização da
escola, os mais pobres podiam chegar a
pertencer a outra classe. Neste partido, a
escola abre espaço para todas as classes
sociais. Mas, isto não significa que apenas
dando abertura para todos e fazendo uso de
um mesmo princípio, que era homogeneidade,
todos, especialmente os menos favorecidos
não tinham condições de competir, pois não
lhes era oferecido metodologias diferenciadas
nem oportunidade para garantir a apreensão
do saber ou mesmo integrar-se, o que mais
uma vez produzia uma política excludente.
Como este modelo educacional, da
chamada pedagogia da essência não obteve
resultado, porque se percebeu que um
homem não igual a outro, passa a surgir uma
nova forma de pensar, que está vinculada a
pedagogia da existência, no qual o enfoque
situa-se justamente no fato de que os homens
não são iguais. Surge a escola nova, buscando
desfazer velhos paradigmas, deixando de lado

1230

a homogeneidade e trazendo o conceito da
heterogeneidade, dos seres humanos com
características distintas, garantindo e dando
atenção aos diferentes, tidos como não
normais.
Neste sentido, há um avanço significativo
desde o momento que se começa a enfatizar
as especificidades próprias de cada um.
Faz-se fundamental abrir um parêntese no
que tange a concepção de infância que se
tinha, ou seja, como era vista a criança neste
mundo adulto, as suas reais possibilidades
de um desenvolvimento saudável e global
(aspectos cognitivos, afetivos, sociais, culturais
e físicos). Na verdade, até meados do século
XVIII, a criança era vista como um adulto em
miniatura, que precisava de cuidados para
crescer. Há descrições que colocam a criança
como um ser encantado ou portador de um
mal que apenas o tempo curaria. Portanto, a
infância na verdade era compreendida como
uma passagem até a fase adulta, sem que
houvesse o discernimento de sua importância
e do próprio fato de que a criança era um ser
com características próprias, com desejos e
voltados, sonhos e fantasias, experiências
vivenciadas, enfim, um indivíduo social.
Esta compreensão só começou a dar sinais
de ser visualizada com Rousseau (1712 –
1778), o qual é um defensor da infância.
Houve pensadores como Pestalozzi, que
baseou se no pensamento de Rousseau para
trabalhar com as crianças abandonadas e
excluídas do sistema formal de ensino, além
de Froebel, que criou os jardins de infância,
respeitando a criança como indivíduo.
Avançando no tempo, no século XX,
grandes nomes fizeram e fazem a história

educacional, como J. Piaget, com a teoria do
construtivismo, Vygotsky, que traz no âmago
de sua teoria sócio interacionista.
E, como fica a educação dos portadores de
deficiência no contexto histórico? Como já
foi salientado anteriormente, se as próprias
crianças tidas como normais eram excluídas,
o que se dizer dos classificados e rotulados
como não normais? Sabe-se que até a Idade
Média, havia a preocupação em elimina-los. Já
com o início da Idade Média, a preocupação
era a relação com o pecado, com o certo e o
errado, com a não possibilidade de acesso aos
meios educacionais.
Na Proposta Curricular (1998, p.63), há a
seguinte análise sobre esta questão:
As estruturas sociais eram definidas
por leis divinas, sob o domínio da Igreja
Católica, em que qualquer ideia ou pessoa
que pudesse atender a essa estrutura teria
de ser exterminada. A Inquisição religiosa
bem cumpriu o papel, quando sacrificou
como hereges milhares de pessoas, entre elas
loucos, adivinhos, alucinados e deficientes
mentais.
Na Reforma Luterana, o tratamento dado
aos imbecis, idiotas e loucos não se diferencia
muito da Inquisição católica, eles permanecem
com uma rigidez ética carregada de culpa
porém.com responsabilidade pessoal. A
explicação reside na visão pessimista do
homem entendia como uma besta demoníaca,
quando lhe vem a faltar a razão ou ajuda
divina.
Aos poucos, porém, a questão dos que
não se encaixavam dentro dos padrões de
normalidade passou das mãos da Igreja
para a área médica, num processo lento,
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haja vista que demorou muito tempo até
que as peculiaridades e especificidades dos
deficientes pudessem ter espaço.
Como havia esta teoria do inatismo, ou seja,
de que nada adianta fazer pelos deficientes,
havia outra corrente que defendia a sua
integração como é o caso de Jean Itard (1774
– 1838) e Seguin (1812 – 1880) além de Maria
Montessori (1870 – 1952), que edificaram
outro pensamento a respeito da deficiência
nos séculos XVIII e XIX.
For Itard que estabeleceu as bases
para educação especial, revolucionando e
possibilitando um novo enfoque, representado
uma conquista nesta área.
Na Idade Contemporânea, o estudo se
baseia no próprio homem e nas múltiplas
relações por ele estabelecida.
Daí há presente política da integração, de
oferecer a oportunidade para o deficiente
fazer parte do meio em que vive como
cidadão. Talvez isto esteja ainda no nível do
discurso, mas em vias de se tornar real. Devese salientar que ainda existem resquícios da
fase clínica/assistencialista, mas há indícios
da construção a consolidação dos direitos de
integração dos portadores de deficiência.
Segundo AMARAL apud. Proposta
Curricular (1998, p.63):
Beneficiando-se (ou ajudando a promover?)
toda uma realização dos direitos humanos e na
esteria que inclui a mulher, a criança, o índio,
o negro, o idoso... a pessoa com necessidades
especiais pode começar a ser olhado e a olhar
para si mesma, de forma menos maniqueísta,
nem herói nem vítima, nem deus nem
demônio, nem melhor nem pior, nem superhomem nem animal.

Na década de 80 o princípio de educação
para todos, sugerindo a ruptura com modelos
arcaicos que incentivavam o preconceito, teve
na sua prática, a campanha pela matrícula e
em conjunto a possibilidade da integração do
portados de necessidades especiais na escola
regular.
Só que esta política de integração mesmo
estando sendo discutida na sua essência
encontro na escola a mesma segregação
social que deixa expostos os grupos mais
vulneráveis como mulheres, negros, idosos,
como também mais especificamente os
portadores de necessidades especiais.
Mesmo a escola tendo incorporado
o princípio constitucional de Educação
para todos ainda não abre espaços para a
grande massa diversificada no que refere a
metodologias, conteúdos, mecanismos de
transmissão de conhecimento baseando-se
nos princípios da homogeneidade.
Nesta década, a crença era de que as classes
especiais ou escolas especiais supririam todas
as necessidades de integração dos tidos
como não normais, por apresentarem ou
disponibilizarem os recursos para garantir a
melhoria na qualidade de vida dos mesmos.
Assim, todo planejamento, execução e
avaliação das atividades desenvolvidas estava
centrada no aluno e no pensamento inatista
de que a deficiência do sujeito não podia ser
transformada nem na questão comportamental
nem na capacidade intelectual.
Assim, apareceram os testes de: prontidão,
aptidão, coeficiente de inteligência, como
dispositivos capazes de “medir” o grau
de normalidade, camuflando o que era
denominado de integração, o que na verdade
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não passava de resignação, imobilismo, o que
explicaria que à educação não cabia superar
as diferenças.
A escola então não tem mais compromisso
com a avaliação interna e não participa
efetivamente no processo de inclusão do
sujeito por não acreditar na sua capacidade
de modificar. Daí decorre apenas a integração
do sujeito no aspecto físico, ou seja, de
corpo presente, sem compromisso com a
aprendizagem significativa, pois isto não é de
sua competência.
Portanto, o meio escolar ao vincular
a deficiência como uma característica
individual e inata que nasce com o sujeito,
impossibilitando-lhe participar do processo de
aprendizagem, constitui-se num instrumento
de alienação e reprodução de estigmas.

Faz-se mister, pois, analisar a aprendizagem,
como um caminho de duas vias, que só ocorre
uma vez que as relações se estabelecem e as
múltiplas linguagens são respeitadas por serem
a condição da socialização e da vivência por
meio das interações para o desenvolvimento
cognitivo.
E só mediante a ruptura, que se constrói
com um novo jeito de olhar de frente,
aprender a conviver com as diferenças, aceitar
a deficiência e trabalhar com base naquilo
que já existe, buscando promover uma
aprendizagem significativa.
Portanto, a escola como ambiente
sistematizador do saber, cabe abrir suas portas
para os portadores de deficiência usando os
princípios do respeito as diferenças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão social já é uma realidade em muitas escolas,
mas a forma como este processo vem acontecendo tem
múltiplas facetas, haja vista que são muitos percalços, erros
e acertos, preconceitos que se perpetuaram e precisam ser
desmistificados, que estabelecem e necessitam de apoio e
orientação, enfim, é uma temática em permanente construção,
o qual depende da vontade dos professores e especialistas
envolvidos com PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência).
Falar sobre inclusão é analisar em profundidade a questão
do preconceito e da segregação que estão presentes no
cotidiano. Embora haja indícios de mudanças, a forma como
se olha e se trata o PPD ainda é preconceituosa, carregado de
valores históricos arcaicos impondo receio e medo naqueles
tidos como “normais”. Isto tudo em virtude da história que
se construiu de marginalização, da criação de estigmas em
relação aquilo que é diferente dos padrões convencionais.
Lidar com esta situação exige romper com velhos dogmas,
criar novos vínculos, no qual o respeito as diferenças é a
palavra de ordem.
Para mudar a consciência da sociedade a caminho é a
educação, o trabalho realizado nas escolas, daí a necessidade
de que a inclusão não seja apenas uma teoria, mas que seja uma
prática cotidiana, onde o PPD tenha direito de desenvolver
suas potencialidades, respeitando suas limitações, dandolhe a oportunidade de desenvolvimento, seja cognitivo,
afetivo, social, com base nas diferenças integrando-o na
comunidade no qual pode ser e atuar como cidadão.
A escola regular precisa estar preparada para receber
as crianças com necessidades especiais, com espaço físico
adequado (rampas de acesso adaptação nos banheiros e nas
salas de aula), professores qualificados que fazem uso de uma
metodologia que privilegie as diferenças oportunizando a
aprendizagem de todos, de maneira significativa.
No que tange os professores faz-se mister ressaltar a
importância da orientação apoio dos especialistas para
formular estratégias, definir objetivos, colaborar na adequação
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da metodologia, mostrando possibilidades
que podem ser aplicadas na sala de aula para
promoção do processo ensino aprendizagem
de crianças com necessidades especiais.
É preciso que o docente tenha claro que,
para a pessoa com necessidades especiais, ter
o domínio das múltiplas formas de linguagem,
especialmente a escrita, é sinônimo da
interação social, de estar integrado no contexto
e na vivência diária, podendo questionar,
discutir, propor mudanças, desenvolvendo o
pensamento abstrato.
Cabe á escola regular se transformar num

espaço de inclusão, não só das pessoas
Portadoras de Deficiências, mas, de todos
aqueles que são excluídos do contexto
educacional como os alunos de dificuldade de
aprendizagem, que são a imagem dos rótulos
personificados como:
“Este nunca vai aprender”. “Coitadinho,
puxou ao pai que era ruim da cabeça”, “Não
aprende porque bateu a cabeça quando era
pequeno”... Enfim, tudo aquilo que massificar,
que exclui que cria estereótipos.
Incluir é construir novos paradigmas na
educação.

Graduação em Pedagogia pela
Faculdade UNINOVE (2003);
Especialista em Psicopedagogia
pela Faculdade UNISAL (2014);
Professora de Educação Infantil
e Ensino Fundamental I na EMEF
Mário Lago.
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INTRODUÇÃO

JOGO SIMBÓLICO NA INFÂNCIA
RESUMO: Este artigo possui o escopo de tratar sobre o simbolismo do Jogo na infância e
sua importância e relevância na educação infantil, pois existem várias formas de classificar
os jogos e o modo como eles se apresentam para a criança e como a esta percebe as formar
lúdicas de relacionar a pedagogia e a brincadeira, ou seja, fundamentado na Ludopedagogia
e é nessa construção que o professor tem um papel fundamental para fazer com que o
processo seja ao mesmo tempo agradável para o aluno, ao mesmo tempo eficiente para o
aprendizado tanto da criança individualmente, quando da classe de forma coletiva.
Palavras-chave: Jogos; Brincadeira; Símbolos; Lúdico.
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Durante a infância, inicia-se a fase da
fantasia fazendo uma linha imaginária entre
a imaginação e o mundo real. A criança cria
uma forma para resolver seus problemas com
a ajuda dos personagens de super-heróis,
princesas, fadas, monstros, bruxas, etc.
O jogo simbólico apresenta-se como
um mediador entre o mundo a sua volta
e própria realidade da criança, sendo um
instrumento de interlocução entre estes
dois mundos tão diferentes em princípio.
A criança não vivencia literalmente a
realidade, muitas vezes cruel, difícil de
entender, ou carregado de angústia ou
ansiedade, mas com a mediação do jogo
simbólico, torna-se mais fácil conviver com
a realidade.
O objetivo geral deste artigo é entender
como as crianças dão vida e sentimentos
e falam com objetos inanimados como se
fossem pessoas de verdade por meio dos
jogos simbólicos a assim passa adquirir a
capacidade de representar.
O objetivo específico é explicar como que
por meio da fantasia a criança equilibrase emocionalmente e se utiliza deste jogo
como autodefesa para diminuição de suas
angústias e resolução dos seus conflitos
internos e externos.
Isto se justifica, pois durante as atividades
na qual os objetos são utilizados como suporte
para o diálogo entre a criança e o mundo ao
seu redor, é assim que ela determina os seus
desejos por meio de brincadeiras e é assim
que a criança exprime os seus desejos e os
seus sonhos no faz de conta, oportunidade

em que seus sentimentos expõe a riqueza da
imaginação infantil.
O problema que se verifica, é que nem
sempre o professor está preparado ou
atento para dar suporte à criança para que
esta aproveite da melhor forma possível
o momento da brincadeira e do jogo. O
professor, por não possuir esta visão simbólica
do jogo, não percebe todos os benefícios e
todas as possibilidades da brincadeira.

O JOGO SIMBÓLICO
A utilização dos jogos simbólicos
caracteriza pela “fase ou estágio que
vai desde o momento em que surge a
linguagem, por volta de um ano e meio de
idade, até aproximadamente os seis anos”
(FRIEDMANN, 2012, p.31), que é fase da
educação infantil. É uma característica que
representa a realidade e que se assemelha
uma tendência imitativa e imaginativa, sendo
estas não podendo ser realizadas sozinhas
devido à faixa etária da criança. Por outro
lado, a criança deve possuir autonomia para
realiza-las conforme o seu ritmo.
Para Vygotsky (1991, p. 67), “as ações
internas e externas são inseparáveis: a
imaginação, a interpretação e a vontade
são processos internos conduzidos pela
ação externa”, e por isso mesmo que o
desenvolvimento proximal da criança é
carregado de simbolismo. A interiorização
de suas ações permite uma aquisição da
realidade de maneira criativa, exemple em
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que o jogo simbólico é a representação
corporal do imaginário que aproxima a
criança do mundo real, e está mais acentuado
entre dois e seis anos.
Ensina Piaget que “esta função de
atividade lúdica é o meio de transformação
do real em satisfação dos seus desejos,
similar a realidade” (PIAGET, 1990, p.
130). A criança assimila, por meio dos
jogos, as relações predominantes em seu
meio ambiente e se expressam com seus
personagens de faz de conta, o que possibilita
as realizações dos sonhos aliviando assim as
suas frustações e tensões.
O jogo simbólico modifica suas ações,
mas também respeita a realidade existente
no jogo e nas relações com mundo e o
com outro. Com isso, a criança progride
em seu desenvolvimento em busca da
coerência com a realidade, atiça a capacidade
de reflexão, além de fomentar suas
habilidades motoras e sociais.
É importante valorizar o papel da
imaginação e da criatividade da criança
nesse jogo que ela representa e reproduz
com maestria aquilo que vê ou que lhe
contam, lembrando que “imaginar é perceber
mentalmente, ter uma ideia sobre algo que
não está presente realmente” (SATIRO,
2012, p. 25).
Com o passar do tempo, o pensamento da
criança se amplia conforme vai decrescendo a
importância e a influência do jogo simbólico
que, por outro lado, amplia-se sua socialização.
Brincar, ouvir história, colecionar objetos,
brinquedos, pintar, dobrar, cantar, jogar são
atividades bastante significativas e favorecem
o seu desenvolvimento pessoal e social.

Por
intermédio
do
desenho,
da
interpretação e da literatura, as crianças
passam a participar do jogo simbólico, no
momento que começam a exprimir os seus
próprios pensamentos e a criar as suas
próprias histórias. Por isso aprendemos que
“as crianças não brincam para aprender a lavarse ou dormir, mas para utilizar com liberdade,
suas habilidades individuais, reproduzir suas
ações para mostrá-la a sí própria e aos outros”
(FRIEDMANN, 2012, p.31).
Utilizando-se dessas brincadeiras, as
crianças têm a possibilidade de representar
o mundo em suas cabeças, estimulando o
pensamento imaginativo e representando
corporalmente esse imaginário, o que vê e
como interpreta o que a cerca, ou seja, “nas
brincadeiras de faz de conta as crianças
expressa sua visão de mundo de forma
simbólica” (FRIEDMANN, 2012, p.32).
Um ponto relevante dos jogos simbólicos
é que eles são espontâneos, de autoria da
própria criança, e não uma atividade que
precisa ser dirigida. Ainda assim, eles ensinam
os pequenos a respeitar regras. Para brincar
de faz-de-conta, a criança precisa lidar com
as regras da sociedade.
Por ser essencialmente dinâmico, o jogo
permite comportamentos espontâneos
e improvisados, uma vez que os padrões
de desempenho e as normas podem ser
criados pelos participantes. Há liberdade
para a tomada de decisões e a direção que
o jogo assume é determinada pelas crianças
considerando o grupo e o contexto.
Didaticamente, devemos explorar com
muita ênfase as imitações sem modelo, as
dramatizações, os desenhos e pinturas, o faz
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de conta, a linguagem, e muito mais, e assim
permitir que as crianças realizem os jogos
simbólicos, sozinhas e com outras crianças,
tão importantes para seu desenvolvimento
cognitivo e para o equilíbrio emocional.
O jogo tem uma função essencial na
passagem do estágio acomodação para
a assimilação. Para Piaget (1990, p. 6), “a
assimilação sobrepuja a acomodação, a
atividade do se orienta, por isso mesmo, no
sentido do jogo, que todos os intermediários
ligam à adaptação inteligente e que constitui,
assim, a reciproca da imitação”.
Pode-se observar a utilização do jogo,
ou da brincadeira simbólica até mesmo em
bebês. Foi Freud foi quem primeiro observou
essa possibilidade da “brincadeira como
representação e elaboração das experiências
vividas pelo bebê [...] que construiu um
modo de representar a ausência da sua mãe,
assim como a possibilidade de seu retorno”
(ORTIZ, 2012, p. 107).
Na escola em que se predomina a pedagogia
tradicional, os jogos são pouco utilizados
como estratégia didática, caracterizando
uma cisão entre o lúdico e o pedagógico
motivado pela acomodação dos educadores
e pelo desconhecimento da importância do
jogo no desenvolvimento infantil.

A CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS
SIMBÓLICOS
É importante conhecer a classificação dos
jogos simbólicos, pois cada tipo de simbolismo
ou cada aspecto do jogo possui um valor e um
objetivo diferente para a criança.

Este conhecimento é bastante importante
nos momentos de planejamento, execução
e avaliação do jogo ou da brincadeira para
apuração do olhar técnico do professor
sobre o processo, e para que os dados
obtidos sejam mais bem utilizados para o
desenvolvimento da criança.
O valor do conteúdo de um jogo deve
ser considerado em relação ao estágio
de desenvolvimento em que se encontra
a criança, isto é, como a criança adquire
conhecimento e raciocina. Vejamos a
classificação dos jogos simbólicos de acordo
com a projeção envolvida, acompanhados de
alguns exemplos práticos:
• Combinações simples: “implica na
construção de cenas completas da realidade
por meio do simbolismo” (FRIDMANN, 2012,
p. 33) como, por exemplo, quando Sofia
conversa com um pedaço de madeira e diz:
“Tá bom, eu vou te dar comida”. Nesse caso,
a criança está usando um objeto como apoio
para sua fala, ou seja, a madeira é a própria
criança queixando-se de fome.
• Combinações compensatórias: é o
jogo simbólico em que “a criança reage contra
um medo ou realiza o que não se atreveria
a fazer na realidade, por meio do jogo”
(FRIDMANN, 2012, p. 33), como podemos
verificar na situação em que é proibido de
subir a escada usada pelo pedreiro, então
Marcelo cria um personagem que subirá a
escada por ele. É o modo de enfrentar uma
situação de frustração, medo e ansiedade
usando a fantasia.
• Combinações liquidantes: trata-se da
utilização do jogo de forma simbólica “diante
de situações difíceis ou desagradáveis, em
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que a criança pode compensá-la ou aceitála, procurando vivê-las mediante uma
transposição simbólica” (FRIDMANN, 2012,
p. 33). Podemos perceber tal situação quando
Daniela, ao cair e se machucar, retoma a
fala do adulto e diz para si mesma: “não foi
nada... não chora. não doeu”, para encerrar
logo a sensação de desprazer. Outra maneira
de fazer isso é repetir a cena desagradável,
na tentativa de se equilibrar e eliminar a
sensação de desprazer.
• Combinações
simbólicas
antecipatórias: “Trata-se de receber uma
ordem ou um conselho e antecipar-se
simbolicamente às consequências da
desobediência ou da imprudência, no caso
de recusa ao acatá-la” (FRIDMANN, 2012,
p. 33). Isso fica evidente quando Lucas
presencia um assalto ao supermercado
(situação real) e conta aos amigos que seu
pai pegou o ladrão e bateu nele até sangrar
(situação imaginária). Quando faz isso,
inventando um final exagerado, a criança
está tentando entender melhor a violência
envolvida no acontecimento e a importância
do pai como protetor.
Em alguns momentos, a criança se dedica
a observar, escutar, tentando compreender
objetos, pessoas, uma história, uma
canção. Esse reforço concentrado para
captar a totalidade do objeto observado
é chamado de jogos de aquisição. Para
o adulto, a criança parece estar ausente,
sem participar do que ocorre à sua volta.
Na realidade, contudo, ela está trabalhando
intensamente os significados que a cercam.
Quando começam a partilhar o jogo,
porém, surge a necessidade de estabelecer

um controle mútuo das ações, unificarem
as regras. Aos poucos, os procedimentos
passam a ser minuciosamente definidos e, em
geral, a criança segue as regras estabelecidas
pelo grupo.
Piaget no ensina que “com a socialização
da criança, o jogo adota regras ou adapta cada
vez mais a imaginação simbólica aos dados
da realidade, sob a forma de construções
ainda espontâneas, mas imitando o real”
(1990, p. 78). Na prática, em algumas
atividades infantis (amarelinha, queimada,
bolinhas de gude), as regras já existem e são
incorporadas pelo grupo.
Às vezes, porém, ocorre o inverso: as regras
espontâneas são definidas por uma criança
ou por um grupo pequeno e são socializadas
no grupo maior. Podemos ver este exemplo
nas seguintes frases: “Ninguém pode levar
pneu para o pátio”, “Quem derrubar o boliche
azul perde ponto”, estas são regras coletivas
que coordenam as ações individuais.

COMO TRABALHAR COM JOGOS
SIMBÓLICOS
Por não conhecerem com profundidades
todos os aspectos envolvidos nas
brincadeiras infantis, alguns educadores da
pré-escola fazem um uso equivocado dos
jogos simbólicos.
A primeira atitude a ser tomada pelo
professor é entender a importância da
brincadeira, do lúdico no cotidiano da criança.
Ao brincar, a criança “faz laço com o mundo
ao seu redor, com aqueles, com aqueles que
com ele se relacionam e com o universo
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cultural no qual está envolvido” (ORTIZ,
2012, p. 104). Deste modo fica fácil perceber
que a brincadeira por si só é extremamente
essencial para o desenvolvimento sustentável
da criança em qualquer fase da vida.
Mais do que isso, a brincadeira tem
um aspecto didático que não pode ser
desprezado. Do contrário, deve ser entendido
que o seu crescimento psicológico e social
não ocorre sem a utilização da brincadeira, ou
sem que a criança esteja cercada do lúdico,
pois “por meio dos jogos e das atividades
lúdicas as crianças poderão experimentar
auto percepção e projeção” (SÁTIRO, 2012,
p. 12).
Às vezes, criam uma metodologia baseada
na estrita dependência da orientação
do professor, com o objetivo de “tirar o
máximo proveito dos jogos”. Porém, outras
vezes fazem o oposto: deixam a criança
brincar como quiser, de acordo com suas
necessidades, como se a brincadeira não
precisasse de aportes culturais.
Com essa concepção “espontaneísta”, o
professor abdica de seu papel na interação
e interlocução com o aluno, deixando de ser
parceiro no processo de desenvolvimento
cognitivo. E isto não pode ocorrer, pois “o
que o educador precisa lembrar é que estará
interferindo em um nível estrutural, ajudando
as crianças a formar sua base cognitiva e
moral de modo mais intencional, consciente
e qualitativo” (SÁTIRO, 2012, p.62).
A ação pedagógica do professor consiste,
ao contrário do que possa intuir, em criar
condições para o aluno explorar os recursos
de que dispõe e orientá-lo nesse trabalho.
Para isso, será necessário oferecer um

ambiente adequado, que facilite a criação de
situações simbólicas; apresentar materiais
variados, que possam ser combinados de
diferentes formas; promover a autonomia
dos alunos e ajudá-los a compreender qual o
papel das regras no jogo social.
Além disso, a rotina diária não é neutra
e o modo como o tempo é ocupado na sala
de aula diz muito sobre as concepções de
ensino e aprendizagem do docente e sua
relação entre seus alunos e a construção do
conhecimento.
Outro aspecto a considerar na escolha
de jogos é a adequação cognitiva, social
e psicomotora, que levar o professor a
responder às seguintes perguntas: os alunos
compreendem o jogo? As exigências em
termos de regras e tarefas implicadas são
compatíveis com o nível de desenvolvimento
e aprendizagem dos alunos?
Para responder tais perguntas e para
que esse momento seja aproveitado ao
máximo, é importante que o professor
se prepare e prepare a turma. Em outras
palavras, é importante que o docente realize
um bom planejamento e invista um tempo
conhecendo os jogos com que irá trabalhar
para assim poder orientar a classe para se
organizar em grupos.
A fim de auxiliar no desenvolvimento dos
jogos é importante o professor dividir em
três momentos pedagógicos da atividade:
antes (planejamento), durante (a atividade
em si) e depois (avaliação).
Antes do início da atividade, como já
dissemos, é importante o planejamento. Este
é o momento em que o Professor traça suas
metas, reflete sobre o conteúdo e organiza a
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metodologia.
Nessa etapa é importante lembrar-se de
alguns pontos importantes e alguns deles é
lembrado por Friedmann para que o momento
do jogo seja o mais efetivo possível (2012, p.
54):
• Possibilitar tempo, espaço e materiais
para as crianças brincarem livremente;
• Escutar o que as crianças têm a
dizer, fortalecendo seus posicionamento e
autoestima;
• Fomentar a autonomia durante os
conflitos, para estimular o desenvolvimento
emocional e o autocontrole das crianças.
• Possibilitar ações físicas que motivem
as crianças a ser mentalmente ativas;
• No caso de brincadeiras dirigidas,
propor regar, em vez de impô-las, assim
as crianças ganham a oportunidade de
participar de sua elaboração;
• Proporcionar a troca de ideias para
chegar a um acordo sobre as regras e
incentivar a responsabilidade de cada criança
sobre o seu cumprimento;
• Incentivar o julgamento de qual regra
deve ser aplicada a cada situação como
forma de promover o desenvolvimento da
inteligência.
Durante a atividade o professor
certamente será bastante requisitado para
esclarecer dúvidas e intervir em conflitos,
com mais frequência no início da atividade.
Aos poucos é importante que os alunos
se apropriem das regras e aprendam a
se organizar e gerir a própria atividade,
possibilitando que o aluno adquira
autonomia e o professor assuma outras
funções como:

• Juiz: as crianças sempre esperam do
adulto e coordenador do grupo que arbitre
em caso de dúvida ou conflito. E o professor
deve sempre lembra aos alunos que releiam
ou relembrem as regras ou proponha que
discutam e tome uma decisão em grupo.
• Jogador: às vezes, algumas crianças
precisam de um apoio maior e uma boa
forma de ajudá-las a compreender as regras
é jogando com elas.
• Observador: observar o que precisa
ser melhorado, as dificuldades dos alunos,
além de toda movimentação realizada pelas
crianças para realizar atividade.
Enquanto os alunos jogam, é preferível
que haja o mínimo de interferência possível
por parte do professor e a discussão deve ser
deixada para outro momento. Se as regras
estão claras e as crianças envolvidas, é
porque cada um está dando o máximo de si.
Finalizada a atividade e passado o
momento do jogo, é hora de avaliar essa
situação didática e rever o caminho trilhado.
Momento de fazer alterações, propor tarefas
e situações-problema com o objetivo de
enriquecer e sistematizar aquilo que foi
vivenciado na brincadeira.
Todas estas características e elementos
do jogo simbólico são fundamentais para
o desenvolvendo da personalidade da
criança de forma saudável. Por isso que
esta prática se mostra tão importante para
a prática pedagógica na Educação Infantil,
pois as brincadeiras e os brinquedos
são
importantes
instrumentos
de
autoconhecimento e descoberta do mundo,
além do que favorecem o desenvolvimento
da imaginação, a linguagem, o pensamento,
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a memória e a criatividade” (SÁTIRO, 2012, p. 147).
É com a mediação do simbolismo que a criança vai
assimilando a realidade a sua volta, e o jogo simbólico, ou
seja, o simbolismo acompanhado da ludicidade é o melhor
instrumento que uma criança possa utilizar para entender
e aceitar os acontecimentos da vida real que muitas vezes
entram em conflito com seus valores, expectativas e anseios.
Deste modo, é importante que o Professor tenha
consciência de sua importância para que se possa encontrar
a melhor eficiência possível nos seus momentos lúdicopedagógicos. Agindo assim, é possível encontrar mais
interesse da criança pela escola, mais satisfação profissional
do Professor e, por fim, alcançar maiores resultados didáticopedagógicos como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A brincadeira é essencial ao completo desenvolvimento
da criança. A Escola, como local de aprendizado e
desenvolvimento por excelência, deve encarar os jogos e
a brincadeira como instrumento didático-pedagógico de
primeira importância.
No jogo simbólico a criança sofre modificações, à medida
que vai progredindo em seu desenvolvimento rumo à intuição
e à operação. E finalmente, numa tendência imitativa, a
criança busca coerência com a realidade.
O desenvolvimento da criança acontece com a ajuda do
lúdico. Ela precisa brincar para crescer, precisa do jogo como
fora de equilibração com o mundo. Deste modo, a brincadeira
é utilizada pela criança como um meio para aceitar e interagir
com a sua realidade, ou seja, uma forma de conciliar o seu
mundo interno, com o mundo externo que se mostra tão
complicado de se absorver.
Porém, se o Professor não tomar a iniciativa em planejar,
incentivar e monitorar os jogos com sua classe, nada disso
terá efetividade. Por outro lado, o docente deve respeitar e
valorizar o tempo, o espaço e a autonomia da criança.
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Este artigo teve o escopo de conscientizar
e orientar, minimamente, o Professor de
Educação Infantil para a importância do
jogo simbólico e a sua correta e planejada
aplicação em sala de aula, para que assim o
desenvolvimento da criança seja cada vez
mais incrementado de conhecimento, mas

também de diversão.
Além disso, estimular o desenvolvimento
profissional do docente, pois aquele que
atua com técnica e ao mesmo tempo cuidado
e carinho ao desenvolver os jogos com seu
aluno terá mais prazer e exercer o ofício da
docência.
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INTRODUÇÃO

LETRAMENTO E SUA IMPORTÂNCIA
DURANTE O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM
ESCOLAR
RESUMO: Com o presente artigo buscou-se refletir sobre o processo de alfabetização e
letramento, analisando as práticas pedagógicas em sala de aula. O ato de ler e escrever
constitui-se como elemento essencial à condição humana, uma vez que a aquisição da língua
oral e escrita nos remete à possibilidade de participação social na qual nos tornamos seres
no mundo. Por considerarmos a alfabetização e o letramento como uma etapa significativa
na vida do educando, e compreendendo ainda que, o papel do professor que alfabetiza é
fundamental neste processo podendo definir o sucesso ou o fracasso do aluno no caminhar
da sua escolarização, é importante que o professor possa fazer o diagnóstico de seus alunos
e observar em qual nível se encontra cada aluno e se possuem alguma dificuldade no seu
processo de aprendizagem. Então, é nesse contexto que iremos verificar os métodos atuais
de alfabetização que norteiam a nossa prática.
Palavras-chave: Aprendizagem; Alfabetização; Letramento; Práticas Pedagógicas.
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O artigo justifica as causas do sucesso
na aprendizagem escolar, bem como suas
dificuldades, deixando de ser localizada
somente no aluno e no professor e
passando a serem vistas como um
processo maior com inúmeras variáveis que
precisam ser apreendidas com bastante
cuidado pelo professor, pedagogo e a
participação gestora da escola.
Com essa visão questionam-se: como
é utilizado o letramento no processo
alfabetizador? Qual a diferença entre
alfabetização e letramento?
Estas questões puderam ser respondidas
amparadas nas ideias de consagrados autores
citadas nas referências.
Por
objetivo
geral
pretendeu-se
destacar o papel do letramento no
aprendizado escolar como amplamente
reconhecido. Mostrar que as características
da criança e a escola também influem.
Tendo
em
vista
que
algumas
crianças na fase escolar apresentam
dificuldades em seus processos de
aprendizagem, relativas às questões afetivas
podendo influenciar tal processo.
Por objetivo específico destaca-se que
quando professores e educadores têm uma
reflexão pedagógica é mais fácil analisar o
porquê do seu aluno não aprender e quais os
fatores que levam o aluno a ter dificuldades
no processo de aprendizagem. Muitas das
vezes os mesmos tendem a procurar um
culpado para isso tudo, e o maior crucificado
é a família em que o aluno vive por sua
postura e comportamento.

A metodologia desenvolvida neste trabalho
foi a revisão bibliográfica para mostrar que
a construção da leitura e da escrita começa
muito antes da criança ir à escola sabendo
caminhar, falar e escutar.
Paradoxalmente os lemas de muitas
escolas são: quietas, caladas, paradas, se
contrapondo aos primeiros indícios se sua
construção dos mecanismos da leitura
e escrita. Dessa forma demonstraramse no artigo os princípios e processos da
alfabetização e letramento.

ALFABETIZAÇÃO COMO
IMPORTANTE PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Alfabetizar é a tarefa mais importante no
processo de ensino e aprendizagem e não
tem sido fácil para os professores das séries
iniciais do Ensino Fundamental exercê-la de
forma eficaz, sobretudo, tendo por base o
nosso país, o qual ao longo de sua história
enfrentou crises severas com o fracasso
da alfabetização nas escolas brasileiras,
diante disso pode-se afirmar que “vivemos
num país cujos índices de fracasso vem se
reduzindo, mas continuam inaceitáveis”
(MORAES, 2012, p. 21).
Esse é um retrato de nossas escolas,
reflexo que nos faz lembrar que apenas nas
primeiras décadas do século XX o direito
ao ensino público se tornou legal, por
isso, o índice de analfabetismos no Brasil
continua lamentável. Alfabetizar e letrar vão
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além da simples decodificação dos códigos
alfabéticos, assim é necessário haver uma
revisão das antigas formas de alfabetizar.
Conforme as palavras de Magda Soares
(2012) julgam-se imprescindível haver
uma conscientização sobre a importância
da alfabetização para esse novo milênio,
visto que num mundo em rápida e
crescente evolução como o qual em que
vivemos é necessário que o adulto que
não conseguiu ser alfabetizado na época
adequada, incorpore que nunca é tarde
para começar e como ele faz parte do
mundo, deve ser sujeito deste mundo e não
simplesmente espectador.
Dissociar alfabetização e letramento
é um equívoco porque, no quadro das
atuais concepções psicológicas, linguísticas
e psicolinguísticas de leitura e escrita,
a entrada da criança (e também do adulto
analfabeto) no mundo da escrita se dá
simultaneamente por dois processos:
aquisição do sistema convencional de escrita
a alfabetização, e pelo desenvolvimento
de habilidades na utilização desse
sistema em atividades de leitura e escrita
(SOARES, 2012, p. 15).
Completa Soares (2015, p. 15) que
“não são processos independentes, mas
interdependentes
e
indissociáveis:
a
alfabetização se desenvolve no contexto
de e por meio de práticas sociais de
leitura e de escrita”, isto é, por meio de
atividade de letramento, e este, por sua
vez, só pode desenvolver-se no contexto
da e por meio da aprendizagem das
relações fonemagrafema, isto é, em
dependência da alfabetização.

Portanto, ele distinguirá estes dois
mundos como sendo o da natureza e o da
cultura; o papel do homem na realidade e
com ela; as relações entre a natureza e a
comunicação dos homens; a cultura como
resultado de seu trabalho, de seu esforço (re)
criador. “O analfabeto aprende criticamente
a necessidade de aprender a ler e a escrever.
É entender o que se lê escrever o que se
entende” (FREIRE, 2012, p. 72).
Os métodos tradicionais de alfabetização
que conhecemos, apesar das diferenças
que apresentam, têm uma única e comum
teoria de conhecimento subjacente: a visão
empirista/associacionista de aprendizagem
(MORAES, 2012).
O aprendiz é uma tábula rasa e adquire
novos conhecimentos (sobre o alfabeto)
recebendo
informações
prontas
do
exterior (explicação sobre letras e sons)
que, através da repetição do gesto gráfico
(cópia) e da memorização (das tais relações
entre letra e som), passariam a ser suas.
(MORAES, 2012, p. 27).
Por isso, a alfabetização não pode ser
como uma doação, de fora para dentro, mas
de dentro para fora, pelo próprio analfabeto,
ajustado pelo professor.
Ler é um conjunto de habilidades
e comportamentos que se estendem
desde simplesmente decodificar sílabas
ou palavras até ler Grande Sertão
Veredas de Guimarães Rosa. Uma pessoa
pode ser capaz de ler um romance um bilhete,
ou uma história em quadrinhos, e não ser
capaz de ler um romance, um editorial de
jornal. Assim ler é um conjunto de habilidades,
comportamentos,
conhecimentos,
que
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compõem um longo e complexo continuum
(SOARES, 2012, p. 48).
Ferreiro (2008) em sua concepção de
alfabetização se opõe a Magda Soares
quando enfatiza que o processo de
alfabetização é restrito, refere-se apenas ao
aprender/ensinar a ler e escrever, a codificar
e decodificar os signos linguísticos. Na sua
visão como alfabetizadora o processo de
alfabetização e letramento são conceitos
que embora distintos constituem-se em
elementos complementares.
O termo letramento está intrínseco no
processo de alfabetização, uma vez que
considera o sujeito social no processo de
construção do seu conhecimento. Segundo
sua teoria a alfabetização caracteriza-se pela
sucessão de etapas cognitivas que, sem a
instrução direta vinda dos adultos, elaboradas
pelas crianças em processo de construção
do conhecimento a partir da interação com o
meio social e escolar (FERREIRO, 2008).
Solé
(2014,
p.18),
defende
que
“compreender e interpretar textos escritos
de diversos tipos com diferentes intenções
e objetivos contribui de forma decisiva para
a autonomia das pessoas”, na medida em que
a leitura é um instrumento necessário para
que nos manejemos com certas garantias em
uma sociedade letrada.
Assim como outras coisas, ler é uma
questão de compartilhar. Compartilhar
objetos, compartilhar tarefas compartilhar
os significados construídos em torno delas.
No entanto, nessa atividade compartilhada a
responsabilidade é diferente para o professor
e para os alunos, pois o primeiro pode se
colocar ao nível dos segundos, para ajudá-

los a se aproximar dos objetos perseguidos
(SOLE, 2014, p. 173).
Acredita-se que o desenvolvimento da
competência leitora não finalize quando
o aluno domina o sistema de escrever e
ler; o processo é contínuo e conta com a
participação do aprendiz nas práticas que
se envolvem a língua escrita e que se traduz
na competência de ler e produzir textos dos
mais variados gêneros.
Quanto maior o acesso à cultura escrita,
maiores as possibilidades de construção
de conhecimentos sobre a língua, mais se
estabelece a comunicação com os textos
impressos, por meio da busca da compreensão;
constituindo uma tarefa permanente, que se
enriquece com novas habilidades à medida
que se manejam adequadamente textos
cada vez mais complexos, sabe-se que ler é
um processo que se desenvolve ao longo de
toda escolaridade e de toda vida.
É preciso que no decorrer do letramento,
o alfabetizando entenda que, “há certa
dose de representações arbitrárias, as
quais
exigem
estratégias
cognitivas
próprias. Ele [o aluno] deverá saber [...] em
que casos pode haver situações arbitrárias;
deverá saber que é preciso memorizar a
forma das palavras (FARACO, 2012, p. 10).
Assim, de acordo com Soek; Haracemiv;
Stoltz (2009, p. 40) “o letramento não acontece
apenas dentro das classes de alfabetização.
Ele acontece antes e durante a alfabetização
e continua para o resto da vida”.
Dessa forma, conforme as autoras, as
habilidades de leitura e escrita deixaram de
ser vistas como o simples desenvolvimento
de habilidades motoras para assumirem
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o papel de habilidades culturais e sociais
necessárias à vida de todo cidadão.
Faraco (2012) relacionando som e letra
divide o sistema linguístico em dois grupos:
no primeiro mantém relações biunívocas, em
que há uma determinada unidade sonora
corresponde a certa gráfica; no segundo
mantém relações cruzadas, dividindo-se
ainda, e considerando a unidade sonora que
possui mais de uma representação gráfica
possível havendo ainda uma unidade gráfica
que representa mais de uma unidade sonora.
Micotti (2012) faz reflexões discutindo
temas presentes no cotidiano escolar,
propondo soluções possíveis para questões
relacionadas ao processo de alfabetização.
Nesta perspectiva buscam-se fazer
com que o aluno domine a linguagem em
sua dimensão discursiva, oral e escrita,
em diversas situações. Para a concepção
interacionista, considera-se a linguagem
como um trabalho social e histórico, no qual
as pessoas se constituem e operam com
recursos diversos, desde que consigam a
significação do que querem.
Conforme Ferreiro (2011) o primeiro
critério organizador de um material composto
por várias marcas gráficas é o de fazer uma
dicotomia entre o figurativo, isto é aquilo
que é uma figura não é para se ler, embora
possa ser interpretado. Para que se possa ler,
são necessários letras e números. O segundo
critério é chamado quantidade mínima,
que oscila por volta de três letras para que
se possa ler, já que com poucas letras não
se pode ler. O critério seguinte refere-se à
variedade interna de caracteres, não basta
certo número de grafias convencionais para

que se possa lê, são necessárias que essas
grafias diversifiquem-se, e não se repitam
sempre as mesmas.
Dessa forma, pode-se dizer que a
quantidade e a variedade, são construções
próprias da criança, no sentido de elaboração
interna que não depende do ensino do
adulto e nem da presença de amostras de
escrita, são então, construções próprias da
criança, que tão pouco pode ser explicado
por confusões perceptivas.
Considera-se que a utilização da
escrita para o registro do saber produzido
pelo homem é acompanhada por uma
transformação gradativa nos mecanismos
de
transmissão
do
conhecimento.
Inicia-se então um processo de acumulação
de conhecimentos, gerando a possibilidade
de criação de conhecimentos novos a partir
do acervo já disponível.
Se de início, a escrita é apenas suporte
gráfico da memória auditiva, com o advento
da tipografia, a palavra é retirada do seu
universo sonoro e transformada numa
configuração no espaço da página impressa.

O LETRAMENTO NAS SÉRIES
INICIAIS
A palavra letramento era pouco
conhecida
por
educadores
e
profissionais
da
educação,
alguns
acabam confundindo com alfabetização.
Essa palavra surgiu dos estudos linguistas
e estudiosos da língua portuguesa,
passando assim a ser mais bem
reconhecida na área educacional.

1252

O termo letramento veio da palavra
da língua inglesa “literacy”, que vem de
um ser literate, que é definido como
educado, que sabe ler e escrever. Estamos
cansados de saber como é problemático
a falta de conhecimento, a falta de saber
ler e escrever dentro da nossa sociedade.
Essa preocupação tornou-se uma questão
de estudos para reverter o fato e várias
atividades foram criadas para tentar resolver
esta situação tão complicada.
Como foi constatado que não basta
apenas ler e escrever, mas sim que é
muito mais que isso que o indivíduo
necessita, precisam saber fazer uso
destes termos como a sociedade exige.
E é daí que surge o letramento.
Kleiman (2012, p. 271) afirma que “a
aprendizagem da língua escrita envolve
um processo de aculturação na direção das
práticas discursivas de grupos letrados,
não sendo, portanto, apenas um processo
marcado pelo conflito, como todo processo
de aprendizagem, mas um processo de perda
e de luta social”.
O que está envolvido para o aluno adulto
é a aceitação ou o desafio e a rejeição dos
pressupostos, concepções e práticas de um
grupo dominante, a saber, as práticas de
letramento desses grupos entre as quais se
incluem a leitura e a produção de textos em
diversas instituições, bem como as formas
legitimadas de se falar desses textos, e o
consequente abandono (e rejeição) das
práticas culturais primárias de seu grupo
subalterno que, até esse momento, eram as
que lhe permitiam compreender o mundo.
(KLEIMAN, 2012, p. 271).

Enquanto o letramento trabalha nos níveis
sócio-históricos de como usar a leitura e a
escrita, a alfabetização trabalha somente a
aquisição da leitura e da escrita. Mas não
se pode deixar de citar que a alfabetização
e o letramento estão intimamente ligados
com ressalvas. Eles podem ser trabalhados
em conjunto, sem dizer uma ordem certa,
e o mais importante também é saber que
todos os indivíduos possuem um grau
de letramento já inicializado precisando
somente ser trabalhado.
Em seu livro “Letramento: um tema
em três gêneros” Magda Soares (2012, p.
47), faz um apanhado geral do assunto
mostrando um exemplo que diz que “até um
adulto analfabeto pode estar em condições
de letrado, pois não aprende a ler e escrever,
mas consegue fazer uso da escrita por meio
da orientação de algum indivíduo que seja
alfabetizado”. Até quando o analfabeto pede
para alguém ler para ele algo do seu interesse
ele está usando experiências sócias então
possui algum nível de letramento.
Mesmo antes de uma criança entrar na
escola ela pode se interessar por livros,
revistas, jornais, então mesmo que não saiba
ler ela sozinha monta seus textos usando
sua imaginação, representa a história só de
ver as figuras, assim pode ser considerada
letrada (SOARES, 2012).
Existem também exemplos de crianças
que são alfabetizadas e que não alcançam
nenhum índice de letramento, pois ficaram
somente concentradas em ler e escrever sem
mostrar interesse e nem ser estimuladas de
procurar livros revista, não são capazes de
escrever nem um bilhete.
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Aranha (2010, p. 185) diz que “mesmo
antes de se iniciar o ensino formal, a
criança
já
construiu
interpretações,
elaborações internas, que não dependem
da interferência do adulto e não devem ser
entendidas como confusões perceptivas”.
As garatujas nunca são simples rabiscos sem
nexo, por isso cabe ao professor estar atento
para a maneira pela qual ele interpreta os
sinais ao seu redor e não para aquilo que a
escola pensa que ele deve ser.
Não podemos fechar os olhos para o
que está acontecendo com a alfabetização,
mas sim alertarmos a todos que a
educação pode melhora e muito, basta nos
conscientizarmos que ser professor não
é só ter uma profissão, mas sim que estão
formando novos pensadores, que poderão
um dia lembrar-se de como levamos a séria a
alfabetização e sempre estarem valorizando
o ensino, a educação como primordial para a
vida do ser humano.

O LETRAMENTO DENTRO DA
ESCOLA
A escola é um importante lugar para ser
desenvolvido o letramento, mas pena que
muitas vezes visa apenas à alfabetização,
deixando de lado o que seria primordial no
processo de ensino aprendizagem.
Quando falamos de Alfabetização uma
das palavras que vem a cabeça é Emilia
Ferreiro. Junto com suas colaboradoras em
publicações de livros e grupo de pesquisas
sobre alfabetização: Ana Teberosky, Alicia
Lenzi, Suzana Fernandez, Ana Maria Kaufman,

Lílian Tolchinsk e Margarida Gómez Palácio.
A mestra Emília Ferreiro psicolinguistica
argentina
revolucionou
o
conceito
de alfabetização com seus métodos
construtivistas/sociointeracionista
dos
grandes Pensadores Vygotsky e Piaget,
o ato de ensinar desloca-se pelo ato de
aprender por meio da construção do
conhecimento do educando absorvendo o
que lhe é ensinado, mediado pelo educador
intervindo e trabalhando os aspectos
afetivos, cognitivos e motores.
Antes centrado no professor que
ensina, passou a ser no aluno que
aprende método da construção do saber,
respeitando o tempo do aluno e ao mesmo
tempo valorizando o seu ritmo de
aprendizagem e o meio no qual está inserido.
Desviou o enfoque do “como se ensina”
para “como se aprende”, colocando a escrita
no seu devido lugar, tirando da escola o
monopólio da alfabetização no centro dessa
questão que o sujeito ativo e inteligente
descrito por Piaget. Ferreiro lançou com
Ana Teberosky, o livro “Psicogênese da
Língua Escrita (2008)”, no qual aborda
os níveis estruturais da linguagem
escrita durante o processo de alfabetização
que os alunos se encontram e se desenvolvem
em diferentes ritmos.
Emília Ferreiro (2008) divide os estágios
pelos quais a criança passa durante o
processo em nível pré-silábico (início da
fonetização da escrita), sintetizando que a
criança escolhe as letras que se familiariza
de acordo com suas hipóteses de escrita. A
palavra que está escrita representa o nome da
figura desenhada e que está sendo mostrada.
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Associa as pessoas, não preocupando com o
som da letra. Usa uma quantidade de letras
menores que tem cada palavra (usa duas
ou três letras), percebe que é preciso variar
caracteres para obter diferentes palavras.
O nível silábico do qual a criança
já tem consciência das diferenças na
representação da escrita das palavras
relaciona-se com o som. Utilizam letras
aleatórias ou só vogais ou apenas consoantes,
letras inventadas ou mesmo repetem letras
que entendem devido o número de sílabas
das palavras. Fazem correspondências aos
sons e escolhem letras de forma ortográfica
ou fonética (FERREIRO, 2008).
O nível alfabético que é a etapa final
da evolução. A criança já sabe assimilar
que as sílabas são apenas uma unidade,
mas que podem ser separadas em
unidades menores. Ela ainda não tem uma
identificação garantida do som com a
identificação da letra, e pode ter dificuldades
de ortografia na escrita, supondo necessidade
de análise fonética das palavras.
A pré-escola recebe este nome justamente
para que todos entendam que ela é um
período preparatório para que o aluno receba
as primeiras informações formais, pois ele
já trás de casa uma grande bagagem que
deve ser usada dentro do contexto escolar
(FERREIRO, 2008).
A criança para aprender ela precisa estar
em um ambiente que a torne feliz e que
a deixe à vontade, para assim exercitar
suas habilidades. Se ela se sentir segura
ela poderá enfrentar todas as dificuldades
que encontrará no processo de ensino
aprendizagem com êxito, pois se mostrará

que tem equilíbrio emocional e que sabe
respeitar os limites a qual foi colocada,
adquirindo também sua independência.
Alfabetizar e letrar são duas ações
distintas, mas o ideal seria alfabetizar
letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no
contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, de modo que o indivíduo se tornasse,
ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado
(SOARES, 2012, p. 47).
A pré-escola deve trabalhar todos os
conhecimentos prévios, pois é lá que a criança
começará o processo de ensino aprendizagem
e é de lá que crescerão os futuros donos
deste país. A criança deve brincar para assim
desenvolver suas habilidades de nível global,
como, jogos, brincadeiras, brinquedos,
histórias, músicas, dramatizações, entre
outros estímulos concretos.
A pré-escola pode ser considerada o
ponta pé inicial para colocar em prática as
habilidades adquiridas na sociedade dentro
da escola com maior direcionamento, por
isso é muito importante que a criança a
frequente. Quanto mais estimularmos
nossas atividades cerebrais maior será o
desempenho do indivíduo no processo de
ensino aprendizagem.
Os pais precisam pesquisar muito bem
na hora de escolher a primeira escola
de seus filhos, pois infelizmente ainda
encontramos escola que esquecem o
lúdico e encara a alfabetização como
fator
único
dentro
da
pré-escola.
Com certeza os pais que incentivam uma boa
educação dos seus filhos, seja dentro ou fora
da escola estarão contribuindo para o futuro
deles e da nação.
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A deficiência na leitura é um problema que
atinge muitas crianças, nas séries iniciais,
fazendo com que muitas não consigam
alcançar o mundo da escrita e da leitura.
Perante a esse problema o educador deve
desenvolver estratégias estimulando as
crianças no hábito da leitura, possibilitando
o contato com diversas informações e
conhecimentos e também estratégias na
prática pedagógica, tornando-os leitores
eficientes e escritores eficazes.
Deve promover horários para leitura,
propondo um ambiente aconchegante,
expor diversos livros e deixar que as crianças
possam manipulá-los e lê-los, levá-los para
casa para ler junto com seus familiares.
Ensinar a ler e a escrever, mesmo com
os problemas que as instituições de ensino
enfrentam, é sempre sua função principal, e
que deve sempre acontecer de forma natural,
conforme com a realidade do aluno.
Os PCN privilegiam a diversidade
textual para o ensino da prática da leitura:
“Eis a primeira e se não a mais importante
estratégia didática para a prática de leitura: o
trabalho com a diversidade textual. Sem ela
pode-se até ensinar a ler, mas certamente
não se formarão leitores competentes”
(BRASIL, 1997, p. 61).
A leitura de um texto tomado como pura
descrição de um objeto, e no sentido de
memorizá-la, nem é real leitura, nem dela,
portanto, resulta o conhecimento do objeto
de que o texto fala (FREIRE, 2012, p. 17).
A leitura possibilita a compreensão do
mundo, a comunicação com os outros,
a formação pessoal e profissional,
questionamento de ideias, momentos de lazer

e prazer, de estímulo à imaginação ampliando
assim nossos conhecimentos de mundo. È
na escola que a criança tem mais contato
com a leitura e com a escrita; desse modo, a
escola precisa assumir essa responsabilidade,
priorizando o ensino da leitura, bem como da
escrita (KLEIMAN, 2012).
O ato de ler é um processo abrangente e
complexo; é um processo de compreensão,
de intelecção de mundo que envolve
uma característica essencial e singular ao
homem: a sua capacidade simbólica e de
entendido não só no sentido mais restrito
de situação imediata de interação com o
outro pela mediação da palavra. Tendo
no horizonte essa concepção de palavra
enquanto signo vivo, dialético, voltado
para o outro, que nossas preocupações
sobre a leitura têm sido suscitadas
(BRANDÃO-MICHELETTI 2007, p. 17).
Percebendo que muitas crianças lêem e
escrevem abaixo do nível escolar esperado e
também perdem o gosto pela leitura, podendo
muitas vezes abandonar os estudos, Cíntia
Alves Pereira e Eli Santiago Júnior, colocou
as seguintes perguntas para se entender esse
processo alfabético:
A criança que ainda não se alfabetizou,
mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de
escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está
rodeada de material escrito e percebe seu uso
e função, essa criança é ainda ‘analfabeta’,
porque não aprendeu a ler e a escrever, mas
já penetrou no mundo do letramento, já é de
certa forma, letrado (SOARES, 2012, p. 24)
Por que é difícil aprender a ler e escrever?
Qual o melhor modo de se aprender a ler e
escrever? Como conseguimos fazer com que
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a aprendizagem da leitura e da escrita seja
realizada com êxito pela criança? A escola
é, ainda hoje, uma das principais agências
de letramento, então podemos dizer que as
inúmeras formas de se utilizar a atividade de
leitura estão no período escolar.
A partir da leitura de variados autores
poderemos refletir e saber o que poderemos
fazer para resgatar a autoestima e trazer
esse aluno para as salas de aula mostrando
que entender a alfabetização é possível e
que todos são capazes. Mostrar também
que a postura da escola e do professor pode
influenciar nesse processo.
O indivíduo que faz uso de jornal, ouvindo
o que os outros lêem, se vivem em um meio
no qual há presença forte da escrita, ele é
analfabeto, mas, porém letrado, pois se
envolve em práticas sociais da leitura.
Da mesma forma que a criança que ainda
não foi alfabetizada, mas já vive em um
mundo enriquecedor, no qual ouve história e
as interpreta, brinca de escrever, finge ler os
livros por meio das figuras que conhece essa
criança também é letrada, antes mesmo de
ser alfabetizada.
Essas colocações explicam as diferenças
entre alfabetização e letramento: investigar
as práticas sociais que fazem parte do
cotidiano do aluno, adequando-as à sala de
aula e aos conteúdos a serem trabalhados;
planejar suas ações visando ensinar para que
sirva a linguagem escrita e como o aluno
poderá utilizá-la; desenvolver no aluno, por
meio da leitura, interpretação e produção
de diferentes gêneros de textos, habilidades
de leitura e escrita que funcionem dentro
da sociedade; incentivar o aluno a praticar

socialmente a leitura e a escrita, de forma
criativa, descobridora, crítica, autônoma e
ativa, já que a linguagem é interação e, como
tal, requer a participação transformadora dos
sujeitos sociais que a utilizam; recognição,
por parte do professor, implicando assim o
reconhecimento daquilo que o educando já
possui de conhecimento empírico, e respeitar,
acima de tudo, esse conhecimento; não ser
julgativo, mas desenvolver uma metodologia
avaliativa com certa sensibilidade, atentandose para a pluralidade de vozes, a variedade de
discursos e linguagens diferentes; avaliar de
forma individual, levando em consideração as
peculiaridades de cada indivíduo; trabalhar a
percepção de seu próprio valor e promover
a autoestima e a alegria de conviver e
cooperar; ativar mais do que o intelecto em
um ambiente de aprendizagem, ser professoraprendiz tanto quanto os seus educandos;
e reconhecer a importância do letramento,
e abandonar os métodos de aprendizado
repetitivo, baseados na descontextualização.
Alfabetizar letrando é ensinar a ler e
escrever no contexto das práticas sociais da
leitura e da escrita, assim o educando deve
ser alfabetizado e letrado.
No Brasil os conceitos de alfabetização
e letramento se mesclam e se confundem.
A discussão do letramento surge sempre
envolvida no conceito de alfabetização,
o que tem levado a uma inadequada e
imprópria síntese dos dois procedimentos,
prevalecendo o conceito de letramento sobre
o de alfabetização.
Não podemos separar os dois processos,
pois a princípio o estudo do aluno no universo
da escrita se dá concomitantemente por meio
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desses dois processos: a alfabetização, e pelo
desenvolvimento de habilidades da leitura e
escrita, nas práticas sociais que envolvem a
língua escrita, o letramento.
Dissociar alfabetização e letramento é
um equívoco porque, no quadro das atuais
concepções psicológicas, linguísticas e
psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada
da criança (e do adulto analfabeto) no mundo
da escrita ocorre simultaneamente por esses
dois processos: pela aquisição do sistema
convencional de escrita a alfabetização e
pelo desenvolvimento de habilidades de
uso desse sistema em atividades de leitura e
escrita, nas práticas sociais que envolvem a
língua escrita (SOARES, 2012, p. 14)

Magda Soares (2012, p. 23) enfatiza que “o
letramento não é só de responsabilidade do
professor de língua portuguesa ou dessa área,
mas de todos os educadores que trabalham
com leitura e escrita”. Mesmo os professores
das disciplinas de geografia, matemática e
ciências. Alunos lêem e escrevem nos livros
didáticos. Isso é um letramento específico de
cada área de conhecimento. O correto é usar
letramentos, no plural.
Não adianta simplesmente letrar quem
não tem o que ler nem o que escrever.
Precisamos dar as possibilidades de
letramento. Isso é importante, inclusive, para
a criação do sentimento de cidadania nos
alunos (SOARES, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Melhorar a qualidade da leitura e escrita é, em longo
prazo, uma questão política, vinculada a um desejo melhor
se compreender o que é a leitura e como as crianças
aprende a ler. Contudo, é preciso lembrar que o domínio
da leitura envolve uma série de habilidades complexas
que precisam ser desenvolvidas progressivamente.
Muitas são desenvolvidas fora da escola, mas a maioria precisa
da escola para realizar tal tarefa.
Embora haja grande quantidade de pesquisas sobre o tema,
ainda não foram desvendados completamente os mistérios
da leitura e a diversidade de fatores que nela interferem.
A leitura é muito mais do que um instrumento escolar.
É um passaporte para a entrada na cultura escrita.
Considera-se que a leitura não é somente
a apropriação do ato de ler e escrever; ela envolve um
domínio de um conjunto de práticas culturais que envolvem
uma compreensão do mundo diferente daquele que não
tem acesso à leitura, tem em si um papel tão importante e
significativo na sociedade que podemos dizer que ela cria
novas maneiras de pensar e agir.
Os processos de alfabetização são gradativos e dependem
também do espaço físico em que a mesma é realizada.
Transformar a escola e particularmente a sala de aula num
ambiente que estimule as mais variadas situações da escrita,
realização coletiva, em pequenos grupos, em pares ou classes,
toda facilita a expressão livre do aluno.
Defende-se a formação inicial do professor alfabetizador
pautada em conhecimentos teórico-metodológicos capazes
de provocar o diálogo entre teoria e prática, na busca uma
aprendizagem significativa para a docência nas séries iniciais
do ensino, promovendo, assim, uma prática reflexiva, teorizada
e viabilizada como possibilidade de construção de uma escola
democrática e de qualidade.
Por este, ser um trabalho de revisão de literatura, não se
pretende dar por encerrada a discussão sobre o processo de
alfabetização e letramento para crianças nas diferentes linhas
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pedagógicas, mas sim, criar possibilidades afetividade como uma ferramenta pedagógica
de ampliar o leque de debates e propor que deve ser utilizada pelos educadores no
experimentos que venham a considerar a processo de ensino e aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

LITERATURA INFANTIL: O
IMAGINÁRIO DA CRIANÇA E O
DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo contribuir para uma melhor compreensão da
Literatura Infantil frente ao imaginário da criança e seu desenvolvimento emocional. Para
tanto, busca-se esclarecer aqui a importância da Literatura Infantil como ferramenta de
ensino-aprendizagem e entretenimento que estimula no imaginário da criança criando
possibilidades de vivenciar emoções, tais como alegria, tristeza, raiva, irritação, medo, pavor,
insegurança, tranquilidade e outras mais. Faz-se relevante destacar também, as histórias
infantis como caminhos que levam as crianças a desenvolver a imaginação, as emoções e
os sentimentos de forma prazerosa e significativa, possibilitando a elas terem uma melhor
compreensão de si, do outro e do mundo que as cercam desencadeando o desenvolvimento
emocional. Ao longo do processo de pesquisa, diversos autores e estudiosos foram
consultados, entre eles Abramovich, Bomtempo, Brougére, Coelho & Pedrosa, Oliveira,
Sandroni & Machado E Vygotsky.
Palavras-chave: Leitura; Literatura Infantil; Desenvolvimento Infantil.
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Crianças, desde muito cedo, entram em
contato com a língua materna ao ouvir a fala
dos adultos, só muito depois irão passar à
escrita pelo contato com diversos tipos de
livros e pequenos textos que irão constituir
os primeiros passos para a prática da escrita,
que a cada ano se fará mais complexos.
A prática de leitura deve ser introduzida
na vida das crianças desde a mais tenra
idade, pois desempenha papel fundamental
no desenvolvimento da identidade, da
autonomia, da interação, da sociabilidade,
da experimentação de regras e papéis sociais
pelas crianças.
Quando realizada de modo lúdico, isto
é, divertido e prazeroso, a leitura imerge a
criança num mundo mágico de fantasia e
representações simbólicas que a faz adquirir
o prazer pela prática de ler, além de ampliar
sua visão de mundo.
Segundo Abramovich (1995), ler e contar
histórias para crianças é também suscitar o
imaginário, é ter a curiosidade respondida
em relação a tantas perguntas, é encontrar
outras ideias para solucionar questões (como
as personagens fazem). É uma possibilidade
de descobrir o mundo, o mundo imenso dos
conflitos, dos impasses, das soluções que
todos vivemos e atravessamos por meio dos
problemas que vão sendo defrontados pelas
personagens da história e assim, esclarecer
melhor as próprias dificuldades ou encontrar
um caminho para a resolução delas.
Abramovich (1995) afirma que ao ouvir
histórias se pode sentir emoções importantes
como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-

estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança,
a tranquilidade e tantas outras mais, e viver
fundamentalmente tudo o que as narrativas
provocam em quem as ouve com toda a
amplitude, significância e verdade que cada
uma delas fez brotar.
Com base no exposto, este artigo tem por
objetivo enfatizar a importância da Literatura
Infantil e suas contribuições para o jogo
imaginário bem como contribuir para uma
melhor clareza sobre o desenvolvimento
emocional destacando a intrínseca ligação do
imaginário com as vivências e experiências
de vida de cada criança.
Será destaque também deste artigo o
importante papel da literatura Infantil para
o desenvolvimento emocional das crianças
levando-se em conta que as histórias infantis
são excelentes ferramentas para que as
crianças aprendam a lidar com a realidade.
A pesquisa bibliográfica será a metodologia
aplicada a este trabalho, pois será realizada
a partir do registro decorrente de pesquisas
anteriores, em documentos impressos,
como livros, artigos e teses, utilizando-se
de dados teóricos já trabalhados por outros
pesquisadores e devidamente registrados.

A LITERATURA INFANTIL E O
IMAGINÁRIO DA CRIANÇA
Quando a criança ouve a história que
lhe é contada ou lida, ela “viaja” com as
personagens, imagina os cenários e as
roupas que lhe são descritas e amplia seu
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repertório cultural propiciando-lhe maiores
oportunidades para incluir e criar nas
brincadeiras tão necessárias à infância e que
farão um adulto mais completo em todos os
sentidos.
Essa importante aventura frente ao livro
e sua importância na infância, que pode
projetar-se na fase adulta, são destacadas
por Eco (1997) quando cita que “qualquer
passeio pelos mundos ficcionais tem a
mesma função de um brinquedo infantil. As
crianças brincam com a boneca, cavalinho
de madeira ou pipa a fim de se familiarizar
com as leis físicas do universo e com os atos
que realizarão um dia. Da mesma forma, ler
ficção significa jogar um jogo por meio do
qual damos sentido à infinidade de coisas
que aconteceram, estão acontecendo ou vão
acontecer no mundo real. Essa é a função
consoladora da narrativa – a razão pela qual
as pessoas contam histórias e tem contado
desde o inicio dos tempos. E sempre foi a
função suprema do mito: encontrar uma
forma no tumulto da experiência humana”.
Segundo Vygotsky (1984), as brincadeiras
que
envolvem
situações
imaginárias
permitem à criança uma crescente
libertação das condições perceptuais ou
situacionais imediatas, tendo em vista que as
ressignificações de objetos e as ações de faz
de conta implicam um predomínio do campo
do significado sobre o da percepção.
Para Vygotsky (1984), “apesar da relativa
liberdade frente ao campo perceptual, as
ações que constituem o jogo imaginário
mostram uma subordinação às regras da
realidade, em termos do que é pertinente a
um papel social, do que é apropriado ao agir

com as coisas e de como os acontecimentos
podem se organizar. O que constitui a
matéria da situação imaginária originase do diretamente vivenciado, observado
ou conhecido. Entretanto, não se trata
de mero espelhamento das experiências,
pois o faz de conta passa a se caracterizar,
também, pelas possibilidades de operar
com a recombinação de elementos da
realidade, criando situações ficcionais que
são virtuais, não correspondentes às coisas
e acontecimentos da realidade”.
A interpretação de Vygotsky (1984)
atribui ao jogo imaginário uma dupla
tendência com ações subordinadas ao real,
pelos seus vínculos com acontecimentos
e regras daquilo que é vivenciado, e com a
transformação do real, pelas possibilidades
de recombinação criativa das experiências.
Um aspecto fundamental do funcionamento
lúdico-imaginário, segundo Vygotsky (1984),
está, justamente, nas instâncias em que a
criança, ao recriar suas vivências, matizadas
pelo afeto, pode ultrapassar a “lógica do real”
e, com a complexificação das brincadeiras,
imaginar um plano de ocorrências virtuais
com crescente independência das condições
situacionais imediatas.
Nesse sentido, a atividade lúdica e a
elaboração de situações imaginárias se
transformam e se refinam em várias vertentes,
isto quer dizer que desde o faz de conta inicial,
quando a criança brinca de dormir, meramente
encostando a cabeça no travesseiro, ocorrem
muitos desdobramentos. Ampliam-se as
composições em que os acontecimentos se
organizam de forma convencional e aquelas
mais guiadas pelo ficcional.
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Em termos da dependência do campo de
objetos e das vivências, a criança torna-se
mais e mais propensa a compor sequências
de acontecimentos em que é evidente sua
capacidade de manter a verossimilhança
da situação (quando, por exemplo, são
respeitados passos detalhados e são usados
muitos dos “equipamentos” requeridos
para dar banho no bebê, com materiais
“de verdade” – sabonete, água, toalha
etc.). Por outro lado, ela também constrói
situações em que os objetos substitutivos
são inseridos de forma bastante flexível
ou são dispensados (como na utilização de
materiais pouco específicos, sem qualquer
demanda de semelhança, para compor toda
uma encenação de pescaria, além da inclusão
de objetos sugeridos apenas por gestos ou
palavras, sem apoio material).
Além disso, no limite de uma das
diferenciações
do
brincar,
surgem
elaborações
que
dispensam
quase
completamente os suportes tangíveis. Como
exemplo, podemos citar um grupo de crianças
brincando numa carruagem abandonada.
Elas sentam-se e passam a fazer de conta
que estão viajando, usando sua imaginação,
sem qualquer encenação concreta. Na
circunstância descrita, a carruagem é o
único suporte tangível da atividade que dá
origem ao brincar, mas este transforma-se
em devaneio.
Essa dupla tendência de subordinação às
regras e de crescente liberdade frente ao
campo perceptual imediato e ao vivenciado
é uma característica instigante dos jogos
de imaginação, a qual é apontada por
outros autores (por exemplo, Rocha, 1994;

Bomtempo, 1996; Brougére, 1997).
Para compreender essa dinâmica do jogo
imaginário, faz-se necessário, na abordagem
histórico-cultural, discutir o papel da
linguagem, que tanto sustenta a relação entre
o campo perceptual e o de atividade, quanto
expande as criações no plano da imaginação.
Pesquisas sobre o brincar mostram
que as falas das crianças atendem a uma
diversidade de propósitos no jogo que
envolve o faz de conta e o desempenho
de papéis (por exemplo, Oliveira, 1988;
Coelho e Pedrosa, 1995). Ademais, nos
desdobramentos do brincar, a palavra passa
a permitir que a criança configure cenas
imaginárias, dispensando o apoio no objeto
pivô, ou dando existência a personagens,
que não são encarnados em participantes ou
bonecos/objetos fisicamente presentes.
De modo geral, o imaginário infantil
está intrinsecamente ligado às vivências
e experiências de vida de cada criança,
mas também à sua exposição ao mundo
do faz de conta. Na verdade, quando as
crianças entram neste mundo de imaginação
conseguem transformar esta brincadeira,
tornando-a realidade.
Sobre essa capacidade criadora de
transformar o real em fantasia e/ou vice
e versa, Vygotsky (2003) destaca que se
origina na infância, pois é durante essa etapa
do desenvolvimento que os pequenos criam
elementos e situações enquanto brincam,
como por exemplo quando uma criança ao
montar numa vassoura (elemento real) se
imagina andando num cavalo (fantasia).
Essa atividade criativa também acontece
quando o pequeno está lendo um conto
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de fadas, pois a história, por apresentar
conflitos do cotidiano e resolvê-los de forma
mágica, permite que ele não só participe
da aventura, como ative a sua imaginação
para transformar o real, criando, assim, uma
situação nova. Nos dizeres de Vygotsky
(2003) “É necessário ampliar a experiência
da criança se queremos lhe proporcionar
uma base suficientemente sólida para sua
atividade criadora. Quanto mais vê, ouve
e experimenta, quanto mais apreende e
assimila, quanto mais elementos reais têm
em sua experiência, mais considerável e
produtiva será a sua atividade imaginativa”.
Segundo Vygotsky, para que se entenda a
ligação existente entre fantasia e realidade
se faz necessário compreender o mecanismo
psicológico da imaginação e da atividade
criadora. Para tanto, ele define quatro formas
básicas que ligam a atividade imaginativa
à realidade. A primeira leva-se em conta
que toda fantasia parte de experiências
acumuladas vivenciadas anteriormente.
Isto quer dizer que quanto mais rica a
experiência, maior a fantasia. A segunda, e
vista como a mais complicada para Vygotsky,
pois se realiza entre produtos preparados
da fantasia e determinados fenômenos
complexos da realidade, como quando a
criança lê uma história e imagina cenas de
lugares em que nunca esteve presente.
Aqui a imaginação criadora não se limita
a reproduzir experiências passadas, mas
parte dessas para criar novas combinações.
A terceira forma de ligação entre fantasia
e realidade refere-se à emoção, que pode
se manifestar de duas maneiras: numa está
ligada ao estado de ânimo do leitor no

instante em que lê, ou seja, o sentimento
influi na imaginação, na outra, as imagens
da fantasia servem de expressão interna
para os sentimentos, isto é, a imaginação
influi nos sentimentos. O quarto e último
entrelaçamento entre fantasia e realidade
consiste na criação, por meio da fantasia
e experiências não vivenciadas ainda pelo
leitor. Neste caso, a criança desenvolve
ideias novas de forma livre e criativa, similar
a um devaneio.
Ainda de acordo com o psicólogo russo
Vygostsky (2003), o processo de composição
da imaginação se dá a partir de duas
percepções, uma externa e outra interna.
Ambas são necessárias para se poder
compreender a atividade de imaginação e
de todos os processos que a integram. Na
percepção externa a criança percebe as
imagens que ouve no meio em que vive, as
acumula e, em seguida, as organiza de modo
associativo ou dissociativo criando seu
mundo da fantasia particular. Na percepção
interna a criança não só parte de uma
necessidade e/ou de um desejo, que por
serem apenas estímulos, não podem criam
por si só, como também do surgimento
espontâneo de imagens. Esse surgimento
espontâneo, segundo o psicólogo russo,
é aquele que aparece repentinamente,
sem motivos aparentes para o impulsionar,
pois são imagens que já se encontram
armazenadas no inconsciente.
Nas palavras de Vygotsky (2003)
“Dizemos já que a função imaginativa
depende da experiência, das necessidades e
dos interesses nos que aquela se manifesta.
Fácil é também compreender que depende
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da capacidade combinatória exercitada
nesta atividade de dar forma material aos
frutos da imaginação; depende também dos
conhecimentos técnicos, das tradições, quer
dizer, dos modelos de criação que influenciam
o ser humano”. Assim, é possível afirmar que
a literatura desenvolve o imaginário infantil,
pois permite por meio de sua linguagem
simbólica, que o pequeno crie uma nova
história a partir de suas percepções e da sua
experiência como leitor.
As histórias infantis, sejam as contadas
nos livros ou as inventadas de improviso,
geralmente são solicitadas para ser repetida
muitas vezes, isto acontece porque a cada
novo relato a criança abre um leque de
possibilidades de resolução de um mesmo
conflito. Quanto mais histórias as crianças
ouvirem de diferentes situações, com
diferentes problematizações, mais material
terão para imaginar, fantasias e brincar
construindo a qualidade da linguagem, e o
amadurecimento emocional e cultural que se
espera que todos os cidadãos possuam.
A prática de leitura, em especial de
literatura infantil, pode ser desveladora de
mundo, pois de forma prazerosa, estimula
o imaginário possibilitando às crianças
experimentarem ficticiamente.

A LITERATURA INFANTIL
E O DESENVOLVIMENTO
EMOCIONAL DA CRIANÇA
Atualmente vivemos em um mundo
permeado pelos recursos tecnológicos. Na
verdade, nossa sociedade está rodeada de

informações e tecnologias que se renovam
constantemente em um ritmo muito
acelerado.
Os brinquedos atuais possuem recursos
audiovisuais altamente tecnológicos e
atrativos às crianças, com isso cada vez
mais frequente presenciarmos bebês e
crianças vislumbradas nas telas dos tablets
e celulares. Alguns desses brinquedos
podem ter diversas finalidades como, por
exemplo, ensinar, divertir, estimular ou
simplesmente manter a criança ocupada por
certo período de tempo.
Este contexto permite uma reflexão se
a literatura infantil não está fora de moda
e se não conseguem mais, nos dias atuais
despertar a curiosidade e o prazer pela
leitura dos pequenos leitores.
É
justamente
nesse
ponto
que
podemos
nos
surpreender
quando
oportunizamos a vivência literária para as
crianças, mesmo recebendo diariamente
milhares de informações e novidades,
deixando-se envolver e viajar no mundo da
literatura tradicional.
Os contos tradicionais como Branca
de Neves, Chapeuzinho Vermelho, Os
três
Porquinhos,
Cinderela,
Patinho
Feio, entre outros, tem um importante
papel no desenvolvimento emocional
e da personalidade e das crianças, pois
são repletos de emoções, sentimentos e
sensações como angustia, medo, tristeza,
ansiedade, alegria etc.
Na verdade, a criança ainda pequena,
não consegue expressar suas emoções.
Ela precisa construir, experimentar e
vivenciar, mesmo que no mundo do faz
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de conta, para poder desenvolver estes
aspectos emocionais. Dessa forma, ela
poderá lidar com a realidade de forma mais
equilibrada e tranquila, isto é, tem nessa
perspectiva, a possibilidade de envolver-se
com o real e o imaginário.
Conforme Sandroni & Machado (1998) “os
livros aumentam muito o prazer de imaginar
coisas. A partir de histórias simples, a criança
começa a reconhecer e interpretar suas
experiências da vida real”.
Os contos de fadas geralmente são as
primeiras histórias as quais as crianças
têm contato e possuem papel fundamental
no desenvolvimento emocional delas,
pois possibilitam por meio do imaginário
desbravarem florestas, travar batalhas,
conquistar
princesas
e
príncipes,
transformarem-se sem fadas ou super-heróis,
entre outros tantos sonhos e imaginações
possíveis que as crianças podem realizar
ficticiamente.
A literatura, de fato, é capaz de auxiliar
a criança a identificar suas dificuldades
cognitivas e emocionais nas situações
similares vivenciadas pelos personagens das
histórias infantis. Isto quer dizer que quando
imaginam, as crianças vivem histórias irreais,
mas conquistam condições emocionais de
(re)criar situações reais de sua vida.
A literatura, com base nesse ponto
de vista, contribui para o crescimento
emocional, cognitivo e para a identificação
pessoal
da
criança,
propiciando
a elas, a percepção de diferentes
resoluções de problemas, despertando a
criatividade,
a
autonomia,
a
criatividade,
que
são
elementos

necessários na formação da criança de nossa
sociedade atual.
As situações de interação, contato e
manuseio de diferentes materiais escritos são
importantes para a aprendizagem da leitura
e da escrita. Mas, será ainda enriquecedor
se este manuseio e contato for com histórias
de literatura infantil, pois os desenhos
maravilhosos e enredos instigantes que se
encontram explícitos nos livros são uma
chamada, um convite que fascina a criança,
proporcionando-lhe imenso prazer e interesse.
Vale ressaltar que também é importante
ler e contar histórias para as crianças que já
aprenderam a ler, pois segundo Abramovich
(1995) “quando a criança sabe ler é diferente
sua relação com as histórias, porém, continua
sentindo enorme prazer em ouvi-las”.
Observa-se
que
vários
escritores
aprenderam a gostar de histórias ouvindo-as
e depois as lendo, degustando cada palavra
e sonhando em cada momento. Por meio da
história do poeta Elias José, como de tantos
outros que hoje escrevem podemos constatar
a importância das histórias e da literatura
infantil na vida e na formação das crianças
“Tive uma infância privilegiada com relação à
afetividade e ao estímulo do desenvolvimento
do imaginário. Sou o segundo filho de uma
família de dez: oito de minha mãe e, mais
tarde, dois de minha madrasta. Vivíamos
num lugarejo ao sul de Minas, Santa Cruz da
Prata, distrito do município de Guaranésia.
Lugar mágico para brincadeiras, convívio
livre com os amigos nas ruas e quintais.
Ligação afetiva com todo tipo de animais,
que tinham nomes e manias. Muitas
amizades com gente mais velha, pais ou
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avós de meus amigos, os colonos de meu pai
com histórias tenebrosas. Toda a molecada
amiga era como se fosse da família. A casa,
o quintal imenso, a fazenda do meu pai com
pomar, pasto e curral, a escola rural, a rua, o
riozinho e a casa dos amigos e, sobretudo,
a da avó paterna. Tudo transpirava poesias,
músicas, histórias encantadas, brincadeiras,
teatrinhos, jogos, cirquinhos, festas, cores,
sons, gostos e cheiros. Os livros que minha
mãe lia e nos contava. Os outros nos dava de
presente, embrulhadinhos em papel bonito,
para a gente ler e recontar para ela e para
os irmãos e nunca se esquecer. O rádio
provocando a imaginação, pois trazia a voz,
trazia histórias, mas não trazia as imagens.
Ah! As histórias que dona Joana, a avó
paterna contava... E como cotava. Em seu
português enrolado. Era libanesa e nunca foi
alfabetizada nem em sua terra nem aqui, mas
como sabia encantar! Contava com gestos
e caras, a moulação da voz segundo a ação
ou os personagens. Aquelas histórias faziam
a gente voar até o Líbano, nosso paraíso
preferido. As histórias que os colonos da
fazenda de meu pai contavam, diferentes,
cheias de crenças e medos. O livro era o único
presente industrializado. Mas eu era feliz e
sabia. Se hoje sou escritor, se crio histórias
e poesias, é porque tive o meu imaginário
infantil muito, mas muito, bem alimentado”.
Com essa narrativa pode-se perceber que
quanto mais histórias as crianças ouvirem
de diferentes situações, com diferentes
problematizações, mais material terão para
imaginar, fantasias e brincar construindo a
qualidade da linguagem, e o amadurecimento
emocional, cultural e sobretudo o letramento

que se espera que todos os cidadãos
possuam. Na realidade, não se pode negar
que o letramento está intrinsecamente
ligado às vivências de mundo e à literatura
que permeiam a vida das pessoas.
Soares (2004), em seu poema “O
que é Letramento?”, nos mostra que
o
desenvolvimento
emocional
está
estritamente relacionado com o letramento
e as experiências de vida das pessoas
quando cita “Letramento é viajar para países
desconhecidos, sem deixar sua cama. É rir e
chorar com personagens, heróis e grandes
amigos. É um atlas do mundo...”
A literatura possui um modo simbólico
e intimo de “letrar” todos que se deixam
envolver por ela, na verdade é de suma
importância que o livro seja manipulado pela
criança, folhado, de forma que ela tenha
um contato íntimo com ele. A partir daí ela
começa a gostar de livros, percebe que fazem
parte de um mundo fascinante, no qual a
fantasia se apresenta por meio de palavras
e figuras. Afinal, o amor pelos livros não é
coisa que aparece de repente, na verdade,
é preciso ajudar as crianças a descobrir
o que eles podem oferecer. Assim pais e
professores têm um papel fundamental nesta
descoberta pelas crianças: serem incansáveis
estimuladores e incentivadores da leitura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura infantil apresenta tanto o real como a fantasia,
lidando com as mais diversas emoções e sentimentos.
A criança que ouve histórias, comprovadamente se
tornará um adulto mais criativo, flexível e melhor preparado
emocionalmente, despertando processos internos de
compreensão e adaptação. Aliás, o contato com a literatura
desde a primeira infância (de 0 a 3 anos de idade) possibilita
às crianças desenvolverem habilidades socioemocionais
como autocontrole dos sentimentos, empatia e colaboração.
Além disso, quem lê para uma criança não lhe transmite
apenas o conteúdo da história, promovendo seu encontro
com a leitura, possibilita-lhe adquirir um modelo de leitor
e desenvolve nela o prazer de ler e o sentido de valor pelo
livro.
Pesquisas fundamentam a ideia de que nunca é cedo
demais para começar a contar histórias para as crianças. Na
verdade, o interesse e o hábito pela leitura é um processo
constante, que começa muito cedo, em casa, perfeiçoa-se na
escola e continua pela vida.
O material escrito nos dias de hoje é imenso e cabe ao adulto
supervisionar o conteúdo no qual as crianças têm acesso,
levando em consideração crenças, valores e ensinamentos a
serem transmitidos. Inserir as crianças no mundo dos livros é
transcender a era da internet, da informação e da tecnologia
que vivemos atualmente, logo, a magia e a importância dos
livros na vida das pessoas ainda continuam resistindo ao
tempo e às novas tecnologias.
A fantasia e a magia de uma história encantam e despertam
as imaginações da criança e, com isso, criam condições
favoráveis para o desenvolvimento de uma mente criativa e
inventiva.
Escutar histórias é o início para tornar-se um leitor, um
inventor, um criador. As histórias infantis, em geral os contos
de fadas, são as primeiras narrativas, contadas ou lidas,
que despertam a curiosidade e o interesse das crianças,
pois neles as crianças têm representadas todas as suas
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fantasias e sentimentos e podem vivenciar
e experimentar tudo o que sonham ou
desejam como, por exemplo, ser uma fada,
uma princesa ou um príncipe. No entanto,
é importante salientar que é imprescindível
proporcionar o contato de diferentes obras
às crianças para que criem um repertorio
amplo de conhecimento.
A literatura infantil permite que os
pequenos leitores se aventurem por toda a
narrativa aprendendo a identificar e superar

suas dificuldades, repensar sobre o certo e o
errado, o bem e mal.
Por fim, vale destacar que o trabalho
com a literatura infantil desde a mais
tenra idade, além de possibilitar a
formação do gosto pela leitura e seu
desenvolvimento emocional, desenvolve
também a linguagem e a percepção das
crianças capacitando-as a serem leitoras e
escritoras de novas histórias e sobretudo de
sua própria história.
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LITERATURA, DIVERSIDADE E
RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NA
ESCOLA
RESUMO: Este estudo traz uma revisão bibliográfica cujo tema aborda as questões
relacionadas ao trabalho com as Relações Étnico Raciais na Escola. Neste sentido, temos
como objetivo geral apresentar alguns conceitos sobre a Diversidade, a Pluralidade
Cultural e a abordagem das Relações Étnico Raciais na Escola e como objetivos específicos
abordar o trabalho com a literatura infantil cuja temática aborda os temas relacionados
neste estudo. As políticas voltadas à educação dos negros devem garantir o sucesso e a
valorização de sua cultura, promovendo formas de relacionamento nas quais o respeito
à diversidade cultural, artística e histórica seja amplamente discutida por profissionais e
professores. 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 de produtora de cultura escolar que deve estar pautada no protagonismo
dos alunos como sujeitos de direitos, construindo práticas de cidadania e respeito.
A literatura infantil com a temática voltada a diversidade, pode constituir se em uma
forma de trabalho na escola que auxilia na desconstrução de estereótipos, no combate a
discriminação e ao racismo e na formação de identidade das crianças negras.
Palavras-chave: Diversidade; Relações Étnico Raciais; Literatura Infantil.
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INTRODUÇÃO
O tema deste artigo trata das relações
étnico-raciais e da diversidade no
contexto educacional e tem como objetivo
geral apresentar e refletir acerca da
aplicabilidade do tema e a sua contribuição
para a conscientização e respeito às
diferenças. Neste sentido além dos
aspectos relacionados a diversidade esta
pesquisa visa analisar de que maneira o
trabalho com a literatura cuja temática
aborde a diversidade e as relações étnico
raciais, pode contribuir para o combate
ao racismo e a autoafirmação das crianças
negras no contexto educacional.
Temos desta maneira os seguintes
questionamentos em relação a temática
proposta neste estudo: De que maneira a
escola aborda o tema das relações étnico
raciais na escola? O trabalho com a literatura
voltada a essa temática pode contribuir para
a conscientização e o combate ao racismo?
A literatura educacional, no que trata
da temática da diversidade cultural,
seja de gênero, sexo, religião, etnia,
classe social, está sendo amplamente
discutida e centrada na relação com o
contexto escolar. O assunto sobre o
trabalho com essas temáticas em sala
de aula tem sido muito abordado, visto
que é na escola que encontramos uma
diversidade
de
pensamentos,
ideias,
opiniões, culturas e também, supostamente,
pode-se ter uma demanda maior de
geração de conflitos resultantes da
não aceitação dessa diversidade dos sujeitos
que a ele pertencem.

Segundo Brito (2011) há a percepção de
que a educação das relações étnico raciais faz
referência a toda a sociedade e não apenas
a luta do Movimento Social Negro, “existe
uma mobilização que envolve gestores
da política educacional, agentes públicos
e privados, instâncias do poder judiciário,
universidades, profissionais da educação
e militantes do Movimento Social Negro,
para construir estratégias locais visando à
implementação da lei”.
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.
Cabe ao professor trabalhar com
materiais e obras literárias adequadas
a temática étnico racial, que contemple
as diferentes culturas e contextos.
Na escolha do material o professor deve
atentar-se se os livros abordam a imagem
do negro e do afro descendente de uma
maneira afirmativa, abordando diferentes
temáticas e desvinculando um pouco dos
modelos europeus sempre utilizados como
modelo nas escolas.
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A DIVERSIDADE E AS RELAÇÕES
ÉTNICO RACIAIS 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
fora da escola. A escola por meio de sua
prática pedagógica deve atender a todos
sem distinção estabelecendo práticas de
igualdade e respeito.
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.
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
de 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 devem 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, no
qual resultem em atitudes afirmativas que
venham garantir a aceitação 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
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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.
Possuir uma legislação que aborde o tema
das relações étnico raciais não significa a
garantia da efetivação 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 as
práticas pedagógicas.
Segundo Silva (2011) há disponível hoje
uma consistente produção literária, acadêmica
e midiática com a temática africana e afrobrasileira 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
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do trabalho e pela distribuição desigual dos
recursos de poder. (BRITO, 2011, p. 69).
Não basta apenas a mudança da
predominância de uma cultura por 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.
A legislação tende a ser um amparo para
que as instituições de ensino realizem a
articulação para que a diversidade seja
respeitada em suas manifestações culturais
e propondo currículos que atendam às
necessidades de todos e todas que se
encontram envolvidos no processo de
ensino/aprendizagem.

A LITERATURA NO CONTEXTO
DA DIVERSIDADE
A literatura infantil contribui para o
crescimento emocional e cognitivo da
criança, as histórias contribuem para que as
crianças se sintam fascinadas e encantadas,
e o papel da escola ao inserir a literatura no
cotidiano infantil contribui para a formação
de alunos leitores. Neste sentido, a literatura
na educação infantil deve ocorrer de uma
maneira lúdica e prazerosa para a criança,
permitindo que a mesma possa encantar-se e
entrar no mundo de fantasia que a literatura
infantil proporciona.

Segundo ZILBERMAN (1998) a literatura
e a escola compartilham um aspecto em
comum que é a natureza formativa, tanto a
obra de ficção como a instituição de ensino,
estão voltadas a formação do indivíduo, no
entanto, as histórias infantis apresentam um
mundo em que a criança pode fantasiar várias
coisas, sendo possível, por meio das histórias,
realizar atividades diversas, colocando a sua
imaginação e criatividade em prática.
Quando a criança passa a ser representada
nos materiais trabalhados na escola e é
capaz de encontrar as suas características
ali presentes, a sua autoestima é elevada
e a formação de sua identidade também
é influenciada. É importante que os
materiais trabalhados tragam afirmações
positivas em relação ao negro, em que a
criança seja capaz de identificar-se em
diferentes papeis e não somente em
posição de inferioridade ou estereotipada.
Normalmente, a criança negra apresenta
dificuldade em auto afirmar-se e não
consegue perceber a sua representação nos
diferentes contextos abordados na escola.
Cabe ao professor trabalhar com
materiais e obras literárias adequadas
a temática étnico racial, que contemple
as diferentes culturas e contextos.
Na escolha do material o professor
deve atentar-se se os livros abordam a
imagem do negro e do afro descendente
de uma maneira afirmativa, abordando
diferentes temáticas e desvinculando um
pouco dos modelos europeus sempre
utilizados como modelo nas escolas.
A escola como espaço no qual se constrói o
conhecimento e abrange toda a diversidade,
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deve trabalhar para 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 no
sentido da heterogeneidade, abandonando
os vínculos fortemente enraizados na escola
e na sociedade como um todo.
O grande desafio da escola é investir na
superação da discriminação e dar a conhecer
a riqueza representada pela diversidade
étnica 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).
A literatura educacional, no que trata
da temática da diversidade cultural, vem
sendo discutida de maneira ampla e
divulgada nos meios educacionais, por
meio de projetos e ações que contribuam
para o entendimento desta temática.
O assunto sobre o trabalho com essas
temáticas em sala de aula tem sido muito
abordado, visto que é nesse espaço que se
pode deparar com a pluralidade de ideias,
opiniões, culturas e também, supostamente,
pode-se
ter
uma
demanda
maior
de geração de conflitos resultantes da não

aceitação dessa diversidade dos sujeitos que
a ele pertencem.
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 um
conjunto de normas a serem seguidas.
A escola, em seu projeto político pedagógico
e o professor em sua prática, deve estudar
as obras literárias que possuem a temática
voltada para as relações étnico raciais e
que abordam histórias cujo protagonistas
são afro brasileiros ou de matriz africana.
Desta maneira, compreender quais são
os aspectos trabalhados referente a
identidade, ao reconhecimento e ao
empoderamento dos leitores negros. De
que forma tais conteúdos mantem relação
com os outros grupos sociais valorizando as
diferenças e as identidades coletivas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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.
Com a promulgação da Lei 10.639/03 foram trazidos
diversos questionamentos sobre a abordagem do tema
das relações étnico-raciais na escola e de que forma
os educadores, neste novo contexto, devem trabalhar
e discutir tais temáticas em sala de aula, cumprindo
com o disposto na legislação e efetivamente buscando formas
de consolidar nas relações escolares, o respeito à diversidade
e a tolerância às diferenças.
Foi possível evidenciar que os educadores e demais
profissionais envolvidos no processo educacional têm um
grande desafio em 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.
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.
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
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de práticas discriminatórias e preconceituosas,
que
possam
ser
vivenciadas
no
contexto social e escolar.
O trabalho com a Literatura Infantil AfroBrasileira é enriquecedor quando pensamos
na construção da identidade étnico racial na
escola, bem como a valorização da cultura
negra e a desconstrução de preconceitos é um
ganho muito significativo para a autoestima
e construção da identidade étnica-racial
positiva nas crianças negras. Além destes
aspectos temos a valorização da cultura
negra e a desconstrução de estereótipos
e preconceitos sobre os africanos e seus
descendentes, fatores muito importantes para

o combate ao racismo, que muitas vezes, está
enraizado no cotidiano escolar e nos espaços
sociais nos quais convivemos.
A escola, em todos os seus níveis de ensino
e modalidades deve atuar para promover
uma educação voltada para a valorização
das pessoas, formação de valores e
comportamentos sociais livres de preconceito
e intolerância. A educação escolar deve
estar pautada na tolerância e nos respeito
as diferenças, seja de qual origem for, a
diversidade humana deve ser vivenciada e
respeitada, contribuindo para a quebra de
estigmas, estereótipos e preconceitos.
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INTRODUÇÃO

LUDICIDADE E APRENDIZAGEM:
CONTEXTOS PEDAGÓGICOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo busca apresentar o contexto lúdico na Educação Infantil, a sua
importância e as práticas pedagógicas permeadas neste contexto de aprendizagem. Os jogos
e brincadeiras, aqui definidos como contexto lúdico de aprendizagem são fundamentais e
estão presentes em todas as ações na Educação Infantil. O lúdico na educação se torna
um recurso pedagógico envolvendo a criança e proporcionando prazer e interesse, neste
sentido estimula o pensamento e favorece as relações que permeiam a aprendizagem e
o desenvolvimento em todos os seus aspectos, emocional, motor e cognitivo. A inserção
de jogos e brincadeiras que proporcionam o contato com a linguagem oral e escrita na
educação infantil não visa a alfabetização precoce mas sim poder oportunizar às crianças
que aprendam sobre as palavras no momentos de brincadeira.
Palavras-chave: Ludicidade; Aprendizagem; Jogos e Brincadeiras.
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Este estudo trata de uma revisão
bibliográfica cujo objetivo geral é analisar
de que maneira o lúdico contribui para o
processo de ensino e aprendizagem e tem
como objetivos específicos apresentar de
que maneira os jogos e brincadeiras são
utilizados como recurso pedagógico na
escola e qual é a abordagem dos conteúdos
na perspectiva lúdica de aprendizagem.
Temos como justificativa para esta pesquisa
a necessidade de reconhecer e analisar
o trabalho com jogos e brincadeiras no
contexto educacional, na perspectiva de
um aprendizado significativo e inserido nas
propostas de Letramento.
A brincadeira e o jogo na aprendizagem
é um recurso pedagógico e contribui para
o processo de desenvolvimento e formação
da criança, estimulando o pensamento e a
criatividade e melhorando as relações entre
os seus pares, adultos e crianças, além de ser
fator fundamental para o desenvolvimento
da criança na faixa etária que compreende a
Educação Infantil.
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 vivenciadas na escola.
O momento do brincar é aquele em que a
criança é capaz de refletir, explorar, construir
e pensar sobre as suas ações e se constitui
em um tempo e espaço de troca com o grupo
e com os professores.
Com base nas ideias de Kishimoto (2002)
podemos diferenciar o jogo do brinquedo, da

seguinte maneira: no jogo, existem regras e a
sua aceitação depende do contexto em que
está inserido na sociedade. O jogo possui a
intenção de despertar a aprendizagem, já o
brinquedo não possui regras e a criança pode
relacionar seu mundo real ao imaginário
presente ao brincar.
Durante o jogo a criança se expressa de
diferentes maneiras, comunicando-se com
os colegas e com todos que estabelecem
relações com ela no processo de ensino e
de aprendizagem. O jogo contribui para o
desenvolvimento integral do sujeito da ação.
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.

LUDICIDADE, APRENDIZAGEM E
EDUCAÇÃO INFANTIL
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.
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O educador é o mediador no processo de
desenvolvimento infantil, neste sentido, é
possível pensar que a partir das brincadeiras,
adultos e crianças podem criar diferentes
formas de brincar possibilitando a criação
de um espaço em que o lúdico é o principal
elemento da aprendizagem.
Segundo Brougère (2002) Froebel trouxe
uma importante contribuição quando aponta
que a originalidade está no vinculo que ele
estabelece entre suas teses sobre o papel
do jogo na primeira infância e a concepção
de um material estimulante, específico,
manipulável e simbólico. A exploração
do material em si que se torna uma ação
educativa e não o material, o material
por si só não exerce sobre a criança
nenhuma ação educativa, seu efeito
depende da ação e iniciativa da criança em
explorar suas potencialidades.
Os estudos de Piaget que se sustentam
sobre a investigação do processo de
construção
de
conhecimentos
nos
indivíduos, foram transpostos para o
campo pedagógico como no caso de Emília
Ferreiro, que estudou a psicogênese da
alfabetização,
trazendo
contribuições
extremamente relevantes à questão da
alfabetização e à compreensão do processo
de aprendizagem do sistema de língua escrita
(KRAMER,
1999).
A
proposta
construtivista, baseada na teoria piagetiana,
é caracterizada por essa autora de Tendência
Cognitiva, cuja proposta para a educação da
criança pré-escolar enfatiza a construção do
pensamento infantil no desenvolvimento
da
inteligência
e
da
autonomia.
(SOMMERHALDER, 2011, p.51)

Ainda com base nas ideias de
Sommerhalder
(2011)
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.
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 no momento
em que pensa o mundo social e o da natureza,
e a dimensão do conhecimento de medidas,
proporções, quantidades.
Os trabalhos com jogos, no que se
refere aos aspectos cognitivos, visam
contribuir para que as crianças possam
adquirir conhecimentos e desenvolver suas
habilidades e competências e oferecer um
rico arsenal de possibilidades, contribuindo
para a construção de relações sociais, cuja
direção é aprender a considerar limites e
agir de forma respeitosa com as pessoas.
(MACEDO, 2005, p. 24)
Segundo Piaget (1971) o jogo e as
brincadeiras mobilizam esquemas mentais:
estimula o pensamento, a ordenação
de tempo e espaço, integrações, várias
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dimensões afetivas, sociais, motoras e
cognitivas, favorecendo a aquisição de
condutas e desenvolvimentos de habilidades
como coordenação, destreza, rapidez, força
e concentração.
Na Educação Infantil, há uma série de
atividades programadas com o objetivo de
estimular a aquisição dos conhecimentos
e das habilidades necessários para o
desenvolvimento da criança. Segundo Piaget,
a criança já nasce com as pré-condições
neurológicas do conhecimento, mas as
condições de fato se dão com atividades que
ele denomina jogos (de exercício, simbólicos
e de regras, conforme as idades). Essas
atividades serão mais prazerosas se forem
consideradas e respeitadas as emoções, os
sentimentos e as necessidades das crianças
no momento em que estão vivenciando as
propostas trazidas pelo educador.
[...] O lúdico não se refere somente às
brincadeiras livres, como as do recreio,
ou planejadas como as elaboradas por
professores com fins didáticos; ele é utilizado
como suporte pelas crianças: a imaginação é
um processo que possibilita a construção do
conhecimento de forma diferenciada e é um
instrumento de aprendizagem das crianças
menores. (BARBATO, 2008, p. 21).
De acordo com Brougère (2002), aprendese a brincar, e um dos momentos essenciais
para a aprendizagem são as interações entre
a mãe e o bebê. Ainda com base no autor,
é brincando que a criança apropria-se da
cultura lúdica, que segundo ele é um conjunto
de regras e significações que permitem tornar
a brincadeira possível. A cultura lúdica não é
transferida para a criança, uma vez que ela

é coprodutora, sendo assim, uma produção
da sociedade adulta, incluindo a reação das
meninas e meninos à produção cultural que,
é de certa maneira, a eles imposta.
A brincadeira é então um espaço social,
já que não é criado por natureza, mas após
uma aprendizagem social, e supõe uma
significação conferida por vários jogadores
(um acordo). [...] Esse espaço social supõe
regras. Há escolha e decisão continuada da
criança na introdução e no desenvolvimento
da brincadeira. Nada mantém o acordo
senão o desejo de todos os parceiros. Na
falta desse acordo, que pode ser negociado
longamente, a brincadeira desmorona. A regra
produz um mundo específico marcado pelo
exercício, pelo faz de conta, pelo imaginário.
Sem riscos, a criança pode inventar, criar,
experimentar neste universo. [...] Portanto,
a brincadeira não é somente um meio
de exploração, mas também de invenção.
(BROUGÈRE, 2002, p.192-193).
De
acordo
com
as
Orientações
Curriculares (2007) brincar é uma atividade
aprendida na cultura que possibilita que
as crianças se constituam como sujeitos
em um ambiente em contínua mudança,
no qual ocorre constante recriação de
significados, condição para a construção
por elas de uma cultura de pares, conjunto
relativamente estável de rotinas, artefatos,
valores e interesses que as crianças
produzem e partilham na interação com
companheiros de idade.
Definir o brinquedo como uma atividade
que dá prazer à criança é incorreto por duas
razões. Primeiro, muitas atividades dão à
criança experiências de prazer muito mais
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intensas do que o brinquedo, como, por
exemplo, chupar chupeta, mesmo que a
criança não se sacie. E, segundo, existem jogos
nos quais a própria atividade não é agradável,
como, por exemplo, predominantemente no
fim da idade pré-escolar, jogos que só dão
prazer à criança se ela considera o resultado
interessante. (VIGOTSKI, 1994, p. 121).
Segundo as Orientações Curriculares (2007)
todas as formas de brincar que as crianças
experimentam são ricas em aprendizado e
conhecimento, dentre elas destacam-se: a
linguagem verbal e a contagem de histórias, a
dimensão das linguagens artísticas e também
dos saberes que a criança vai construindo no
momento em que pensa o mundo social e o
da natureza, e a dimensão do conhecimento
de medidas, proporções, quantidades.
A brincadeira, dentro do contexto
educacional, precisa ser orientada, para que a
mesma possa cumprir sua função lúdica e ao
mesmo tempo, sua função como componente
facilitador para o processo de ensino e
aprendizagem, na educação infantil, em que
as crianças ainda não percebe a brincadeira
como processo pedagógico. As brincadeiras
dentro da educação, para as crianças maiores,
já são compreendidas pelas mesmas, como
subsídios pedagógicos necessários, já com
relação as crianças da educação infantil, esse
processo deve ser muito mais elaborado,
uma vez que as mesmas, ainda não exercem
uma visão clara e consciente do brincar como
aprendizagem pedagógica.
O jogo é a construção do conhecimento,
principalmente, nos períodos sensório-motor
e pré-operatório. Agindo sobre os objetos,
as crianças, desde pequenas, estruturam seu

espaço e o seu tempo, desenvolvem a noção
de causalidade, chegando à representação e,
finalidade, à lógica.” As crianças ficam mais
motivadas a usar a inteligência, pois querem
jogar bem; sendo assim, esforçam-se para
superar obstáculos, tanto cognitivos quanto
emocionais. (KISHIMOTO, 1993, p. 96)
O
lúdico,
como
ferramenta
de
aprendizagem, deve ser orientado por
profissionais com conhecimento, a fim de
monitorar o brincar dentro de uma linha
pedagógica, cultural e com estratégias
voltadas para a formação do conhecimento
das crianças, sendo dentro e fora da
escola, esse processo de aprendizagem
deve ser voltado para a efetivação do
indivíduo como um todo.
Com base em Kishimoto (2002) o jogo
é diferente do brinquedo, no jogo existem
algumas regras e para ser efetivado é
necessário que esteja dentro de um
contexto e que todos os participantes
façam parte daquele contexto ali sugerido.
O brinquedo não possui regras e a criança
pode imaginar e se relacionar com o mundo
por meio das brincadeiras.
O jogo é, portanto, sob as duas formas
essenciais de exercícios sensório motor
e de simbolismo, na assimilação da rela
atividade própria, fornecendo a esta seu
alimento necessário e transformando o real
em função das necessidades múltiplas do eu.
Por
isso,
os
métodos
ativos
da
educação das crianças exigem todos
que se forneça às crianças um material
conveniente, afim de que, jogando
elas
cheguem
a
assimilar
as
realidades intelectuais que sem isso,
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permanecem exteriores à inteligência infantil.
(PIAGET, 1971, p. 16)
Segundo Leite (2006) ao falarmos nas
regras, nos jogos de enredo, não estamos
minimizando sua importância, quando as
crianças brincam de escola, elas obedecem
às regras institucionais que funcionam nessa
esfera, quando brincam de organizar uma
festa, elas atendem às regras que são ditas
na sociedade e assim por diante.
Embora
também
reconhecendo
a
importância do apoio do adulto nas
brincadeiras infantis, individuais ou em
pequenos grupos, não minimizamos a
relevância do brincar livre, espontâneo
no desenvolvimento social, afetivo e
cognitivo da criança. Assim, entendemos
que tanto as brincadeiras livres ou
espontâneas quanto aquelas apoiadas pelos
adultos podem ter um efeito positivo no
desenvolvimento infantil e devem estar
presentes na educação de crianças pequenas.
(BRANDÃO, 2011, p. 54)
Neste contexto, a linguagem verbal se
torna extremamente importante momento
no qual as crianças representando tais papeis
imitam o modo de falar e o vocabulário
utilizado na sociedade, elas brincam de falar
como se fossem outras pessoas, revelando a
atenção que elas prestam à língua.
Segundo
Brandão
(2011)
cenas
semelhantes podem ser assistidas em
diferentes lugares, como nas casas das
crianças. Reconhecemos muitas vezes
como os professores das crianças lidam
com ela na escola quando assistimos a cena
em que brincam de escolinha imitando os
professores. Avaliamos também como os

pais interagem com elas quando brincam de
casinha e mostram os modos como estes se
comportam.
As brincadeiras e os jogos são
extremamente prazerosos e a experiência
pautada na ludicidade torna-se muito mais
interessante aos olhos da criança, a escola
que garante o brincar em suas atividades
de aprendizagem vai contribuir para que a
criança tenha os seus direitos respeitados
e a sua aprendizagem garantida de maneira
significativa.
Além de se divertirem ouvindo histórias,
as
crianças
também
se
envolvem,
espontaneamente ou após estímulo dos
familiares e professores, em brincadeira
em que fazem de conta que “leem em voz
alta”. Ao fazer de conta que leem, as crianças
encenam situações sociais em que a escrita
faz-se presente e tendem a imitar os modos
como os adultos praticam as atividades de
ler diferentes gêneros discursivos. Nesses
momentos, elas reproduzem não apenas o
conteúdo da história, mas também trechos
do texto. Ao modificarem alguns trechos
que não sabem de memória, é comum
observamos o esforço em continuar o texto
construindo sequencias linguísticas com
estilo de linguagem semelhante ao adotado
pelos autores. (BRANDÃO, 2011, p.60-61)
Brincando
de
ler
as
crianças
desenvolvem habilidades e aprendem a
refletir sobre a língua, familiarizando-se
com os textos literários, ampliando o
repertório textual e apropriando-se da
linguagem escrita e oral. As brincadeiras
com palavras incluem brincadeiras de roda,
adivinhas e jogos de regras.
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Segundo Brandão (2011) brincando
com as palavras, as crianças podem
desenvolver a consciência fonológica, que
envolve capacidades variadas de refletir
conscientemente sobre unidades sonoras. Tal
desenvolvimento é especialmente relevante
porque, além de resgatar experiências
culturais, contribuem para o próprio processo
de alfabetização.
As situações de jogos com as palavras
podem também constituir atividades
permanentes na rotina da classe de
Educação Infantil e por meio delas as
crianças poderão refletir, de forma lúdica,
sobre as dimensões sonora e escrita das
palavras da língua (por exemplo, observar
que palavras que começam ou terminam
com o mesmo som tendem a ser escritas da
mesma forma; que uma palavra é maior que

outra porque possui uma quantidade
maior de segmentos sonoros/escritos, etc).
(BRANDÃO, 2011, p. 68)
A inserção de jogos e brincadeiras que
proporcionam o contato com a linguagem
oral e escrita na educação infantil não visa
a alfabetização precoce mas sim poder
oportunizar às crianças que aprendam sobre
as palavras nos momentos da brincadeira.
O brincar é atividade própria da criança,
sua forma de estar diante do mundo
social e físico e interagir com ele, na
brincadeira a criança estabelece relações
com
os
demais
parceiros
e
constrói
conhecimento
e
cultura.
Com
a
brincadeira
a
criança
se
desenvolve e passa a compreender o mundo
que a cerca, por meio das relações que
estabelece ao brincar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término desta pesquisa e análise dos elementos
apresentados evidenciou-se que os jogos e brincadeiras
são importantes ferramentas que auxiliam no processo de
aprendizagem lúdica na educação, 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 no qual elas são
capazes de criar situações e lidar com dificuldades e medos,
reproduzindo situações que refletem o meio em que vivem.
Conclui-se que quando a criança brinca de ler, desenvolve
habilidades e aprende a refletir sobre a língua, familiarizandose com os textos literários, ampliando o repertório textual e
apropriando-se da linguagem escrita e oral. Todos os jogos
incentivam as funções motoras e devem ser oferecidos à
criança em forma de brincadeira, a escola deve pensar que
as atividades lúdicas oferecem à criança uma melhora na sua
aprendizagem e no seu desenvolvimento psicomotor.
A educação compreende que o brincar e o jogar favorecem
o desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas, sociais
e afetivas. Dentre elas: a criatividade, o raciocínio lógico, a
representação simbólica, o planejamento, a capacidade de
respeitar regras, de considerar diversos pontos de vista e
de criar vínculos consistentes, aspectos que encorajam a
autonomia e são necessários para que a criança, gradualmente,
entenda a si própria, sua cultura, sua importância na vida dos
outros e futuramente na sociedade.
Com base nos elementos apresentados foi possível
constatar que quando falamos em Ludicidade na sala de aula,
podemos afirmar que se trata de educar com prazer e alegria
e a postura do educador é um fator determinante para que
a aula aconteça de forma lúdica. Essa forma de trabalho é a
base da aprendizagem, tanto na educação infantil como nos
anos iniciais do ensino fundamental e as atividades devem
despertar a atenção e motivar o aluno.
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LUDICIDADE: FERRAMENTA DE
INTERVENÇÃO NA APRENDIZAGEM
RESUMO: A presente pesquisa utilizou-se de um levantamento bibliográfico de natureza
teórica, com referência aos autores que pensaram sobre os impactos das atividades lúdicas
no processo de aprendizagem e na formação do sujeito durante o estágio da Educação
infantil. O objetivo do trabalho foi analisar o processo histórico que incorporou o lúdico como
ferramenta pedagógica de grande importância na aprendizagem escolar, bem como sinalizar
autores que contribuíram para a implantação de uma mentalidade na educação voltada ao
favorecimento da ludicidade e, ao mesmo tempo, ao reconhecimento da imaginação, do jogo
e da brincadeira como partes fundamentais do processo constitutivo da aprendizagem em
desenvolvimento. Nesse intento foram investigadas as contribuições de Kishimoto (1996)
e Piaget (1975), bem como o tratamento dado pela legislação brasileira à questão lúdica
contida nos Referenciais curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1998).
Palavras-chave: Brincadeira; Brinquedo; Educação Infantil; Jogo; Ludicidade;
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa objetivou mostrar a
contribuição do lúdico no desenvolvimento
da criança na educação infantil, visto que as
atividades lúdicas são de grande importância
para desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem. Esta pesquisa tem a
intenção de mostrar a contribuição do lúdico
no desenvolvimento da criança na educação
infantil, partindo-se do pressuposto de
que atividades pedagógicas pautadas na
ludicidade e interação da criança com o meio
são de fundamental importância no processo
de aprendizagem.
As perguntas norteadoras da pesquisa
são:
Historicamente, de que modo o lúdico
foi sendo incorporado como referência
de trabalho nas práticas pedagógicas das
escolas de Ensino Fundamental?
Quais as referências presentes na lei
brasileira que apontam a necessidade da
ação pedagógica pautada no lúdico, e de
que modo tais diretrizes são incorporadas
e aplicadas pelos profissionais do Ensino
Fundamental?
Quais os impactos do trabalho pedagógico
pautado em práticas lúdicas na formação
integral do sujeito?
Este trabalho tem como objetivo, analisar
o processo histórico que incorporou o lúdico
como ferramenta pedagógica de grande
importância na aprendizagem escolar, bem
como sinalizar autores que contribuíram
para a implantação de uma mentalidade
na educação voltada ao favorecimento
da ludicidade e, ao mesmo tempo, ao

reconhecimento da imaginação, do jogo e
da brincadeira como partes fundamentais do
processo constitutivo da aprendizagem em
desenvolvimento.
Frente ao exposto aponta-se como
objetivo específico desta pesquisa, ainda,
investigar o tratamento dispensado à
ludicidade pela legislação brasileira no
tocante à organização pedagógica do Ensino
Fundamental, sendo esta recomendada pela
Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e pelos
Referenciais Curriculares Nacionais para
Ensino Fundamental. Define-se também
como objetivos específicos compreender
por meio da pesquisa bibliográfica a relação
entre ludicidade e formação do sujeito no
Ensino Fundamental.
Sabe-se que a importância de se realizar
uma pesquisa bibliográfica a respeito do
impacto das práticas lúdicas é indiscutível
já que as tendências pedagógicas têm
sinalizado a eficácia de métodos ativos na
aprendizagem, bem como ações voltadas aos
interesses das crianças como aquelas que
oportunizam melhores resultados em termos
de apreensão de conhecimentos.
No decorrer da pesquisa sinalizamse as relações pertinentes ao lúdico e
ao desenvolvimento integral do sujeito,
conforme postulado pela legislação em
vigor, ressaltando a importância do papel
estratégico do pedagogo como condutor das
propostas pedagógicas que contemplam as
vantagens oferecidas pela formação pautada
no brinquedo, no jogo, no brincar e na
brincadeira. Assim, será analisada com
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cuidado a função do jogo, do desenho
e de outras atividades imaginativas como
facilitadores da incorporação de papéis
sociais pelo sujeito em aprendizagem,
bem como de regras necessárias ao
convívio e ao bem-estar.
A metodologia utilizada neste trabalho é o
levantamento bibliográfico de livros, artigos
científicos e outros textos acadêmicos
pertinentes à discussão sobre o assunto,
e cuja contribuição venha ao encontro de
responder a problematização levantada, com
base em autores como Brougére (1998),
Kishimoto (1996) e Maluf (2008).

HISTÓRICO DO LÚDICO NO
BRASIL E NO MUNDO
Etimologicamente, segundo Lebovici
(1998), a palavra “lúdico” origina-se do latim
“ludus”, que literalmente pode ser traduzido
como “jogo”. Refere-se, portanto, ao ato de
jogar, brincar, entreter-se, divertir-se, sem
que ao conceito seja atribuído, de antemão,
uma conotação mais séria e sistematizada a
respeito do ato de jogar/brincar.
Nesse sentido, para Lebovici (1998), o
conceito de lúdico como atividade “nãoséria” estabeleceu-se no imaginário das
pessoas, retardando a possibilidade de se
cogitar nesta prática algo que vai para além
do entretenimento e da diversão.
Observa-se nas pesquisas que alguns
autores que se debruçaram sobre os efeitos
do lúdico na aprendizagem sinalizam-no como
traço essencial do comportamento humano
que associa ao divertimento, a possibilidade

de aprendizagem em diversos aspectos. Para
contribuir com esta ideia, destaca-se Costa
(1994), que comenta a função do jogo em
relação ao comportamento humano:
O jogo caracteriza a atividade lúdica
do homem com certa superioridade
indo além de uma simples necessidade
biológica, ou seja, a brincadeira infantil
constitui-se em uma atividade em que
as crianças sozinhas ou em grupos
procuram compreender o mundo e
as ações humanas nas quais se inserem
cotidianamente (p.188).
Dessa forma, a função educativa
do jogo, da diversão e da brincadeira
oportuniza a aprendizagem do indivíduo,
mobiliza seus saberes e amplia a sua
compreensão de mundo.
Segundo Kishimoto (2001), os estudos
iniciais a respeito da relação entre
desenvolvimento do sujeito e atividade
lúdica são atribuídos às contribuições
emblemáticas de Froebel, que destaca
a importância do jogo, do imaginar, do
brinquedo e da brincadeira no processo de
desenvolvimento da personalidade infantil e
das bases psicológicas que posteriormente
se transformarão em comportamentos do
mundo adulto.
Segundo as obras de Froebel (apud
Kishimoto, 2001) é que o jogo passa a
ser tratado como parte da educação do
indivíduo, compreendido como ação de
brincar e entendendo-se que o sujeito, ao
manipular materiais como bolas, cordas,
cubos, brincando de montar e desmontar,
inventando personagens, aprende noções
matemáticas como forma, cor, tamanho,
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textura e encaixe, por exemplo.
É com Froebel (apud Kishimoto, 2001) que
o olhar dirigido ao jogo passa a ser reavaliado,
sobretudo no tocante à contribuição das
atividades lúdicas como componente
relevante do desenvolvimento do sujeito
e a incorporação de papéis e normas
sociais. A proposta curricular do autor para
educação, ainda segundo Kishimoto (2001),
é o grande referencial da estruturação
pedagógica das creches, pré-escolas e séries
iniciais do ensino fundamental. Kishimoto
(2001), ao apontar as contribuições de
Froebel quanto à importância das
brincadeiras livres como parte essencial do
trabalho psicopedagógico, destaca:
Froebel concebeu o brincar como
atividade livre e espontânea da criança, e
ao mesmo tempo referendou a necessidade
de supervisão do professor para os jogos
dirigidos apontando questões sempre no
contexto atual (p.14).
Ao se investigar a inserção do lúdico
na formação do indivíduo, Costa (1994)
identifica que, a partir da segunda metade
do século XIX, ganhou-se importância
vagarosamente dentro do cenário nacional
a trajetória do Ensino Fundamental como
nível que, a princípio, reúne as maiores
possibilidades de ação lúdica no tocante ao
desenvolvimento dos sujeitos, propensos
às práticas que envolvem o lúdico
propriamente como recurso estratégico
facilitador da aprendizagem.
Costa (1994) descreve esse processo
histórico em que se pode notar a crescente
valorização
do
Ensino
Fundamental
como etapa de importância singular no

desenvolvimento humano:
A história do Ensino Fundamental
em nosso país tem, de certa forma,
acompanhado a história dessa área no
mundo, havendo, é claro, características
que lhe são próprias. Até meados do século
XIX, o atendimento de crianças pequenas
longe da mãe em instituições como
creches ou parques infantis praticamente
não existia no Brasil. No meio rural, onde
residia a maior parte da população do país
na época, famílias de fazendeiros assumiam
o cuidado das inúmeras crianças órfãs ou
abandonadas,
geralmente
frutos
da
exploração sexual da mulher negra e índia
pelo senhor branco. Já na zona urbana,
por vezes filhos ilegítimos de moças
pertencentes a famílias com prestígio social,
eram recolhidos nas rodas de expostos
existentes em algumas cidades desde
o início do século XVIII (p.14).
Na citação em destaque a autora
contextualiza o momento histórico do
país em que se observou um disparo
no tocante ao atendimento à infância,
ainda que pelo viés da assistência e não
da educação. A mesma autora vai ainda
discorrer que a demanda infantil a espera
de cuidados e assistência, ampliou-se,
sobretudo a partir da segunda metade
do mesmo século XIX, devido à abolição
da escravatura. Para Costa (1994), com
o evento abolicionista, ocorre uma
acentuada migração da zona rural para
a urbana, o que resulta na criação de
creches, asilos, internatos e outras
instituições
dedicadas
ao
cuidado
da infância desassistida.
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Já em finais do século XIX, surgem
então os jardins da Infância, inspirados na
cultura de Froebel e, conforme descrito por
Moyles (2002), no novo projeto social de
construção de uma nação moderna e liberal.
Desde os primórdios, o atendimento à
infância vem se constituindo a partir da ideia
de que o lúdico, o brinquedo e a brincadeira
são elementos importantíssimos para o
desenvolvimento humano.
Para Moyles (2002):
A ideia de infância, todavia, gerou
muitos debates entre os políticos da época.
Muitos a criticavam por identificá-la com
as salas de asilo francesas, entendido
como locais de mera guarda das crianças.
Outros a defendiam por acreditarem que
trariam vantagens para o desenvolvimento
infantil, sob a influência dos escolanovistas.
O cerne da polêmica era a argumentação
de que, se as escolas tinham objetivos de
caridade e destinavam-se aos mais pobres,
não deveriam ser mantidos pelo poder
público (Moyles, p. 92).
Observa-se
na
citação
a
referência feita por Moyles (2002)
ao
movimento
escolanovista.
O
ideário
do
grupo
então
formado
no sentido de colocar a escola como
participante
ativa
do
processo
desenvolvimentista em contraposição aos
conservadores católicos formalizou-se na
publicação do Manifesto dos Pioneiros
da Educação, em 1932, obra relevante
e que representa um marco divisor na
história da educação brasileira, tendo
como signatários, entre outros vinte e quatro
nomes, os de Anísio Teixeira e Fernando de

Azevedo. O documento propunha soluções
para alguns dos mais críticos problemas
educacionais, frisando claramente o combate
ao dualismo educacional, à elitização da
escola e defendendo, entre outros princípios,
a democratização e a construção da escola
gratuita e laica.
Uma considerável polêmica foi gerada
pelos escolanovistas em torno do Ensino
Fundamental na década de 1930, cujas
ideias partiam dos ideais liberais que
apresentava condições para que os
pressupostos educacionais do Manifesto,
provenientes das transformações ocorridas
na Europa e América do Norte, fossem
assimilados pela elite do país. A polêmica,
então, girava em torno do questionamento
sobre o vínculo que as creches tinham com
órgãos do Serviço Social.
De acordo com Kishimoto (2001), foi
somente a partir das ideias escolanovistas
de Anísio Teixeira, Lourenço Filho e do
poeta Mário de Andrade, idealizador dos
parques infantis na cidade de São Paulo,
que a valorização das brincadeiras infantis
na educação das crianças tomou corpo
considerável. Os autores, quando se
referiam aos jogos e às brincadeiras como
atividades livres, acreditavam que, por meio
destas atividades lúdicas espontâneas,
manifestava-se a força criadora do homem.
Ainda para a mesma autora, as atividades
lúdicas, especialmente o jogo de imaginação,
tiveram seu início apenas no século XIX
no âmbito formal da educação, ainda que
anteriormente já existissem no universo
infantil, passando despercebido para o
mundo adulto.
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LUDICIDADE E LEGISLAÇÃO NO
BRASIL
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9394/96), sancionada
em 1996, preconiza em seu artigo 29,
a
necessidade
do
desenvolvimento
integral da criança:
A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade (BRASIL, 1996).
Observamos que a LDB de 1996
(BRASIL, 1996) regulamenta a educação
infantil definindo-a como uma fase em
que se devem pesar todos os aspectos do
desenvolvimento, apontando para uma
integralidade no trato para com as crianças.
Parece que, nesse sentido, a lei rompe com o
paradigma que delatava uma ruptura entre o
cuidar e o educar.
Ao consultar a Lei de Diretrizes e Bases
(BRASIL, 1996) como base para discutir o papel
da psicopedagogia no Brasil, está sinalizada
que deve ser assegurada uma educação
de qualidade, pensando-se a partir destes
pressupostos no papel da psicopedagogia
na resolução dos problemas enfrentados na
área. Segundo BOSSA (2007) a pedagogia
atualmente não consegue mais dar conta
de todas as demandas existente no campo
do ensino-aprendizagem, necessitando uma
postura que vá além do pedagógico, ou seja,
que relacione o conhecimento psicológico
ao pedagógico, contribuindo de forma

decisiva na articulação de alternativas de
intervenção dentro do ambiente educativo,
especialmente no que se refere aos distúrbios
de aprendizagem.
O Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil, publicado pelo MEC em
1998, corrobora com a posição anterior
apresentada na LDB de 1996 (BRASIL,
1996). O documento tem como função editar
o currículo escolar da Educação Infantil,
abordando conteúdos adequados para
este nível de desenvolvimento, bem como
metodologias e estratégias pedagógicas
norteadoras do trabalho em creches e préescolas. Em determinado ponto do Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, a
brincadeira é apontada como uma ferramenta
basilar no tratamento das atividades na
educação infantil, funcionando como ponte
para o aprendizado, para a socialização, bem
como para a internalização de papéis sociais:
Brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e
da autonomia. O fato de 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. Nas
brincadeiras, as crianças podem desenvolver
algumas capacidades importantes, tais
como a atenção, a imitação, a memória, a
imaginação. Amadurecem também algumas
capacidades de socialização, por meio da
interação e da utilização e experimentação
de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998).
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Tomando-se por base o fato de que as
leis brasileiras indicam que a finalidade da
educação em geral é o desenvolvimento
integral
do
sujeito,
têm-se
como
pressuposto que as primeiras etapas da
escolaridade sejam a base de formação
para as posteriores, sobretudo por
propiciar às crianças em idade própria as
referências para seus comportamentos
futuros e até mesmo as estruturas de sua
personalidade. Assim, deve-se compreender
que a proposta pedagógica da Educação
Infantil,
consoante
os
Referenciais
Curriculares Nacionais, deve direcionar-se
às experiências e vivências do educando de
maneira prazerosa e, portanto, significativa.
A partir deste referencial curricular,
viabiliza-se, então, a formação do indivíduo
e, para tanto, a própria lei aponta que
o brincar articula de forma integrada o
cuidar e o educar necessários à infância,
nos quais estão integrados, sobretudo o jogo,
o brinquedo e a brincadeira.
Ainda de acordo com o Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil
temos uma definição de educação que não
abre mão do lúdico:
Educar significa, portanto, propiciar
situações de cuidado, brincadeiras e
aprendizagem
orientadas
de
forma
integrada e 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 o acesso, pelas crianças aos
conhecimentos mais amplos da realidade
social e cultural (BRASIL, 1998).

O mesmo documento chama a atenção
para a e dá destaque à necessidade
de se acionar dentro de todas as
possibilidades pedagógicas medidas que
contemplem a educação lúdica frisando
a relevância de propiciar às crianças
atividades orientadas para os fins visados no
Referencial Curricular Nacional.
Na instituição de Educação Infantil,
podem-se oferecer as crianças condições
para as aprendizagens que ocorrem nas
brincadeiras e aquelas advindas de situações
pedagógicas intencionais ou aprendizagens
orientadas pelos adultos. É importante
ressaltar, porém, que essas aprendizagens,
de natureza diversa, ocorrem de maneira
integrada no processo de desenvolvimento
infantil (1998, p.23).
A partir da citação destacada, percebese que de início, o texto dos Referenciais
Curriculares Nacionais para Educação Infantil
(BRASIL, 1998) cita as brincadeiras como
prática de grande importância, não apenas
para a aprendizagem se concretizar de
forma efetiva, mas também como elemento
importante de acolhimento e de integração
de crianças que apresentam condições
específicas de aprendizagem.
Frente ao exposto, pode-se perceber que
a tratativa da legislação brasileira em relação
à introdução das práticas lúdicas também
se coloca com favorável à aplicação destes
recursos, sobretudo ao compartilhar do
mesmo pensamento de Kishimoto (1996), ao
afirmar que jogos, brinquedos e brincadeiras
permitem a ampliação do universo infantil,
aprimoram a visão de mundo construída pelas
crianças, e contribuem diretamente para
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a aprendizagem, para o desenvolvimento
psíquico e emocional e, por fim, para o
desenvolvimento da cognição.
Costa (1994) aponta que a legislação
brasileira confirma a necessidade de o
professor sustentar sua prática pedagógica
em atividades lúdicas com a utilização
de brinquedos e brincadeiras que
despertem o interesse da criança, e que
direcione parte do currículo da educação
infantil ao desenvolvimento da dos
conteúdos que são indispensáveis para a
formação da criança na primeira infância,
atrelados à ludicidade. O mesmo autor chama
a atenção para o texto dos Referenciais
Curriculares Nacionais para Educação
Infantil ao sinalizar que as brincadeiras e
todos os processos lúdicos acionam a mente
infantil para a resolução de problemas e
experimentação do mundo, ou seja, atendem
as expectativas do universo infantil.

O JOGO, O BRINQUEDO E A
BRINCADEIRA NA FORMAÇÃO
DO SUJEITO
Cabe refletir como as atividades
lúdicas podem ser recursos facilitadores
do desenvolvimento integral do sujeito,
conforme apontado anteriormente pela lei
de forma a contemplar seu desenvolvimento
cognitivo, físico, afetivo, motor e social. Ao
mesmo tempo, é interessante poder analisar
as atividades lúdicas como motivadoras da
aprendizagem significativa e prazerosa.
A citação de Kishimoto (1996) revela a
importância do jogo, do brinquedo e da

brincadeira no universo infantil e também na
própria constituição do sujeito nessa fase do
desenvolvimento:
As crianças estão mais dispostas a
ensaiar novas combinações de ideias e
de comportamentos em situações de
brincadeira que em outras atividades
não recreativas. Estudos demonstram a
importância da brincadeira para a exploração.
A ausência de pressão do ambiente cria um
clima propício para investigações necessárias
à solução de problemas. Assim, brincar leva
a criança a tornar-se mais flexível e buscar
alternativas de ação (p.99)
Observa-se que especificamente as
crianças
dedicam
espontaneamente
uma grande parte dos seus tempos às
brincadeiras e jogos, ambos considerados
pelos educadores uma atividade social
completa que envolve movimento, atribuição
de papéis sociais, imaginação, criatividade e
espírito coletivo.
Maluf (2008) sinaliza em sua obra que
em geral a realidade escolar atribui às
atividades lúdicas um tratamento um tanto
secundário, destinando tais atividades ao
preenchimento do tempo restante das demais
atividades relacionadas aos conteúdos
programáticos desde a educação infantil,
até que pouco antes do término das séries
iniciais, as atividades lúdicas desaparecem
quase que por completo.
O posicionamento de Maluf (2008) a
respeito da posição ocupada pelas atividades
lúdicas no contexto escolar nos aponta a
existência de um entendimento bastante
precário, por parte dos educadores, a
respeito do papel do jogo, do brinquedo e da

1298

brincadeira no desenvolvimento da criança
de um modo geral.
Reforçando o pensamento de Maluf
(2008), e destacando a importância da
utilização das estratégias lúdicas em sala de
aula, Kishimoto (1996) afirma que:
Enquanto a criança brinca, sua atenção
está concentrada na atividade em si e
não em seus resultados ou efeitos. O jogo
infantil só pode receber essa designação
quando o objetivo da criança é brincar. O
jogo educativo, utilizado em sala de aula,
muitas vezes desvirtua esse conceito ao dar
prioridade ao produto, à aprendizagem de
noções e habilidades (p.99).
Piaget (1975) cita em sua obra que um
protótipo ideal de educação seria aquele
que viabiliza à criança situações nas quais
ela possa “experienciar” livremente e
chegar às conclusões próprias, manipulando
objetos, criando, recriando, redescobrindo
e indagando. Na perspectiva piagetiana o
jogo tem uma função bastante importante
na aprendizagem, além de específica, que
o autor descreve como sendo a motivação
lúdica e exploratória do sujeito como
campo de desenvolvimento das habilidades
necessárias à vida adulta. Ainda para o autor
é exatamente no momento da brincadeira
e até mesmo da criação do brinquedo que
está sendo oportunizada a construção de
uma identidade autônoma como base para a
formação da personalidade.
Outra
importantíssima
vantagem
explorada pelo autor a respeito da brincadeira
é o fato de que por meio do faz de conta é
permitido ao indivíduo reviver situações
prazerosas e dolorosas, o que efetivamente

vai exercer a função de possibilitar, por
meio desta fantasia, a expressão das mais
diferentes emoções represadas em suas
experiências anteriores. Dentre elas, Piaget
(1975) destaca o medo, as angústias e toda
ordem de problemas internos.
Lebovici (1998) discorre sobre o ato de
brincar destacando importantes efeitos deste
sobre o desenvolvimento dos indivíduos.
Semelhantemente à Piaget, Lebovici (1998)
apresenta o brinquedo e a brincadeira
como importantes para o desenvolvimento
individual infantil na mesma medida em que
o trabalho é para o mundo adulto, ou seja,
atribui a ele não só a função integradora, mas
também a função de estabelecer contato
direto com aquilo que a criança sente:
Pode-se formular uma equação para
sintetizar a importância do brinquedo
dizendo que ‘o trabalho está para o adulto
assim como o brinquedo está para a criança’.
A presença do brinquedo ativo e espontâneo
é sinal de saúde mental e sua ausência, um
sintoma de doença física ou mental. O modo
como a criança brinca é um indicativo de
como ela está e de como ela é (p.12).
Ainda segundo o mesmo autor, os
conteúdos das brincadeiras demonstram
aquilo que de fato o indivíduo, dentro de
sua realidade, vive: a família, a televisão,
a escola, presentes nas atividades lúdicas
espontâneas no sentido de auxiliarem a
elaboração dos inúmeros conflitos internos
próprios do desenvolvimento humano.
Lebovici faz um interessante comentário a
esse respeito, destacado na citação a seguir:
Nos jogos simbólicos, os símbolos apenas
auxiliam nas atividades lúdicas para que
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as crianças realizem de forma simbólica o
que lhes trazem alguns significados que
representam muitas vezes situações do
seu cotidiano. Ao observarmos crianças
brincando, percebemos que nas brincadeiras
de faz de conta as crianças desempenham
papéis sociais. Por exemplo, se tornam
mães ou professoras e notamos que elas
reproduzem o comportamento apresentado
pelos papéis que desempenham nas
brincadeiras e até mesmo as frases são
parecidas com as do modelo que a criança
está imitando, seus pais, professores. Nestas
brincadeiras as crianças elaboram conflitos
que têm com os adultos que se relacionam
com ela. Percebe-se que elas desempenham
seus papéis nas brincadeiras conforme
ocorre em situações de sua vida real, porém,
muitas vezes os desfechos das histórias são
diferentes, recriados pelas próprias crianças
segundo suas necessidades (1998, p.22).
Piaget (1975) destacou alguns estágios
para a evolução do jogo no desenvolvimento,
tratando-se
especificamente
do
desenvolvimento da criança, valorizando
acentuadamente a prática de atividades
lúdicas; desse modo, propôs uma sequência
de três estágios do jogo para as diferentes
fases de desenvolvimento infantil, cada
qual correspondente às necessidades e
habilidades próprias das idades equivalentes.
Para o autor, a sequência de estágios dos
jogos são as seguintes:
I.Estágio dos jogos de exercício: de zero
até os dois anos de idade, considerada pelo
autor a primeira fase lúdica da infância;
II. Estágio dos jogos simbólicos: dos dois
aos sete anos de idade, fase intermediária

em que a criança exercita sua representação
mediante a utilização dos brinquedos,
transformando-os segundo sua imaginação;
III. Estágio dos jogos de regras: dos sete
anos de idade em diante, estágio final que
coincide com as experiências de atividades
escolares dirigidas;
É interessante que, para Piaget (1975),
segundo descreve na obra “A formação
do símbolo na criança: imitação, jogo
e sonho, imagem e representação”,
as fases do jogo correspondem às fases do
desenvolvimento infantil.
A primeira fase, chamada de estágio
dos jogos de exercícios ou ainda de jogos
funcionais corresponde aos movimentos
mais simples, de ordem física, que mobilizam
músculos e membros, como estender e
recolher braços e pernas, tocar objetos, fazer
sons, entre outros.
Para Piaget (1975), esta primeira
fase caracteriza-se pela satisfação das
necessidades básicas da criança de 0 a 2
anos de idade, que são satisfeitas de forma
imediata com a manipulação dos objetos em
função de seus hábitos motores.
A segunda fase, também chamada de
jogos simbólicos, predomina em relação
às demais e vai dos dois anos de idade
aproximadamente, estendendo-se até os
sete. É justamente nesse período que a
criança aprende a atribuir funções para os
objetos, nem sempre correspondentes às
funções reais. Como exemplo o próprio
Piaget (1975) cita que uma vassoura, para
a criança desta fase pode se tornar um
cavalinho ou mesmo um boneco pode se
tornar um bebê. Neste período do
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desenvolvimento a criança encontra-se
no auge do faz de conta e, a princípio,
os jogos lúdicos permitem o amplo
desenvolvimento da imaginação.
Algumas características são destacadas
por Piaget (1975) a respeito dos jogos
simbólicos. Para o autor, estes são jogos
desprovidos de regras ou mesmo de
uma lógica mínima da realidade, há uma
adaptação da realidade aos desejos
das crianças e para isso elas se utilizam de
imaginação e fantasia para brincar.
O terceiro e último estágio sinalizado
por Piaget (1975) é denominado por jogos
de regras, que se inicia aos sete anos de
idade e pode durar para o resto da vida.
Nesse período é exigido da criança um
determinado nível de socialização compatível
às
primeiras
experiências
escolares,
haja vista que por meio dos jogos de
regras a criança internaliza normas sociais
importantes para seu desenvolvimento
posterior na vida adulta.
Estudos mostram que o fracasso
escolar
pode
ser
prevenido
pela
intervenção pedagógica, uma vez que
seu trabalho é orientado por recursos
cognitivos e emocionais que promovem
o resgate da autoestima e autonomia
individual. O sucesso na aprendizagem, assim,
é favorecido pelos recursos e programas de
intervenção pedagógica.
O sucesso buscado pelas intervenções
pedagógicas deve ser alcançado com a
participação da família e da instituição
escolar com vistas a juntos constituir
meios afetivos e de estimulação cognitiva.
Desse modo, resgata-se o gosto por

aprender, além da autoestima necessária
aos processos de aquisição de saberes.
Além disso, uma das ações do pedagogo
é a intervenção, que visa fazer a mediação
entre os atendidos e seus objetos de
conhecimentos, trabalhar as relações
interpessoais, bem como estimular a
aprendizagem e o desenvolvimento do
aluno numa perspectiva preventiva. Na
intervenção, a ação pedagógica contribui
para o processo educacional, buscando
compreendê-lo, explicitá-lo ou modificá-lo.
Ao introduzir novos elementos para o sujeito
pensar é possível conduzi-lo à quebra de
paradigmas anteriormente estabelecidos.
A Pedagogia permanece ligada à
necessidade de uma melhor compreensão
do processo da aprendizagem humana,
investigando e propondo estratégias em
relação às dificuldades de aprendizagem
ocorridas no processo de aquisição do
conhecimento. Nesse sentido, deve-se
reconhecer que as mudanças se tornam
possíveis quando se verificam lacunas,
falhas ou identificam-se necessidades.
Assim, o compromisso ético-profissional
do psicopedagogo se coloca a serviço
deste
processo
de
transformação,
mesmo que a princípio seja permeado por
conflitos ou por tendência dos sujeitos a
manter o que está posto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após
a
realização
da
presente
pesquisa,
podem-se levantar alguns pontos importantes para
refletir sobre a questão da atividade lúdica, dos jogos,
brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento humano.
Interessantemente, psicopedagogos apontam que ao
brincar, os indivíduos exprimem seus pensamentos e
comportamentos de forma espontânea, abrindo um canal de
acesso à sua organização íntima. Piaget, em vários textos,
destaca
que
o
ato
de
brincar
não
pode
ser correspondido apenas à diversão e ao entretenimento,
mas, sobretudo, associa-se à aprendizagem.
Dada a importância da brincadeira, apontada
insistentemente
pelos
autores
especialistas
em desenvolvimento humano, é importante se
pensar em formas de renovação da concepção
do lúdico para os educadores, transformando a cultura
muito comum de que o espaço reservado à brincadeira
nas escolas formais não tem sido considerando
momento de aprender.
Após consultar os autores, deduz-se que o lúdico exerce
um papel de grande importância no desenvolvimento da
aprendizagem, uma vez que abrange questões envolvidas em
motricidade, intelecto, atenção, cognição, interação social e
outras que são fundamentais no decorrer da infância.
O brincar aparece não apenas como momento de
espontaneidade e diversão para criança, mas também como
rica oportunidade pedagógica, da qual professores podem
fazer uso para intervir em questões voltadas à aprendizagem.
A imaginação, o faz de conta, a abstração, interiorização
de regras e papéis sociais e outras consequências se
tornam a marca do trabalho lúdico que deve ocorrer na
educação infantil e, de acordo com a literatura pesquisada,
pode-se
deduzir
que
as
estratégias
lúdicas
são facilitadoras do trabalho docente e acabam marcando
prazerosamente a aprendizagem das crianças de forma
espontânea e significativa.

1302

Ao contrário, percebe-se por meio da
análise pedagógica que o momento mais rico
em aprendizagem para as crianças é aquele
em que estão envolvidas nas atividades
lúdicas que mobilizam imaginação, fantasia,
representação de papéis e outras formas
importantes de incorporação de regras
sociais. Nesse sentido, percebe-se que adotar
o lúdico como estratégia de aprendizagem é
uma vantagem do ponto de vista pedagógico,

haja vista combinar, entretenimento,
interesse e aprendizagem.
Assim, conclui-se que o papel do
pedagogo
frente
às
possibilidades
dadas
pela
brincadeira
na
aprendizagem é justamente o de propiciar ao
sujeito espaço para a realização de atividades
com esta finalidade, explorando assim a
dimensão educativa da proposta.

Roseli França Batista Flose
Barrem
Graduação em História pela
Faculdade UNISA (2001);
Professora de Educação Infantil
e Ensino Fundamental I na EMEI
Marechal Osvaldo Cordeiro de
Farias.
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MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O educador deve dar oportunidade ás crianças na educação infantil, para
compreender que os números são usados para representar o mundo e a chave que
abre esta porta para a aprendizagem de matemática, venha de maneira progressiva,
ajudando-as a compreender a natureza da representação numérica e o uso de números
na resolução de problemas por meio de ações do cotidiano vivenciado na unidade escolar
que está inserida. A educação Infantil é um lugar ideal para explorar as conclusões a que
podemos chegar quando usamos número para representar quantidades e a escola tem o
papel de ajudar a ampliar este conceito de maneira criativa, lúdica, instigante e que desperte
a curiosidade e a vontade de aprender a matemática. As crianças vivem em uma cultura em
que as pessoas lidam constantemente com os conhecimentos matemáticos. Saber operar
esses conhecimentos já faz da rotina de muitas crianças, portanto, cabe a educação infantil
estender, ampliar e aprofundar os conhecimentos matemáticos construídos pelas crianças
nas suas experiências fora da escola.
Palavras-chave: Matemática; Criança; Raciocínio Lógico.
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INTRODUÇÃO
A educação infantil é um período
extremante fértil, em relação a construção
de novos conhecimentos, sejam eles
sociais, afetivos ou cognitivos, nos quais as
crianças dessa faixa etária são capazes de
estabelecerem relações complexas entre os
elementos reais e as experiências vividas.
O educador precisa estar atento com a
organização das diferentes experiências
significativas, das quais estão envolvendo
os
conhecimentos
matemáticos,
portanto,
é
preciso
reconsiderar
algumas concepções tradicionais em torno
do ensino da matemática.
Sentar em roda, conversar, pintar, dobrar,
jogar, brincar, ouvir histórias, são atividades
que permeiam o universo infantil.
Contar,
calcular,
comparar,
medir,
estimar, representar figuras, localizarse e movimentar-se no espaço, resolver
problemas, são algumas ações realizadas
de maneira natural e intuitiva pelas
crianças em seu cotidiano.
Ainda cedo, a criança faz julgamentos,
que é o início do processo de raciocínio. Ela
calcula o espaço necessário para passar entre
duas cadeiras, para apanhar um copo de
água sobre a mesa, calcula o quanto deverá
levantar a mãos para o copo, quanto de água
tem dentro do copo, se quer ou não mais
água, o tamanho do copo, em que posição
deve colocar o copo para que ele não cai no
chão, e assim por diante, em tudo que faz.
Desta forma, a criança aprende conceitos
e habilidades importantes, mesmo antes de
iniciar a vida escolar.

A matemática não deve ser vista pela
criança como disciplina ou matéria escolar,
mas como uma atividade do pensamento
que está em permanente relação com suas
atividades diárias na escola, em casa, ou em
qualquer lugar.
Um
dos
objetivos
do
ensino
de matemática deve ser o de desenvolver
a capacidade de dedução (raciocínio
lógico) e não a habilidade para calcular
mecanicamente. Embora contagem seja
importante para a compreensão do próprio
conceito de número, aprender números é
mais do que contar. Por isso, o conhecimento
matemático não pode ser visto como uma
simples memorização de fatos.
Na
matemática
é
importante
compreendemos que os números são
símbolos que representam graficamente
uma quantidade de coisas que poderiam
ser representadas de outra forma. Assim,
antes de descobrir que os números,
são ponderoso ajudarmos as crianças,
dizendo quantos tem, mostrar nos dedos,
brincando
cotidianamente
com
isto.
Momento que os primeiros contatos dos
educandos com a matemática, lhe tragam
prazer e que ela tenha a sensação de estar
fazendo descobertas interessantes.
Devemos dar as crianças a chave que
a abre as portas da aprendizagem da
matemática na escola, ajudando-as a
compreender a natureza da representação
numérica e o uso de números na resolução
de problemas mediante das ações do
cotidiano escolar.
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Ensinar matemática com o lúdico é
uma metodologia válida, tornando as
aulas mais dinâmicas e diferenciadas,
proporcionando aos alunos momentos de
uma aprendizagem significativa e ao professor
uma ferramenta a mais para o processo de
ensino. O recurso dos jogos, quando bem
planejados e utilizados eventualmente em
sala de aula, proporciona uma melhora no
desempenho dos alunos.

PROPOSTA DA MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Na educação infantil, o trabalho com
noções matemáticas deve atender, por um
lado, ás necessidades da própria criança de
construir conhecimentos que incidem nos
mais variados domínios do pensamento
e, por outro, precisa corresponder a
uma necessidade social de melhor
instrumentalizá-la para viver, participar e
compreender um mundo que exige diferentes
conhecimentos e habilidades.
A proposta de trabalho em matemática
se baseia no conceito de que há um
ambiente a ser criado na sala de aula que
se caracteriza pela proposição, investigação
e exploração de diferentes situaçõesproblemas por parte das crianças.
Assim, desde a educação infantil,
o desenvolvimento do respeito pelos
conceitos de todos, a valorização e
discussão do raciocínio, das soluções e
dos questionamentos das crianças devem
ser assegurados pelo professor. Isso gera
elementos para a construção de uma

comunidade social e intelectual na classe
e evidencias a necessidade de muitas
oportunidades para o trabalho em grupo,
seja em duplas, trios, quartetos ou mesmo a
classe toda.
A ação pedagógica em matemática,
organizada pelo trabalho em grupos, não
apenas propicia troca de informações, mas cria
situações que favorecem o desenvolvimento
da sociabilidade, da cooperação e
do respeito mútuo entre as crianças,
possibilitando aprendizagens significativas.
Para viabilizar um trabalho assim, as
brincadeiras são fundamentais.
Há uma grande variedade de atividades
que envolvem a matemática e podem
ser apresentadas para as crianças na
educação infantil, no entanto, elas se
diferenciam pelo uso do material ou recurso
predominantemente envolvidos no ato de
brincar. Elas são apresentadas, variando das
formas mais simples até as mais complexas,
e as de um mesmo tipo não precisam ser
esgotadas para se iniciar as de outro.
O importante é que o professor
vá
selecionado
as
sugestões
de
atividades mais adequadas à sua turma,
podendo trabalhar com dois tipos de
brincadeiras por semana.
Uma
brincadeira
não
deve
ser feita apenas uma vez, sob pena de
muitas crianças não terem chance de se
apropriar das regras e dos vários aspectos
inerentes a ela. Por isso, o professor propõe,
semanalmente, a mesma atividade, durante,
aproximadamente, quanto cinco semanas.
Em média, esse é o tempo adequado para
permitir a compreensão das regras e para
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a evolução pessoas de cada criança, em
relação à atividade como um todo, sem que
se cansem da brincadeira.

O DESESENVOLVIMENTO DA
MATEMÁTICA COM O USO DE
JOGOS E BRINCADEIRAS
O
jogo
desempenha
um
papel
importantíssimo
na
educação
infantil, no ensino de matemática.
Ao permitir a manifestação do imaginário
infantil, por meio de objetos simbólicos
dispostos intencionalmente, a função
pedagógica subsidia o desenvolvimento
integral da criança.
Com o uso do jogo, temos a possibilidade
de abrir espaço para a presença lúdico
na escoa, não só como sinônimo de
recreação e entretenimento. Muito mais
do eu um simples material instrucional,
ele permite o desenvolvimento da
criatividade, da iniciativa e da intuição.
Enfim, do prazer, elemento indispensável
para que ocorra aprendizagem significativa.
Ensinar matemática é desenvolver o
raciocínio logico, estimular o pensamento
independente, a criatividade e a capacidade
de resolver problemas.
Os
educadores,
devem
procurar
alternativas para aumentar a motivação
para a aprendizagem, desenvolver a
autoconfiança, a organização, concentração,
atenção, raciocínio lógico-dedutivo e
o senso cooperativo, desenvolvendo a
socialização e aumentando as interações do
indivíduo com outras pessoas. Os jogos, se

covenientemente planejados, como recurso
pedagógico e eficaz para a construção do
conhecimento matemático.
A proposta de trabalho de matemática
para a escola infantil deve encorajar a
exploração de uma grande variedade de
ideias matemáticas relativas a números,
medidas, geometria e noções rudimentares
de estáticas, de forma que as crianças
desenvolvam e conservem um prazer e
uma curiosidade acerca da construção do
conhecimento matemático. Os jogos em sua
maioria vã ajudar a trabalhar a classificação,
seriação e inclusão e correspondência dos
números fazer tudo isto de forma que prenda
a atenção das crianças é onde mora todo
o desafio par o educador em sala de aula
quando vai pensar em seu planejamento.
Quando consideramos o jogo como um
instrumento de ensino, é possível classificá-lo
em dois grandes blocos: o jogo desencadeador
de aprendizagem e o jogo de aplicação.
Quem vai diferenciar estes dois tipos de
jogo não é o brinquedo, não é o jogo,
e sim a forma como ele será utilizado
em sala de aula. Para ser mais preciso
é a postura do professor, a dinâmica
criada e o objetivo estabelecido para
determinado jogo que vão colocá-los numa
ou outra classificação.
O jogo, para criança em educação infantil,
tem por finalidade a participação. Isto
poderá acontecer por meio de um conjunto
de procedimentos articulados de acordo
com regras socialmente estabelecidas.
O conjunto destas regras e o seu grau
de complexidade estabelecem certos
padrões, que, como desencadeador, nos
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permitem sua utilização com maior ou menor
grau de liberdade.
Ao tomarmos o jogo como ferramenta
do ensino, ele passa a ter novas dimensões,
e é isto que nos obriga a classificá-lo
considerando que pode desempenhar no
processo de aprendizagem. O jogo pode,
ou não, ser jogo no ensino. Ele pode ser tão
maçante quanto a resolução de uma lista de
expressões numéricas, perde a ludicidade. No
entanto, resolver uma expressão numérica
também pode ser lúdico, dependendo da
forma como é conduzido o trabalho. O jogo
deve ser jogo do conhecimento, e isto, é
sinônimo de movimento do conceito e de
desenvolvimento.
O trabalho com jogos matemáticos em
sala de aula nos traz alguns benefícios
tais como: conseguimos detectar os
alunos que estão com dificuldades em
aprender; o aluno consegue demostrar
aos demais colegas e professores que o
conteúdo foi bem assimilado, que poderá
haver uma competição entre os jogadores e
os adversários, pois almejam vencer e para
isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus
limites e também há possibilidade de durante
o desenrolar de um jogo, observamos
que o aluno se torne mais crítico, alerta e
confiante, expressando o que pensa,
elaborando perguntas e tirando conclusões
sem necessidades da interferências ou
aprovação do professor .
Com o uso dos jogos em sala de aula ainda
possibilita ao aluno, o medo de errar, pois o
erro é considerado um degrau necessário
para se chegar a uma resposta correta e o
aluno, poderá se empolgar com o clima de

uma aula diferente, o que faz com aprenda
sem perceber.
Mas devemos também tomar alguns
cuidados ao escolher os jogos a serem
aplicados para os alunos na educação
infantil, ou seja, escolher jogos em que
o fator sorte não interfira nas jogadas,
permitindo que vença aquele que descobrir
as melhores estratégias, utilizar atividades
que envolvam dois ou mais alunos, para
oportunizar a interação social, não tornar
o jogo obrigatório, estabelecer regras, que
podem ou não ser modificadas no decorrer
de uma rodadas, trabalhar a frustação pela
derrota na criança, no sentido de minimizá-la
e estudar o jogo antes de aplicá-lo.
Entretanto, o professor deve ser muito
cuidadoso ao aplicar um jogo ou brincadeira,
devem ser pesquisado com critério e
dedicação para que seu real objetivo não se
perca, para as crianças, terem e perceberem,
a atividade, com o objetivo de recreação e
divertimento. O professor deverá sempre
ter em mente o objetivo e ser alcançado e
planejar sempre suas ações.
Utilizar os jogos na sala de aula, cria
a possibilidade da criança aprender
fazendo aquilo que ela mais gosta de
fazer, brincar ou jogar. Aprender se torna
mais prazeroso para a criança, e por meio
de jogos e brincadeiras a criança aprende
regras, aprende a se relacionar melhor
com os colegas da classe e desenvolver-se
cognitivamente e afetivamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na educação infantil, a aprendizagem matemática se dá a
partir da curiosidade e do entusiasmo das crianças e cresce
em função do tipo de experiências vivenciadas nas aulas.
Experiências desafiadoras incentivam a explorar conceitos,
levantar e testar hipóteses, construir argumentos de maneira
cada vez mais sofisticada.
Contudo, a respeito de haver muita matemática ao redor
dos alunos, nem sempre as ideias matemáticas aparecem por
sorte ou espontaneamente. Elas são elaboradas ao longo
do tempo, estruturando-se na criança e organizando-se em
rede de relações construídas todos os dias, com aulas bem
planejadas pelo professor.
Os educadores devem ter em mente que todo o trabalho
realizado com conceitos matemáticos não pode ser ocasional
ou fortuitos, as sugestões devem ser múltiplas, variadas e
relacionada com a linguagem, as expressões e a formação
do educando. O papel do adulto é selecionar e planejar
situações de aprendizagens que se ajustem às necessidades
das crianças, bem como propor atividades adequadas,
ajudar os alunos em suas buscas, perguntar-lhes por aquilo
que tenham visto, pensado, imaginado, experimentado ou
descoberto e refletir junto com eles para ajudá-los a atribuir
sentido matemático as experiências vividas.
Tendo em vista que os alunos da educação infantil estão
em uma fase lúdica, na qual brincar é um direito legitimo e
uma maneira de desenvolver-se amplamente e as aulas de
matemática precisam ter espaço para jogos, brincadeiras,
histórias, fábulas, problemas, experimentos e tantas outras
atividades que compõem o universo infantil.
O trabalho intencional com as experiências de
exploração de diferentes aprendizagens, entre eles
o conhecimento matemático contribui para que as
crianças o elaborem e sistematizem, ampliando suas
questões tanto na perspectiva de alcançar algumas
respostas como na formulação de novas perguntas.
Cabe ao educador de educação infantil organizar as situações
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em que estas experiências ocorrem,
considerando as aproximações que os alunos
constroem dentro e fora do ambiente do
ambiente escolar, bem como os conteúdos
do conhecimento matemático.
Por fim, existe ainda uma corrente
que defende um ensino da matemática
desde a educação infantil como forma
de ajudar a resolver problemas do
cotidiano. Contudo, nesta formulação
estão excluídos os modos de pensar
próprios da matemática, pois o seu
uso seria, exclusivamente o de uma
ferramenta, excluindo assim qualquer

possibilidade de reflexão e construção de
conhecimentos.
Na verdade, aprende-se matemática partir
da resolução de problemas, isto é, a partir
de situações que coloquem as crianças num
movimento de busca que desemboquem
em um estado maior de conhecimento,
portanto, com mais condições de operar
com conhecimento matemático. A unidade
educacional tem o papel de oferecer
experiências em que as crianças possam ser
aproximar de situações–problemas, sejam
relacionados ao dia a dia de cada a unidade
educacional infantil.

Maura Farias Fernandes
Graduação em Pedagogia pela
Faculdade UNIFIEO (2001);
Especialista em Psicopedagogia
Clinica pela Faculdade
UNIFIEO(2002); Professora
de Educação Infantil da rede
Municipal Ensino de São Paulo.
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MATERIAL NÃO ESTRUTURADO:
LIXO OU LUXO?
RESUMO: Este artigo trata-se do compartilhamento de minha prática educativa com
crianças da educação infantil, mais especificamente berçário II no ano de 2016. Reaproveitar
materiais que costumam ir para o lixo, favorecer o contato com diferentes materiais,
despertar o interesse, a curiosidade e possibilitar momentos de criação são alguns dos
objetivos para o uso dos materiais não estruturados em sala de aula. Neste artigo meu
objetivo é descrever a diferença entre material estruturado e não estruturado, suas
utilidades, algumas dicas de como armazenar e utilizar, mostrar como as crianças reagem
mediante apresentação de algumas imagens do meu arquivo pessoal que comprovem
a iniciativa e criatividade dos bebês e crianças frente ao que lhe são oferecidos.
Consiste não apenas em divulgar o meu trabalho, mas provocar os educadores para conhecer
e experimentar tais materiais em seus planejamentos.
Palavras-chave: Lixo; Liberdade; Criatividade; Novas experiências.
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INTRODUÇÃO
Este artigo trata-se de relatos de
experiências realizadas com a turma de
berçário II, crianças entre um e dois anos de
idade no ano de 2016.
Nosso projeto para este ano estava baseado
em proporcionar meios de experimentação
de diferentes materiais para que as crianças
pudessem desenvolver as sensações,
trouxemos para a sala de aula diferentes
materiais não estruturados, possibilitando
as crianças contato, manuseio, exploração
de acordo com suas vontades, criatividade,
interesse e encantamento.
A seguir falarei sobre o que é material não
estruturado qual sua importância na sala

de aula para as crianças, o que muda para
o professor, ao trabalhar com este tipo de
recurso, bem como teremos imagens dos
bebês criando possibilidades, realizando
experimentos, levantando hipóteses.
Por meio deste trabalho pretendo
aguçar nos leitores interesse, curiosidade
e disposição para se arriscarem no mundo
do faz de conta, no qual a imaginação
é despertada e a criatividade vai sendo
desenvolvida espontaneamente desde muito
cedo nas crianças.
Que tal transformarmos LIXO em material
de LUXO em nossa sala de aula?

LIXO OU LUXO?
Quantos de nós na correria do dia a dia
não damos importância para os “lixos” que
descartamos?
Caixas de ovos, tampinhas de garrafas,
bolinhas retiradas dos desodorantes rollons,
copos de requeijão, potes de margarina, latas
de achocolatado, rolos de papel higiênico e
toalha, garrafas pets de diferentes tamanhos,
embalagens de creme dental, amido, pedaços
de tecidos, pedaços de madeira.
Estes e muitos outros materiais podem ser
levados para a sala de aula e se tornar grandes
atrativos para as crianças de diferentes
faixas etárias, despertando sua curiosidade,
criatividade e imaginação.
[...]Nas brincadeiras as crianças podem
desenvolver
algumas
capacidades

importantes, tais como a atenção, a imitação,
a memória, a imaginação. Amadurecem
também algumas capacidades de socialização,
por meio da interação e da utilização e
experimentação de regras e papéis sociais.
(REFERENCIAL CURRICULAR, 1998, p.22)

O QUE É MATERIAL NÃO
ESTRUTURADO?
Na maioria das vezes são materiais
recicláveis (caixas, embalagens, potes...)
que após utilizarmos diariamente o
classificamos e descartamos como LIXO.
Quando levados para a sala de aula
despertam
nas
crianças
inúmeras
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possibilidades de brincadeiras e diversão.
A boneca já induz a criança a fazê-la
de filhinha, que necessita de cuidados alimentação – troca - passeio. O carrinho
que por si só garante sua condição de
veículo que transporta passageiro ou
carga, que anda em uma via rua - estrada,
que precisa de um motorista. A bola que
SERVE para ser jogada, chutada são exemplos
de material estruturado, na qual fica clara a
sua função/intenção.
Por não trazer limitações a sua função,
ou melhor, por possibilitar criação a partir
de si mesmo o material não estruturado
permiti que as crianças atribuam-lhe
valores para ampliar seu imaginário, e
seu pensamento transformando um rolo
de papel higiênico, por exemplo, em um
microfone. Quando Vygotsky (1984),
discute o papel do brinquedo, refere-se

especificamente à Brincadeira de “faz de
conta”, em que um cabo de vassoura na mão
da criança vira um cavalo.
Sabemos que as escolas de educação
infantil, bem como seus educadores
devem assegurar o brincar como forma
importante
de
desenvolvimento,
porém
é
preciso
saber
como
proporcioná-lo para que seja rico,
desafiador e significativo para as crianças.
Segundo Elinor Goldschmid e Sonia
Jackson (2006), o brincar não depende de
lugares especiais ou de objetos chamados de
“brinquedos”.
[...] quanto melhor for a qualidade das
oportunidades para brincar oferecidas
às crianças, mais prazerosas serão as
experiências, tanto para elas quanto para os
adultos. (Elinor Goldschmid e Sonia Jackson,
2006, p.25)

PARA QUE SERVE?
Na maioria das vezes infelizmente o
descarte do material não estruturado
é o lixo convencional que acaba
deteriorando o meio ambiente, por seus
longos e difíceis anos de decomposição.
Uma
alternativa
seria
a
reciclagem, direcionando-o para seus
respectivos lugares de coletas.
Eu, porém vejo ainda outra possibilidade
que é a de levá-los para as escolas,
desenvolvendo projetos desde simples
(como este meu com os bebês) até os mais
elaborados envolvendo crianças, jovens e
adultos da escola e comunidade local.

Existem
inúmeras
possibilidades
de criação para transformar estes materiais
(LIXO?)
Em
diferentes
ferramentas
educacionais, desenvolvendo habilidades,
interação e coletividade.
Que
tal
você
professor
propor
desafios para os seus alunos como,
por exemplo, criar jogos, brinquedos,
brincadeiras e socializá-los com as
crianças das turmas de menos idades
e ainda ensiná-los a brincar e demonstrar os
materiais que foram utilizados?
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COMO TRABALHAR?
É claro que nem você nem seus alunos
vão sair por aí pegando tudo que encontram
pelas casas e ruas e levando para a escola.
Como tudo na vida é preciso antes
planejamento. Sugiro que este seja
construído e traçado com o auxílio, ajuda e
participação de todos envolvidos no projeto
em especial as crianças.
Traçar metas, levantar problemas, ressaltar
objetivos, buscar caminhos, pensar no
produto final... São etapas fundamentais.
Só depois então desta previa organização
é possível começar a coletar os materiais.
É importante reservar um lugar para
armazená-los com segurança, longe da chuva,
sol e possíveis roedores. Daí a importância
de estar tudo bem higienizado e sem restos
alimentícios evitando o mau cheiro.
No primeiro momento costumo planejar o
manuseio, exploração e criação livres pelas
crianças, para só depois de algum tempo,
(às vezes dias) propor uma atividade mais
dirigida com eles com um objetivo mais
especifico.
Por intermédio da observação realizada
durante este primeiro contato com o
material não estruturado é possível realizar
algumas intervenções junto às crianças
fazendo perguntas, levantando hipóteses,
criando e dificultando obstáculos além de
realizar as anotações de como as crianças
reagiram, como exploraram, o que criaram,
o que questionaram? Auxiliando em um
possível replanejamento e tornando parte da
tão falada, estudada e realizada na Educação
Infantil a DOCUMENTAÇÃO PEDÁGOGICA.

Segundo
o
documento
Currículo
Integrador, documentar o processo da criança
é ferramenta indispensável para educadores,
processo esse construído tomando-se por
base do campo teórico/epistemológico,
mas também no campo das experiências e
vivencias de bebês e crianças.
[...] documentar, portanto, pressupõe
contextualizar, conhecer, olhar minúcias da
realidade vivida coletivamente. (CURRÍCULO
INTEGRADOR, 2015, p.66)
[...]a documentação pedagógica propõe-se
a comunicar as vivências e as experimentações
de bebês e crianças, suas descobertas
criações, ideias e aprendizados expressos
pelas linguagens de expressão, permitindo a
percepção e reflexão docentes sobre o que
as crianças pensam, fazem, falam, teorizam,
problematizam sobre os desafios que lhe são
apresentados. (CURRÍCULO INTEGRADOR,
2015, p.66)
COMO AS CRIANÇAS REAGEM?
Sou professora de Educação Infantil em
creche (Centro de Educação Infantil) e EMEI
(Escola de Educação Infantil), assim sendo
trabalho com crianças de zero a cinco anos
de idade.
Posso garantir que as crianças demonstram
interesse, curiosidade, entusiasmo, alegria e
interação.
Mas te convido a não só olhar estas
imagens e constatar inúmeras outras reações
das crianças como te desafio a pensar nesta
possibilidade de trabalho.
Vamos lá?
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EXPERIMENTO 1 – CAIXA DE
OVOS E BOLINHAS RETIRADAS DE
DESODORANTE ROLLON

Fonte: Arquivo Pessoal (2016)

Nesta atividade o objetivo final era
desenvolver a segurança, confiança e
autonomia para que pudessem percorrer a
pista de caixa de ovos, além de proporcionar o
experimento dos pés (descalços) em contato
com os “gomos” e textura das caixas.
Mas os bebês criaram nesta atividade
a possibilidade de encaixe das bolinhas
nos respectivos espaços da caixa, além
de senti-las (sentando em cima e pisando
espontaneamente). Teve criança que

gostou de brincar com as bolinhas jogandoas, outra pegou uma em cada mão e
bateu-as criando sons, outra andou pela sala
equilibrando-as na caixa.
Segundo
o
documento
Currículo
Integrador da Infância Paulistana (2015),
recentes estudos e pesquisas sobre
bebês que frequentam espaços coletivos
de educação revelam que eles constroem
conhecimentos e começam a se apropriar do
mundo, desde o nascimento;
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EXPERIMENTO 2 – COPOS PLASTICO
DE REQUEIJÃO – TAMPAS DIVERSAS

EXPERIMENTO 3 – PEQUENOS
GALHOS DE ARVORE

Fonte: Arquivo Pessoal (2016)
Fonte: Arquivo Pessoal (2016)

O objetivo final desta atividade era
construir chocalhos de copos com as crianças.
Os bebês, porém viram no material
a possibilidade de encaixar os copos
(um dentro do outro fazendo uma
torre),
colocar
as
tampas
dentro
(experimentaram os diferente tamanhos
das tampas), quiseram tampar os copos
tentando fechá-los (ainda experimentando
os diferentes tamanho de tampas),

simular seu uso convencional de copo
(utilizado para beber), além de perceber a
possibilidade de estarem cheios ou vazios.
[...] É com essa inteireza de possibilidades
e
potencialidades
que
os
bebês
como seres linguageiros e interativos
percebem,
exploram
e
constroem
conhecimentos nos diferentes contextos
educativos. (CURRÍCULO INTEGRADOR,
2015, p.15 e 16)

1318

O objetivo final desta atividade era
proporcionar o contato com materiais da
natureza sentindo suas texturas.
As crianças os transformaram em material
para brincar, arrancaram às folhas dos galhos,
algumas picaram para “fazer comidinhas”,
Segundo o documento Tempos e
Espaços para a Infância (2006), para
planejar um currículo vivido na educação
infantil é preciso possibilitar condições para
a ocorrência de situações de exploração
que ofereçam à criança condições para se
construir como sujeito que se emociona,

pensa, imagina, fabrica coisas.
[...]a oferta de materiais variados
e sempre acessíveis às crianças e a
organização de ambientes de forma
confortável e orientadora das ações
infantis favorecem o desenvolvimento da
autonomia
nas
suas
escolhas
e a participação delas em várias
atividades em um mesmo dia. Temos
muitos desafios a enfrentar para atingir
a educação como direito de todos.
(TEMPOS E ESPAÇOS PARA A INFÃNCIA,
2006, p.31 E 32).
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EXPERIMENTO 4 – RESTOS DE LÃS
DIVERSAS

Fonte: Arquivo Pessoal (2016)

O objetivo final desta atividade
era
proporcionar
experimentos
com matérias macios.
Os
bebês
criaram
brincadeiras
se enroscando no emaranhado que
construíram em pouco tempo, ajudaram
espontaneamente
os
colegas
a
se

desenroscarem, puxaram, andaram por cima
visualizando inúmeras outras possibilidades.
Segundo Vygotsky (1984), uma das
funções básicas do brincar é permitir
que a criança aprenda a elaborar/
resolver situações conflitantes que vivencia
no seu dia a dia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo as Orientações Curriculares: Expectativas de
aprendizagens e Orientações Didáticas para Educação
Infantil (2007), diferentes áreas do conhecimento
apontam o brincar como o principal modo de expressão
da infância, uma importante ferramenta para a criança
aprender a viver, se desenvolver e criar cultura.
[...]Em especial o brincar de faz-de-conta é apontado
por diferentes pesquisadores como ligado à promoção
da capacidade de imaginar e criar pela criança
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2007, p.54)
O uso do material não estruturado na sala de aula
possibilita aos bebês e as crianças criar, vivenciar, explorar,
experimentar situações e pensar sobre elas.
Porem exige do educador organização e percepção em
separar os materiais, garantindo sua variedade, confiabilidade
e higienização trazendo segurança para as crianças.
Lembramos que o manuseio de objetos pequenos
como tampinhas de garrafas e as bolinhas retiradas
dos
desodorantes
rollons
requerem
a
atenção
redobrada do educador pois podem ser facilmente
levadas a boca pelos bebês e crianças.
O trabalho com esse tipo de material tira o professor
do papel de orientador da atividade e o coloca
como observador/mediador.
Valendo-se de suas observações o professor verifica
as ideias e dificuldades do educando servindo de base
para o seu próximo planejamento criando novos desafios
propiciando novas ações e aprendizagens.
Sabemos que são os desafios que levam as crianças ao
desenvolvimento.
Dar liberdade aos bebês e crianças é vê-los como sujeitos
de sua própria história que criam e recriam seu contesto.
Sujeitos ativos em seu processo de desenvolvimento.
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
RESUMO: Os conflitos existem e fazem parte da sociedade, podemos reconhece-los,
agir, dialogar e encontrar aliados. Participo da Comissão de Mediação de Conflitos desde
2016 e reconheço que o ponto inicial para a implantação foram as constantes reclamações
de professores, vários casos de agressão, o mais comum é a falta de respeito e a ofensa
verbal. A violência escolar passou a fazer parte do dia a dia da escola, são praticadas e
sofridas entre os próprios estudantes (Sposito,1998). Os envolvidos na Comissão de
Mediação de Conflitos precisam de autodeterminação, responsabilidade, foco nas soluções
e não nas queixas, mudar assim a postura diante de um conflito, promovendo diálogo e
desenvolvendo um plano de ação para identificação dos problemas e pessoas envolvidas,
reflexão e solução coletiva. Devemos considerar e acreditar que a redução da violência por
meio de um diagnóstico institucional, da participação de diretores, coordenação pedagógica,
professores, alunos, funcionários e familiares são importantes e fundamentais para a
construção de uma escola democrática e inserida no local.
Palavras-chave: Mediador; Conflitos; Equilíbrio; Respeito; Diálogo.
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VANTAGENS DA MEDIAÇÃO
Melhorar as relações interpessoais,
incentivar o diálogo e criar mecanismos para
a resolução de conflitos são os principais
pressupostos para a instalação da Comissão
de Mediação de Conflitos. Por meio de
um diálogo, as normas de convívio serão
construídas coletivamente, valendo-se de
formas de intervenção e conhecimento de
alguns conceitos básicos, os participantes da
comissão passam a reconhecer as diferentes
etapas da mediação, identificando práticas
e atuando de forma ética, podem ajudar no
processo, estabelecendo uma restauração
da ordem e/ou prevenção. Algumas
situações de conflito como discussões,
ofensas, queixas, mal-entendidos, bullying
e boatos podem ser resolvidos por meio
da mediação, pois o mediador terá o papel
de analisar as causas, desenvolver a escuta
ativa sempre observando a linguagem verbal
e não verbal, favorecer o diálogo, identificar
maneiras para oportunizar diferentes formas
de resolução. Reconhecer as vantagens
do processo de mediação, de uma maneira
mais participativa, com perguntas reflexivas,
análise das ocorrências, quadro síntese
com pontos em comum, mapeamento dos
locais e formação do grupo da Comissão de
Mediação de Conflitos pode ser o início de
uma ação que envolva toda a comunidade
escolar na restauração do respeito,
colaboração e solidariedade.
Refletir sobre a importância do respeito,
da solidariedade e debater situações diversas
com os alunos, faz toda a diferença entre a
mediação e outras formas de resolução de

conflitos, fará o aluno refletir e perceber
que a habilidade de dialogar e administrar
conflitos incentiva e desenvolve a capacidade
de uma escuta ativa.
O processo de mediação de conflitos
busca garantir à comunidade escolar novos
parâmetros de comunicação e relacionamento
entre os envolvidos na questão, facilitando,
portanto, a eliminação de medos que
prejudiquem a tomada de decisões e a
restauração de um ambiente produtivo e
acolhedor. O papel do mediador é ajudar as
pessoas ou grupos envolvidos no conflito
a assumirem suas responsabilidades sobre
a solução de seus problemas, prevenindo o
agravamento da situação, sendo essa ação de
enorme valia para a prevenção e resolução
de conflitos.

SITUAÇÃO NA ESCOLA
As práticas restaurativas ajudam no bom
relacionamento de toda a comunidade
escolar, nas decisões coletivas e no trabalho
em conjunto, reconhece os direitos humanos,
os valores e repara o dano após o conflito.
Objetivos
principais
das
práticas
restaurativas
(Diálogos
e
Práticas
Restaurativas nas escolas- Guia Prático para
Educação p. 40):
a) ajudar na segurança da comunidade
escolar, pois tem estratégias que constroem
relacionamentos e capacitam todos da
escola para assumirem a responsabilidade
pelo bem-estar dos seus membros;
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b) desenvolver competências nas pessoas,
pois aumentam habilidades pró sociais
daqueles que prejudicaram outros, ajudando
no fortalecimento da personalidade de cada
um;
c) ajudar na tomada de decisões conjuntas;
d) trabalhar valores humanos essenciais,
tais
como:
participação,
respeito,
responsabilidade, honestidade, humildade,
interconexão,
empoderamento
e
solidariedade;
e) restaurar aquela relação afetada pelo
conflito, se possível com a reparação do
dano causado à vítima;
f) desejam partilhar dificuldades, aprender
uns com os outros e trabalhar em conjunto;
g)
responsabilização:
as
práticas
restaurativas permitem que os infratores
prestem contas àqueles a quem prejudicaram,
habilitando-os a repararem, na medida do
possível, os danos causados.
À medida que a Comissão de Mediação
de Conflitos e suas ações estabelecem uma
boa articulação com os envolvidos, torna-se
possível a existência de uma escola segura.
Lista de aspectos importantes para checar
uma escola segura (Owens, 2004):
• Liderança entre os colaboradores,
principalmente os professores;
• Planejamento colaborativo para a
tomada de decisões;
• Sentimento de comunidade com maior
participação de todos no processo;
• Metas compartilhadas para um
trabalho mais engajado e comprometido;
• Currículo planejado e bem coordenado,
que atenda às necessidades da comunidade
escolar;

• Treinamento
para
professores,
com
atendimento
das
necessidades
organizacionais
e
educativas.
De acordo com a Portaria nº 2974/2016 –
Implantação e implementação da Comissão
de Mediação de Conflitos, a eleição dos
membros deverá ocorrer até 30 dias após
o início do ano letivo, serão realizadas
reuniões mensais e/ou extraordinárias para
reflexão, planejamento de ações e avaliação,
restaurando a harmonia, a colaboração e o
respeito, conforme artigos 4 e 5:
Artigo 4º - Para o fortalecimento do
diálogo e da aprendizagem, a atuação da
Comissão de Mediação de Conflitos terá
como pressupostos:
I - A autonomia
II- A responsabilidade
III- A solidariedade
Artigo 5º - A Mediação de conflitos
observará os seguintes princípios, dentre
outros aplicáveis à matéria:
I - Voluntariedade das partes;
II - Imparcialidade dos mediadores;
III - Isonomia entre as partes;
IV - Busca do consenso;
V - Confidencialidade do procedimento.

O MEDIADOR E O REGISTRO
Alguns aspectos são essenciais para
implementação da mediação, dentre eles:
a capacitação do mediador e o perfil desse
profissional, associado à prática de estratégias
para uma solução coletiva e imparcial. As
reuniões realizadas devem estar registradas
em livro próprio e assinadas por todos os
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membros da comissão, com linguagem fácil,
explanando as soluções encontradas e que
poderão ser colocadas em prática.
Para que o mediador ganhe confiança dos
envolvidos no conflito, faz-se necessário
ouvi-los separadamente antes de chamálos para a mediação. Etapas do Processo de
Mediação (Sales 2010):
1. Primeira etapa: Explicação do processo
de mediação para os participantes, para
melhor envolvimento e participação.
2. Segunda etapa: Momento em que
as partes falam sobre o conflito e o poder
de decisão coletivo, buscando resultados
satisfatórios para a restauração do equilíbrio.
3. Terceira etapa: O mediador faz um
resumo do que foi explicitado, mostrando os
pontos de convergência e positivos, criando
uma comunicação.
4. Quarta etapa: diálogo direto com maior
profundidade dos envolvidos, levando-os a
ouvir e respeitar as diferentes opiniões.
5. Quinta etapa: início das conclusões,
com síntese do mediador buscando soluções
satisfatórias e possíveis de serem realizadas
6. Sexta etapa: redação do acordo com
linguagem fácil.

GESTÃO DO CONFLITO
Os envolvidos receberão orientações
do mediador, para um acolhimento inicial.
Sentados em círculo, os envolvidos expõem
seus problemas/ diferenças, serão ouvidos
com respeito e atenção, não interrompendo
o colega. Em seguida, o mediador realiza
perguntas para maior esclarecimento

dos fatos, mantendo o foco. São ótimas
ferramentas pois possibilitam focalizar a
autodeterminação dos envolvidos e seus
interesses comuns, por meio de perguntas
restaurativas (HOPKINS, 2004):
• O que aconteceu?
• O que passou pela sua cabeça?
• Como você se sentiu?
• Quem foi afetado por tudo disso?
• O que você precisa neste momento?
• O que você pode fazer para colocar as
coisas em ordem?
Usando suas argumentações de forma
clara e breve, o mediador trabalha os valores
humanos, devolvendo o equilíbrio, pois o foco
deve ser mudança de atitude, recuperação da
confiança e maior tolerância dos envolvidos.
Pensar juntos sobre formas pacíficas de
resolução de conflitos é fundamental para a
restauração do equilíbrio na unidade escolar.
O processo também poderá ser realizado
com uma sala de aula completa que apresente
constantemente conflitos, pois direta ou
indiretamente todos são afetados e poderão
buscar soluções de forma coletiva.

PILARES TEÓRICOS DA
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Aprender a conviver é um dos pilares da
educação, a escola é considerada espaço
de encontro de diferentes gerações,
onde um conflito pode gerar uma ação
transformadora e produtiva, ou vice-versa.
Convívio e aprendizagem estão associados,
pois um currículo desconectado com a
realidade provoca desinteresse, frustração e
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insegurança, tornando-o incapaz de dialogar
e compreender a realidade em que vive,
esse motivo nos leva a trabalhar os Direitos
Humanos e demais documentos citados nas
normas de convivência, por intermédio da
interdisciplinaridade.
Os Pilares Teóricos passíveis de compor a
base para a mediação, pautados na linguagem
(Tania Almeida, 2010):
Ética
Com a velocidade das mudanças, o
dinâmico avanço tecnológico e a consequente
diversidade de valores de referência que
caracterizam esse momento histórico, a
sensação de crise ética emerge e nos coloca
em contato com a relatividade de valores
e normas de conduta e em permanente
conexão com a dimensão reflexiva ou
filosófica. (Marcondes 2004)
Diálogo em situações de crise
Estuda-se hoje o viés produtivo da
mágica arquitetura do diálogo – uma
prática interativa, um momento em que a
expressão, a escuta e a indagação na busca
pelo esclarecimento são compartilhadas,
visando um pensar e um refletir juntos.
(ISAACS, 1999)
Pensamento Sistêmico
O
pensamento
sistêmico
veio
ampliar nossa visão sobre os eventos
e sobre o mundo em que vivemos,
constituindo-se, na contemporaneidade,
pilar para todas as ciências. Entende o
mundo como um sistema, o que significa
percebê-lo como um todo integrado,
composto
de
diferentes
elementos
interdependentes que interferem uns nos
outros em maior ou menor proporção.

Processo reflexivo
A reflexão está presente em todo o
percurso da Mediação, nos mediadores e
nos mediandos: da capacitação à educação
continuada, passando pelo atendimento. O
atendimento, geralmente sistematizado em
três momentos: o antes, o durante e o depois,
está marcado por processos reflexivos que
incluem todos que integram o processo de
diálogo.

A VIOLÊNCIA E AUTORIDADE
Durante muito tempo as manifestações
de violência eram resolvidas de forma
punitiva, não existia momento de diálogo
e nem a restauração do equilíbrio, a
postura autoritária de alguns gestores e
educadores demonstrava a própria falta
de conhecimento da história do lugar
onde a escola estava inserida, assim
como a falta de planejamento de ações,
competências e atribuições de cada um.
A punição não irá restaurar os danos,
tampouco atacar as causas dos conflitos.
A postura repressiva tem efeito negativo e
aumenta as diferentes formas de violência,
aumentando a rapidez para rotular os
culpados, identificá-los e fazer justiça (Zaluar
,1994, p.261)
O
mediador
precisa
apresentar
cordialidade e respeito para interceder
durante
os
conflitos,
demonstrando
coerência. em suas atitudes. O bom
desenvolvimento da mediação permeia
os princípios de acordo com Lília Maia de
Morais Sales (2007, p. 32 e 33):
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Princípios da mediação:
- Princípio da liberdade das partes: consiste
em dizer que as partes envolvidas no litígio
devem ser livres para resolvê-lo por meio da
mediação; não podem estar sendo ameaçadas
ou coagidas; devem ter consciência do
significado este meio de pacificação e de que
não são obrigadas a aceitar qualquer acordo
que não julgue eficaz;
- Princípio da não-competitividade:
diferente do que ocorre no Poder Judiciário,
onde o conflito é uma disputa em que uma
parte ganha, enquanto a outra perde. Na
mediação todos os envolvidos devem ganhar,
isto é, por intermédio do diálogo e das
discussões, deve-se alcançar uma solução
que seja mutuamente satisfatória. Não se
incentiva a competição, mas a cooperação;
- Princípio do poder de decisão das partes:
neste referido procedimento o poder de
decisão cabe as partes. O mediador apenas
facilitará a comunicação, não decidindo qual
será a melhor resolução para o litígio;
- Princípio da participação de terceiro
imparcial: as partes envolvidas no processo
devem ser igualmente tratadas pelo mediador,
que deve desenvolver suas atribuições sem
beneficiar qualquer um dos litigantes;
- Princípio da competência: o mediador
deve estar apto para desempenhar
suas tarefas; possuindo, dentre outras
características, a diligência, a prudência, o
cuidado, assegurando que o processo bem
como o resultado seja de qualidade.
- Princípio da informalidade do processo:
na mediação não há ritos rígidos que devem
ser seguidos; o processo não apresenta
apenas uma única forma de se conduzido.

- Princípio da confidencialidade no
processo: o mediador está proibido de
revelar às outras pessoas o que está sendo
discutido na mediação. Todas as etapas do
procedimento são sigilosas; o mediador
deve atuar como protetor do processo,
assegurando a integridade e a lisura.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA
O aluno ao chegar na escola traz consigo
valores e costumes, que na maioria das
vezes divergem do ambiente escolar,
gerando vários conflitos e apresentando
situações de violência. Por isso, a
importância de direcionar o olhar atento
para os valores, construindo uma cultura em
Direitos Humanos.
As normas de convivência devem ser
discutidas coletivamente e aprovadas por
toda a comunidade escolar, valorizando a
cooperação e respeitando as diferenças.
A Comissão de Medição de Conflitos deve
tornar o ambiente mais acolhedor, à medida
que estabelece normas claras e que serão
conhecidas por todos.
Os direitos e deveres previstos em lei
permeiam o ambiente escolar, corroborando
com uma sociedade mais justa e democrática,
atuando na prevenção e resolução dos
conflitos, considerando o conhecimento e
contato com os documentos:
Declaração Universal dos Direitos
Humanos:
Artigo 1º -Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos. Dotados de razão e de consciência,
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devem agir uns para com os outros em
espírito de fraternidade.
Artgo11º -Todo ser acusado de um ato
delituoso tem o direito de ser presumido
inocente até que a sua culpabilidade tenha
sido provada de acordo com a lei, em
julgamento público no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias necessárias à
sua defesa.
Artigo 12º - Ninguém será sujeito a
interferências em sua vida privada, em sua
família, em seu lar ou sua correspondência,
nem a ataques à sua honra e reputação. Todo
ser humano tem direito à proteção da lei tais
contra interferências ou ataques.
Constituição Federal:
Artigo 5º - Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e a propriedade.
ECA:
Artigo 3º- A criança e o adolescente
gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta lei, assegurandolhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.
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 à convivência familiar
e comunitária.

EFICÁCIA DAS INTERVENÇÕES E
ALUNOS MEDIADORES
A participação dos alunos como
mediadores torna-se essencial e apropriado
em situações de conflito, em alguns
momentos a intervenção realizada por um
colega da mesma idade estimula o espirito
de colaboração, pouco encontrado entre os
adolescentes. Importante a participação de
alunos interessados que sejam reconhecidos
por todos da comunidade escolar e
recebam suporte contínuo e adequado
dos professores e equipe gestora.
A escola precisa abrir espaço para a
integração do aluno mediador, tornando-o
um agente transformador em seu meio,
abordando diferentes maneiras e criando
possibilidades de relações sociais com
respeito mútuo e tolerância.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A escola pertence a um sistema de educação permeado por
normas e regras, os conflitos que permeiam este ambiente
escolar, precisam ser identificados e os geradores detectados,
para contribuir com a superação e restauração do equilíbrio, o
que faz uma democracia não é o consenso e sim o respeito e
a troca de ideias por meio do diálogo.
A violência escolar aparece como expressão de um
processo de desinstitucionalização, em que a escola vem
perdendo sua capacidade socializadora (Dubet, 1998).
No convívio escolar diferentes formas de violência são
encontradas, mas nem sempre as influências externas tornarão
a escola mais violenta, por isso a importância de conhecer sua
clientela e arredores, contando com a participação da família,
dos alunos, professores, gestores, enfim toda a equipe.
A intervenção adequada realizada pelo mediador supera
todas as diferenças individuais e resgata o equilíbrio do
grupo, para uma educação transformadora e criativa,
formando verdadeiros cidadãos. A garantia de um
ambiente saudável e acolhedor, precisa fazer parte dessa
construção coletiva, passos serão desenvolvidos e dados a
longo prazo. A Mediação de Conflitos se faz necessária na
escola para que os envolvidos façam parte de uma estrutura
onde exista justiça, liberdade e igualdade.
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METALINGUAGEM – A LIÇÃO DA
PROSA E DA POESIA
RESUMO:
A metalinguagem é um recurso que oferece o entendimento da
constituição poética de seus autores. Este artigo se estabelece em duas poesias que
possuem, como aproximação literária, justamente a metalinguagem e o conceito
de condensação poética de Ezra Pound (2001). As metáforas estabelecidas nestes
contextos, revelam a capacidade imagética da poesia moderna que, mesmo distantes,
sob o aspecto geográfico e formal, se estabelecem como informação constitutiva da
arte. Trata-se, desta forma, de uma comparação que estabelece conceitos advindos
do modernismo, bem como estabelece uma a elucidação de conceitos da poesia modernista
e da contemporânea acerca da teoria da comunicação, tratando como foco destes conceitos
o eixo metonímico e metafórico na constituição poética.
Palavras-chave: Metalinguagem; Poesia; Prosa; Metáfora; Metonímia.
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INTRODUÇÃO
Os conceitos concernentes à análise
poética da modernidade e da pós
modernidade pode ser desenvolvido
por meio do ponto de vista linguístico,
mais
precisamente,
pelos
conceitos
da teoria da comunicação.
Há, neste artigo, o objetivo geral de
aproximar dois poetas, Konstandinos Kavafis
(1994) e João Cabral de Melo Neto (1994) com
intento de evidenciar as tendências poéticas
advindas do modernismo que perduram
até a contemporaneidade. Como objetivo
específico se estabelece uma análise que se
baseia na teoria da comunicação de Roman
Jackobson (2001), proporcionando material
teórico para aprofundamento nos conceitos
de semiótica utilizados como ferramenta de
construção poética da atualidade.
Embora em Kavafis (1994), se tenha
selecionado como objeto de análise uma
composição em prosa poética e, em João
Cabral (1994), uma poesia, tal aproximação
levou-se em consideração o aspecto temático,
em que ambos tratam suas respectivas obras
acerca do tema constitutivo da própria poesia.
A escolha do tema e da comparação entre
os objetos de pesquisa se justifica por meio
da ruptura estética estabelecida no início
do século XX com as vanguardas europeias
e, consequentemente, com o modernismo.
O respectivo momento histórico literário
obteve ressonância até o momento atual no
contexto artístico literário.
O problema que envolve a necessidade
de pesquisa acerca desta temática se
estabelece na concepção de poesia que ao

longo do tempo tem abandonado o conceito
de inspiração para adotar a concepção de
ofício, de cálculo e lógica, bem como se
aproxima da imagem.
Desta maneira, o recurso metalinguístico
se configura como ferramenta para
estabelecer estruturas de composição
artística, sem abandonar o status poético da
própria composição, delineando a construção
e trazendo também a referência à teoria da
comunicação de Roman Jakobson (2001).
Não obstante, há, neste percurso teórico,
o desvelamento de trechos das composições
que elucidam o recurso metalinguístico,
assim como, estabelece o aclaramento
das metáforas selecionadas pelo autor na
estrutura textual, não obstante, o percurso
teórico também possibilita que se estabeleça
o caráter imagético da prosa e da poesia,
propondo concretude à poesia.

METALINGUAGEM – A LIÇÃO DA
PROSA E DA POESIA
Na arte, em geral, não são poucas as
vezes que se estabelece a lição de criação
artística por meio da própria linguagem
empregada, isto é, não são poucas as
vezes que uma poesia é utilizada para se
delinear a maneira como se pode, ou deve,
construí-la, da mesma maneira há registros
de prosa delimitando os limites formais da
construção da própria prosa.
Este artigo apresenta o respectivo
propósito, demonstrar este recurso artístico

1334

de determinada linguagem versar acerca de
si mesma.
A teoria da comunicação nomeia tal
qualidade como metalinguagem, de modo
que a base para tal conceito fora expressada
por Roman Jakobson definindo que
A interpretação de um signo linguístico
por meio de outros signos da mesma
língua, sob certo aspecto homogêneos,
é uma operação metalinguística [...].
O recurso à metalinguagem é necessário
tanto para a aquisição da linguagem
como para seu funcionamento normal.
(JAKOBSON, 2007, p.47)
Desta maneira, a função metalinguística se
compõe como um recurso útil à explanação
de elementos linguísticos no campo da
saúde, como delineia Jakobson explanando
acerca da afasia, ou no campo da arte, com
expõe este artigo.
No campo poético, há dois exemplos que
se pode observar, o primeiro trata-se da obra
Os Navios, de Konstandinos Kavafis (1994)
e o segundo da poesia Catar Feijão de João
Cabral de Melo Neto (1994).
A obra de Kavafis (1994) expressa, em sua
prosa poética, a dificuldade de se constituir
uma composição. O poeta proporciona uma
obra alegórica comparando os perigos do
mar, ou melhor, da navegação ao difícil ofício
de se colocar a imaginação no papel.
Desta forma, Kavafis (1994) propõe
raciocínio sobre a criação poética, elabora
uma estrutura narrativa repleta de metáforas.
Coloca em questão os aspectos e dificuldades
para elaboração de uma obra demonstrando
que “Da imaginação até ao Papel. É uma
difícil passagem (...)” (KAVAFIS, 1994, p.65).

Vale retomar que o tema no qual a
narrativa circunda remete-nos às funções
da linguagem, mais especificamente a
função metalinguística do texto, uma vez
que é nesta que podemos nos basear para
entendermos a narrativa, e, por sua vez,
é diante deste aspecto metalinguístico do
texto que notamos a arte (poética) falando
dela mesma. Eis a metalinguística.
Não obstante, a função poética é, sem
dúvida, predominante, essencial e percebida
por meio da seleção paradigmática das
imagens metaforizadas evidenciando a
preocupação com a mensagem. Diante deste
aspecto, eis a função poética.
Para ilustrar esta proposta poética, note
que a narrativa Os Navios se aproxima
bastante do poema “Catar feijão” de João
Cabral de Melo Neto (1994. Embora usem
estruturas estéticas e metáforas diferentes
ambas utilizam a função poética para expor
um tema metalinguístico.
Kavafis (1994) compara o fazer poético
a uma viagem difícil para o navio-poeta;
e o aspecto de seleção das palavras, ou
melhor, a metáfora que utiliza para definir
as palavras que devem ser eliminadas é
evidenciada em um dos contratempos da
viagem: “Partem dos portos dos continentes
prósperos sobrecarregados, e depois quando
se encontrarem em alto mar veem-se
obrigados a deitar fora parte da carga para
salvar o todo” (KAVAFIS, 1994, p.65) (grifos
do autor).
Em “Catar Feijão” a metáfora é feita por
meio de um fato cotidiano, o processo de
catação denota as palavras inutilizadas pelo
poeta: “(...) jogam-se os grãos na água do

1335

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

alguidar/ e as palavras na da folha do papel;/
e depois joga-se fora o que boiar.” (MELO
Neto, 1994, p.346) (grifos do autor).
Voltando-se à prosa Os Navios, nota-se
ainda, quanto às palavras que devem ser
selecionadas pelo poeta, ou as “mercadorias
que devem ser jogadas fora para salvar o
todo”, a preocupação cuidadosa do que deve
ser eliminado para a produção poética de
boa qualidade.
A atitude poética exposta na metáfora faz
remissão à Ezra Pound (2001) em que alerta
acerca de palavras selecionadas para compor
uma obra literária, sobretudo a poesia e a
prosa poética, que em nada ajudam para a
compreensão, tornando-se excessiva e sem
utilidade significativa, qualificando a atitude
como incompetente.
A incompetência se manifesta no uso de
palavras demasiadas.
O primeiro e o mais simples teste a que
o leitor deve submeter o autor é verificar
as palavras que não funcionam, que não
contribuem em nada para o significado
ou que distraem do fator mais importante
do significado em favor de fatores menos
importantes (POUND, 2001, p.63).
Estas metáforas, as quais nos deparamos
na prosa poética de Konstandinos Kavafis
(1994), permeiam por toda a narrativa.
O processo narrativo caminha desde a
autocrítica do próprio poeta em relação a sua
criação até as grandes navegações repletas
de tesouros como se nota no excerto:
Mal chegam ao porto branco do papel e são
precisos outros sacrifícios de novo. Vêm os
oficiais da alfândega e examinam um gênero
e pensam se devem permitir o desembarque;

recusam deixar que se descarregue um
outro género; e de certas tralhas apenas
aceitam pequena quantidade. O lugar tem
as suas leis. Nem todas as mercadorias têm
a entrada livre e é estritamente proibido o
contrabando. (KAVAFIS, 1994, p. 65)
Desta forma, se estabelece por meio
de imagens metaforizadas que dão força
ao entendimento, propondo raciocínio
acerca
da
própria
criação
poética
evidenciando os percursos do poeta na
elaboração de sua arte.
Não obstante, o poeta brasileiro João
Cabral de Melo Neto (1994) também compõe
a poesia Catar Feijão por meio do mesmo
recurso de Kavafis (1994), a metalinguagem
e a metáfora.
Contudo, o poeta engenheiro, ao invés da
analogia marítima, estabelece seu próprio
ofício à ação cotidiana de selecionar feijão,
contudo, tais correspondências vão além
das simples analogias, a visão concreta
demonstra o trabalho estético em excelência
e o cálculo cuidadoso na concepção poética.
A seleção de palavras poéticas, ou
o eixo paradigmático, como denomina
Jakobson (2001), é proposto com a
respectiva analogia do processo de Catar
Feijão. Evidencia-se, portanto, uma poética
que vai além da capacidade de designar e
revela uma poesia icônica.
Quanto ao aspecto icônico da poesia do
poeta engenheiro, vale explicitar algumas
das suas composições que fazem remissão a
esta característica como por exemplo Pedra
do Sono, em que se pode notar algumas
associações oníricas, que aproximam a
obra ao surrealismo, porém, na poética
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prevalece o caminho concreto (note o
substantivo “pedra”); e atinge a possibilidade
plástica da poesia de João Cabral (1994), a
composição é rigorosa, embora aproxime
ao surrealismo, não se pode evidenciar a
característica da escrita automática ou
intuitiva, ao contrário é notadamente
construída por meio do raciocínio.
A linguagem poética, na verdade, revela
faces de um mundo onírico – composto de
Palavras-chave, fragmentos de infância,
desejos reminiscentes, que ligam o visível ao
invisível (NUNES,1971, p.35).
O poeta constrói a poesia como
um arquiteto e o elemento onírico
revela-se como projeto plástico, evidenciando
o tema da construção, ou seja, Cabral “forja”
o surrealismo, fá-lo com objetividade e
racionalização.
Parece, à primeira vista, incoerente tal
afirmação, mas pode-se definir este processo
por meio da concepção de Antônio Cândido,
acerca da poética de João Cabral de Melo
Neto (1994), como um trabalho de traços
cubistas e aparentemente surrealista.
Note-se que a expressão “aparentemente”
é utilizada por causa de a sua poética
não ser ditada do subconsciente para o
artista de forma automática, é concebida
por elaboração, por trabalho poético.
Quanto à influência surrealista o próprio
João Cabral (1994) define:
Como eu era absolutamente incapaz de
fazer a tal escrita automática, com a qual eu
não concordava, e, ao mesmo tempo, desejava
fazer parte do grupo Café Lafayette, eu forjei
um tipo de surrealismo era algo construído.
Quando li o artigo de Antônio Cândido, me

senti encorajado a escrever desenvolvendo
meu construtivismo. (INSTITUTO MOREIRA
SALES, 1996, p.24)
A relação semântica é posta de lado e a
correspondência icônica é evidenciada em
seu grau mais alto, Catar Feijão compõe
a tendência construtivista, e evidencia a
postura plástica que resulta em uma tensão
crítica de como lidar com conteúdo da poesia
ou com a experiência estética.
Postura na qual João Cabral (1994)
persiste em toda a sua obra e não cansa
de repetir, não apenas em sua obra poética
como em entrevistas e textos teóricos
como Poesia e Composição.
Trabalho de arte pode valer a atividade
material e quase de joalheria de
construir com palavras pequenos objetos
para adorno das inteligências sutis e pode
significar a criação absoluta, em que as
exigências e as vicissitudes do trabalho
são o único criador da obra de arte.
(TELLES, 1987 p.384)
Há de se notar nitidamente a proposta
de composição poética para Cabral e sua
evidente importância em sua obra, ou
ainda nas palavras dele mesmo: “Poesia
é uma composição. (...), quero dizer uma
coisa construída, planejada – de fora
para dentro. (...) poesia de tal extensão,
com tais e tais elementos, coisas que eu
vou colocando como se fossem tijolos”
(CABRAL, 1996, p.24)
Em “Catar Feijão” nota-se esta tensão
estética demonstrando o trabalho como
fonte da arte, “(...)jogam-se os grãos na água
do alguidar/ e as palavras na da folha de
papel(...)” (MELO Neto, 1994, p. 346).
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Note-se que a aproximação visual está
além da simples representação, é uma
metáfora esclarecida pela própria poesia que
prefere a metalinguagem e revela por meio
de substantivos o caráter plástico, imagético.
Não obstante o eixo metonímico, sob o
aspecto da teoria da comunicação, assim
como, pautado na composição poética,
compõe-se de maneira contígua, ou
seja, tanto a seleção das palavras e suas
combinações sintáticas reforçam a força
lírica da poesia, sem preterir os aspectos
semânticos, ou melhor, metafóricos.
Na arte da linguagem, a interação desses
dois elementos é particularmente marcante.
Uma rica matéria para o estudo dessa
relação pode ser encontrada nas formas de
versificação em que o paralelismo entre versos
sucessivos é obrigatório, como por exemplo
na poesia bíblica ou nas tradições orais da
Finlândia ocidental e, até certo ponto, da
Rússia. Isso fornece um critério objetivo para
julgar aquilo que, numa dada comunidade
linguística, vale como correspondência. Uma
vez que a todo nível verbal — morfológico,
léxico, sintático e fraseológico — uma ou
outra dessas duas relações (similaridade e
contiguidade) pode aparecer e cada qual
num ou noutro de seus aspectos — uma gama
impressionante de configurações possíveis se
cria. Um ou outro desses dois polos cardeais
pode prevalecer. Nas canções líricas russas,
por exemplo, predominam as construções
metafóricas, ao passo que na epopeia heroica
o processo metonímico é preponderante.
(JACKOBSON, 2001, p.50)
No contexto poético destes dois
artistas comparados, há algumas razões

que remontam suas escolhas lexicais.
Na maioria das seleções tratam de referências
imagéticas concretas com uma profunda
relação rítmica, no caso de João Cabral de
Melo Neto (1994).
Já em Kavafis (1994), há a composição
pautada na prosa poética em que a seleção
lexical remonta também algum ritmo, mas
não se comporta como essência de sua
escolha os aspectos rítmicos e cadenciais, a
preocupação pauta-se na fluência sintática e
semântica revelando a metáfora.
Desta forma, os poetas possuem
como semelhança constitutiva de suas
composições o tratamento tanto metafórico,
quanto metonímico.
Ambos estabelecem composições que
associam ações cotidianas ao fazer poético,
comparam, por meio da alegoria, a ação
de escolher sementes como a de escolher
palavras que servem ou não para o poema,
no caso da poesia de João Cabral (1994).
Em Kavafis (1994), a comparação se
estabelece no transporte de mercadorias
num navio, selecionando-se aquilo que se
deve ou não ficar na navegação a fim de se
chegar ao objetivo da viagem, da mesma
forma que se seleciona as palavras para que
se chegue ao objetivo literário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta maneira, a prosa poética de Kavafis (1994)
revelou-se como uma espécie de diretriz de composição,
trazendo à tona os percursos criativos em alegoria ao
movimento marítimo.
A estrutura de Kavafis (1994), composta pela função
metalinguística, teve como objetivo explicitar os passos da
criação estética, de forma que trouxe como tema a própria
produção da obra, assim como, trouxe, no aspecto estético,
a condensação poética.
Kavafis (1994) traz de maneira alegórica, por meio de
oficiais alfandegários, a separação daquilo que se tem de
valor na constituição da obra de arte.
O mesmo processo fora composto na poesia de João
Cabral (1994), contudo a alegoria passa por situações
cotidianas. O ato de selecionar o grão, retirando aqueles
que não servem à composição, assemelha-se bastante
à Kavafis (1994), de modo que também revela o ato
constitutivo de João Cabral (1994).
Embora as remissões alegóricas dos textos sejam
diferentes, uma tratando de navegações e do mar remetendose à construção poética, ou melhor, eliminando cada item
desnecessário de modo que sobre apenas o útil tal como
a linguagem condensada e com o máximo de significado
possível, isto é, a poesia, a prosa poética.
Tem-se, na segunda, de João Cabral (1994), a composição
também com o tratamento da seleção de palavras, de modo
que se retira as palavras que não servirão, como se estabelece
a metáfora, para o cozimento.

1339

Marileide Márcia De Araújo
Graduação em Letras pela
Faculdade São Marcos (1994);
Graduação em Pedagogia
pela Faculdade da Aldeia de
Carapicuíba (2014); Professora
de Ensino Fundamental I e
II - Língua Inglesa - na EMEF
Almirante Sylvio Heck;
Professora de Educação Básica
– Língua Portuguesa - na EE
Evandro Caiafa Esquivel.

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

REFERÊNCIAS
CÂNDIDO, Antônio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira: História
e Antologia-II Modernismo, RJ, Bertrand Brasil, 10ªed 1997.
JAKOBSON, Roman; Linguística e Comunicação, SP, Cultrix, 2001.
KAVAFIS, Konstandinos. Poemas e Prosas. Tradução de Joaquim Manuel Magalhães e
Nikos Pratsinis. Relógio D’Água, 1994.
MELO Neto, João Cabral. Obra Completa: volume único. (org. Marly de Oliveira): RJ, Nova
Aguilar 1994.
MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários, SP, Cultrix, 2002.
NUNES, Benedito. Poetas Modernos do Brasil – João Cabral de Melo Neto, ed. Vozes,
Petrópolis, 1971.
POUND, Ezra. ABC da Literatura, SP, Cultrix, 2002
TELLES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro. Ed. Vozes. 10ª
ed. 1987.
INSTITUTO MOREIRA SALES. Caderno de Literatura Brasileira. João Cabral de Melo Neto.
São Paulo: Instituto Moreira Sales, 1996.

METODOLOGIA NO ENSINO DA
GENÉTICA AULAS PRÁTICAS PARA O
ENSINO MÉDIO
RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido afim de sugerir aulas práticas para o ensino de
genética, em virtude de ser um tema ser complexo. Encontram-se cinco atividades práticas para
motivar e estimular os educandos nesse conhecimento científico, a cada ano, encontramos
alunos desmotivados, resultando no aumento de evasão e retenção escolar. Logo, atividades
que desenvolvam o raciocínio, criatividade, aulas práticas contextualizadas e dinâmicas
podem ser um fator para que os aprendizes despertem ao aprender, a curiosidade. Consta
uma breve revisão literária sobre o assunto e relevância em se ensinar genética, em seguida,
as atividades desenvolvidas por alunos no período das aulas, sendo essas: a construção de
modelos celulares, tais como células de seres procarióticos e eucarióticos, construção de
um modelo de DNA, juntamente com sua forma e extração. Como o trabalho é prático foi
realizado no segundo semestre do ano letivo, os alunos tiveram um embasamento teórico,
para assim assimilar e compreender melhor o assunto. Após a realização das atividades,
reservou-se uma sala para as exposições dos trabalhos.
Palavras-chave: Práticas educativas; Experimentos de genética; Recursos didáticos.
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INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos, os alunos ficaram
menos curiosos, muitas vezes acuados,
retraídos, guardando dúvidas, e perguntando
menos, por causa das gozações dos colegas
ou até mesmo dos professores. As aulas
antes atrativas se tornaram monótonas,
sem inovações, ou sem assuntos novos
que chamem a atenção dos educandos.
(Azevedo, 2009).
Estamos vivendo em uma era rica de
descobertas cientificas e tecnológicas,
sendo divulgadas no meio estudantil,
fazendo parte do cotidiano da população, e
essas sentem-se despreparadas para emitir
opiniões sobre os temas como transgênicos,
clonagem e genômica, pois nem sempre
esses conhecimentos são abordados na
escola. (Pedrancini et. al, 2008)
Para que as práticas de ensino se
aproximem do trabalho cientifico, se faz
necessário a construção do processo de
aprendizagem, um trabalho no qual os alunos
sejam ativos na construção do conhecimento.
(Salles, 2007)
De acordo com Marques & Ferraz (2008),
a genética se torna uma ciência de interesse
social. Nos avanços das pesquisas em genética
e a influência no nosso dia a dia, a escola
deve adequar-se à realidade aproximando os
estudantes dos novos conceitos.
Segundo Espinoza (2010), deve-se pensar
em fatores que contribuem para a participação
dos educandos, nesse caso, a postura do
educador é fundamental juntamente com
a didática aplicada, na intenção de inovar
o aprendizado, utilizando uma linguagem

de fácil entendimento, com a preparação e
planejamento das aulas, para cada vez ampliar
e potencializar a aprendizagem dos alunos.
“O experimento ocupa um lugar supremo:
demostra, conclui, hierarquiza e distingue a
ciência do conhecimento filosófico, cotidiano,
religioso”. Um instrumento de ensino com
intuito de motivar o conhecimento cientifico.
Os modelos didáticos são instrumentos
eficazes na prática docente, pois muitas
vezes é difícil a compreensão dos estudantes
nos assuntos referentes à Ciência e Biologia,
sendo esses modelos utilizados pelos
professores na sua prática, para garantir a
construção do conhecimento de ensino e
aprendizagem. (Marques & Ferraz, 2008)
A extração do DNA se torna um passo
importante para a realização de diversos
estudos relacionados para a biologia
molecular e a engenharia genética, como
a reação da polimerase em cadeia- PCR. O
DNA obtido íntegro e em grande quantidade,
sendo de fundamental importância para a
realização de estudos de engenharia genética
e de biotecnologia (Godefroid, 2010 Apud:
Griffiths et al 2002).
Desta forma, o uso dessas metodologias
exige do professor um planejamento
eficiente e flexível. Por isso, é recomendável
que o educador esteja sempre aberto a
acontecimentos novos ou algo que requer
“jogo de cintura”. (Salles, 2007).
Sabendo-se que o Ensino Médio é a
etapa final da Educação Básica, é muito
importante o envolvimento dos alunos nessa
fase, pois a construção do conhecimento
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fundamenta-se na qualidade, especialmente
no teórico-prático, ou seja, o aluno irá
prosseguir na convivência social sequenciado
seus estudos. (Melo & Carmo, 2009).
Para Azevedo (2009), é possível modificar
o ensino científico, mas para isso ainda é
preciso estimular nossa mente, inovar e
utilizar a criatividade.
Precisamos dar asas à nossa imaginação,
não podemos impor limites aos nossos
pensamentos. Podemos pensar qualquer
coisa, por mais absurda que ela possa
parecer. As grandes descobertas surgiram
a partir de ideias que a princípio,
pareceram
totalmente
absurdas.
Precisamos também usar a intuição quando
buscamos explicação para as nossas
perguntas, precisamos ter mais coragem
de emitir nossa opinião sobre as coisas.
Esse é, portanto, o caminho para ser um
cientista. Não é difícil, e vale a pena tentar.
(Azevedo, 2009)
Logo, o presente trabalho, visa as aulas
experimentais, sobre Biologia, com enfoque
principal em genética para o ensino médio,
como forma de instrumentalizar o professor
em suas práticas docente, utilizando
ferramentas inovadoras, promovendo a
autonomia, desenvolvendo competências e
habilidades para a vida social e profissional.

METODOLOGIA
Este trabalho foi escrito no período de
abril a maio de 2014, porém os as atividades
foram realizadas e documentadas nos anos
de 2012 /2013.

As aulas práticas e teóricas foram
realizadas com 170 alunos do 2ºano do
ensino médio, da escola E.E. Prof. Roberto
Alves dos Santos, no município de Guarulhos,
estado de São Paulo.
Antes das aulas práticas com tópicos
de
Genética,
foram
abordados
os
aspectos teóricos de cada conteúdo.
Para a execução dos experimentos
os alunos foram divididos em grupos
de cinco alunos em cada grupo, que
desenvolveram os trabalhos em sala
de aula, sob a minha orientação, na
época como professora titular dessa unidade
escolar. As práticas tiveram duração de 3 a 4
aulas de 50 minutos cada.
A seguir encontram-se as descrições dos
experimentos, os materiais e a sequência em
que foram trabalhados.

EXPERIMENTOS
DNA COMESTÍVEL
MATERIAIS
• Bala de goma com quatro cores
distintas, representando as bases
nitrogenadas: Adenina, Timina, Guanina
e Citosina.
• Arame fino, representando a dupla
hélice.
• Palito de dente representando as
pontes de hidrogênio.
PROCEDIMENTO
Primeiramente os alunos separaram
quatro cores de balas de goma para
representar as bases nitrogenadas: Adenina,
Timina, Guanina e Citosina.
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Após a separação das cores, os alunos
usaram duas partes de arame fino para
ligar as balas entre si, representando os
nucleotídeos, para demonstrar as ligações do
DNA e a formação da dupla hélice.
Em seguida foram usados palitos de
dente que representam as pontes de
hidrogênio. Aonde temos as balas das bases

Adenina e Timina, colocam-se dois palitos
de dente, representando duas pontes
de hidrogênio. Aonde temos balas que
representam as bases Guanina e Citosina,
colocam-se três palitos de dentes,
representando três pontes de hidrogênio.
Segue as fotos 1 e 2, como exemplo.
Foto 2: (DNA Comestível)

fizeram pequenas bolinhas com massa de
modelar, representando os ribossomos.
Preencheram o interior da garrafa com gel
de cabelo. Distribuíram as bolas de massa
de modelar ao longo da célula. Em seguida,
colocaram o material genético representado
pelo macarrão espaguete ou barbante.
Com o auxílio da cola quente, utilizaram
um pedaço de barbante para representar
o flagelo e os palitos de dente
representando os cílios, segue a foto 3

• Massa de modelar.
• Macarrão espaguete e parafuso
PROCEDIMENTO
Os alunos primeiramente definiram
a base da sua célula. Logo após fizeram
as
organelas
citoplasmáticas
com
massa de modelar. A estrutura interna
foi preenchida com gel de cabelo.
As organelas modeladas foram espalhadas
sobre o gel na base escolhida (papelão, isopor
ou pote redondo), segue foto 4.

Foto 3: Modelo de célula bacteriana

Foto 3: Modelo de célula animal

Fonte: Arquivo pessoal /Autoria própria de Luciana Lima de Godoy Andrade, retirada na E.E. Profº Roberto
Alves dos Santos no ano de 2010.

MODELO DE CÉLULA
BACTERIANA
MATERIAIS:
• Garrafa Pet			
• Barbante ou macarrão
cozido
• Massa de modelar		
• Gel de cabelo
• Palito de dente
• Tinta guache		
• Cola quente

PROCEDIMENTO
Os
alunos
divididos
em
grupos
espaguete desenvolveram um modelo de célula
procariótica usando como base para a
estrutura da célula uma garrafa Pet. Isso
permite uma visualização tridimensional.
A garrafa foi cortada de forma diagonal e
pintada de acordo com a preferência do
grupo. Após o corte e a secagem da pintura
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Fonte: Arquivo pessoal /Autoria própria de Luciana
Lima de Godoy Andrade, retirada na E.E. Profº
Roberto Alves dos Santos no ano de 2010.

MODELO DE CÉLULA ANIMAL
MATERIAIS:
• Isopor, pote redondo ou abacate.
• Gel de cabelo.

Fonte: Arquivo pessoal /Autoria própria de Luciana
Lima de Godoy Andrade, retirada na E.E. Profº
Roberto Alves dos Santos no ano de 2010.
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REPRESENTAÇÃO DE UMA
CÉLULA VEGETAL
MATERIAIS
• Isopor, papelão ou pote quadrado.
• Gel de cabelo.
• Massa de modelar.
• Bexiga.
• Macarrão espaguete e parafuso.
• Papel verde.
PROCEDIMENTO
Os alunos também aqui inicialmente

definiram a base da sua célula que foi
encapada com papel verde.
Em seguida foram modeladas as organelas
citoplasmáticas. O gel foi colocado na
base e as organelas citoplasmáticas foram
organizadas. Uma bexiga pequena cheia de
água foi usada para representar o vacúolo,
segue exemplo na foto 5.

PROCEDIMENTOS
Selecionaram 3 morangos grandes, lavados
e sem o talo.
Colocaram os morangos dentro do saco
descartável. Amassaram até a amostra ficar
totalmente líquida. Em seguida, colocaram
em um copo descartável, acrescentando a
solução contendo água, detergente e sal e
aguardaram 20 minutos.

Após o tempo estipulado, passaram a
solução por uma peneira para um copo
descartável limpo. Com um auxílio de um
funil colocaram a solução peneirada em um
tubo de ensaio (aproximadamente dois dedos
do filtrado) e acrescentaram o álcool gelado.
Com o auxílio de um palito de madeira foi
possível à observação o DNA, como o
exemplo na foto 6.’

Foto 5: Extração de DNA do morango.

Foto 5: Modelo de célula vegetal

Fonte: Arquivo pessoal /Autoria própria de Luciana Lima de Godoy Andrade, retirada na E.E. Profº Roberto
Alves dos Santos no ano de 2010.
Fonte: Arquivo pessoal /Autoria própria de Luciana Lima de Godoy Andrade, retirada na E.E. Profº Roberto
Alves dos Santos no ano de 2010.

EXTRAÇÃO DE DNA DE FRUTAS E
PSEUDOFRUTAS
MATERIAIS:
• Morangos, banana e kiwi
• Sacos descartáveis
• Garrafa com água, detergente e sal
• Peneira

• Dois copos descartáveis, tubo de
ensaio, e álcool
• Funil
• Palito de madeira (palito de churrasco)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Comenta-se com certa frequência a respeito do
ensino brasileiro, no qual verificamos alto índice de
repetência e evasão na educação básica. Segundo o
Ministério da Educação- MEC (2012) o abandono escolar
atingiu 24,3%. Para melhorar a situação, o governo
aposta agora no Pacto Nacional pelo Ensino Médio, que
envolve uma série de ações com as secretarias de educação
dos estados para melhorar a formação dos professores e de
coordenadores pedagógicos.
Sendo assim, é fundamental, a discussão sobre o
assunto, logo, cabe aos professores, se atualizarem e
inovarem as aulas, para que, cada vez mais, os alunos possam
ser estimulados, motivando-se para quererem permanecer na
escola, pois é um local, prazeroso para aprender, e não algo
imposto. É notório, e essencial à realização de aulas dinâmicas
e contextualizadas, para que os aprendizes atuem como
protagonistas do seu conhecimento.
O ensino atual está em constante mudança, pois
temos uma geração de alunos informados, com o uso de
tecnologias, e outros atrativos fora da instituição escola,
os professores acabam não suprindo as necessidades
dos alunos, pois os mesmo querem ensino diferenciado,
uma aula, expositiva, que induz a participação ativa deles,
para atender as demandas proposta por um ensino de
qualidade,
cabe
ao
educador
buscar
essas
novas tecnologias para o uso em sala de aula, pois a
mesma didática não foi trabalhada em sua vida acadêmica,
por isso, a necessidade de cursos inovadores para os
docentes, mas também é possível a sua atualização
pesquisando aulas diversificadas no ambiente virtual,
segundo Coll e Monereo.(2010)” a Internet não é apenas
uma ferramenta de comunicação de busca, processamento
e transmissão de informações que oferece alguns serviços
extraordinários; ela constitui, além disso, um novo e complexo
espaço global para a ação social e, por extensão, para o
aprendizado e para a ação social”.
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Segundo Freire (1996) “A data é um convite
para que todos, pais, alunos, sociedade,
repensemos nossos papéis e nossas
atitudes, pois com elas demonstramos o
compromisso com a educação que queremos.
Aos professores, fica o convite para que não
descuidem de sua missão de educar, nem
desanimem diante dos desafios, nem deixem
de educar as pessoas para serem “águias” e
não apenas “galinhas”. Porque a educação
sozinha não transforma a sociedade, sem ela,
tampouco, a sociedade muda”.
Talvez seja difícil relatar o motivo pelo qual
temos evasão escolar, pois temos diversos
fatores que podem contribuir para o mesmo,
mas se os professores que estão mais próximos
dos alunos, não realizarem um trabalho
reflexivo sobre suas aulas, e conscientizar
os educandos sobre a importância em se
estudar, cada vez mais esse índice aumentara,

e veremos o reflexo da sociedade, em pessoas
que não são alfabetizadas, sem esperança em
um futuro promissor, sem sonhos...
Pode-se afirmar que o presente trabalho
foi relevante para o ensino de genética
e para os educandos que realizaram o
projeto, pois a compreensão sobre o
conteúdo foi mais didática e de fácil
entendimento, podendo assim, observar as
células presente na natureza, à estrutura do
DNA, assim como a complexidade do assunto
trabalho. Obtendo êxito nos resultados,
graças a participação integral dos alunos,
tanto na montagem dos trabalhos, como
também a decoração na sala para a exposição
do mesmo, em virtude de ser um assunto
que desperta a curiosidade dos aprendizes,
os alunos se envolveram do início ao fim do
trabalho, sendo algo prazeroso.
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MUDANÇAS NO CENÁRIO
EDUCACIONAL APÓS A
PROMULGAÇÃO DA LDB 9394/96
RESUMO: Este trabalho tem por finalidade abordar assuntos relevantes sobre a evolução
da legislação educacional brasileira. Tendo como objetivo analisar as constituintes, leis e
decretos que tratam da educação no Brasil, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394 de 1996, estabelecer um panorama entre as legislações e as realidades das
instituições educacionais, ao longo da história e tornar claro os deveres e direitos de todos os
envolvidos no processo educacional. Este artigo está organizado em eixos, que discursarão
sobre as normativas e orientações da LDB 9394/96 e de seu contexto histórico e político,
de cada olhar para a qualidade do ensino. Finalizando com reflexões sobre o impacto direto
das legislações na vida dos cidadãos e a importância de compreender o contexto histórico
de uma legislação, para um posicionamento consciente dentro do universo educacional.
Palavras-chave: Diretrizes; Educação; Brasil.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como eixo temático
a legislação educacional brasileira. No
desenvolvimento abordará a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9394 de 1996 e estabelecerá um
panorama entre as legislações e as realidades
educacionais ao longo do tempo.
As
políticas
públicas
interferem
diretamente nas práticas educacionais,
conhecer e compreender mais sobre
este assunto é de grande valor para o
posicionamento educacional.
As legislações educacionais foram
modificadas ao longo dos anos, conforme os
novos ideais de sociedade e educação.
Com este estudo sobre as legislações
educacionais, pretendo contribuir com
educadores que assim como eu, buscam
compreender o cenário educacional do nosso
país, conhecendo as legislações passadas e
atuais, poderemos atuar de forma crítica e
consciente junto aos educandos.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL 9394/96
A atual lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional foi promulgada em 1996
e rege toda a educação nacional.
A
promulgação
destas
diretrizes
representou um grande avanço no cenário
educacional brasileiro. Com uma nova visão
social, agora todos sem exceções têm direito
a educação, o que não acontecia nas leis
anteriores, em que justificativas diversas,

permitiam a isenção da matrícula escolar de
crianças e adolescentes.
Surgem novos princípios: a igualdade
de acesso e permanência a liberdade, o
pluralismo de ideias, a tolerância, a gestão
democrática, a valorização das experiências
extraescolares, a garantia de um padrão
de qualidade, a gratuidade do ensino
público, a valorização dos profissionais, a
coexistência de instituições públicas e
privadas, além de vinculação entre a escola,
o trabalho e a sociedade.
A educação tem como finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, o
preparo para o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho.
Há
uma
maior
atribuição
de
responsabilidades aos Poderes Públicos,
com definições mais claras do que compete
a cada órgão realizar pela educação nacional.

ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS
NO CENÁRIO EDUCACIONAL
Constituem responsabilidades do Poder
Público: o ensino fundamental obrigatório
e gratuito para todos; a progressiva
obrigatoriedade do ensino médio; o
atendimento, preferencialmente na rede
regular, aos portadores de necessidades
especiais; creches e pré-escolas gratuitas às
crianças até seis anos incompletos; educação
para jovens e adultos adequada às suas
necessidades; programas suplementares aos
estudantes de ensino público fundamental:
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material,
transporte,
alimentação
e
assistência à saúde; garantia de padrões
mínimos de qualidade.
Todas as esferas do Poder Público deverão
assegurar primeiramente o acesso ao ensino
fundamental.
Constitui-se como dever dos pais,
matricular as crianças, a partir de seis anos
no ensino fundamental. (Na promulgação
da lei, o ensino fundamental era
obrigatório para crianças maiores de sete
anos, em 16/05/2005 este artigo foi alterado
e houve a redução da idade).
A União ficará responsável por, elaborar
o Plano Nacional de Educação; prestar
assistência ao ensino fundamental público
das outras redes; estabelecer os norteadores
dos currículos; garantir avaliações nacionais
do ensino obrigatório; regular os cursos de
graduação e pós-graduação.
Os Estados deverão manter seus
sistemas de ensino; colaborar com
os Municípios na oferta do ensino
fundamental; elaborar e executar planos
nacionais de educação; oferecer com
prioridade o ensino médio, assegurando o
ensino fundamental nas suas redes.
Cada Município terá a responsabilidade
de manter seus estabelecimentos de
ensino e elaborar normas complementares
para a organização destes e oferecer com
prioridade o ensino fundamental e assegurar
a educação infantil.
Os
estabelecimentos
de
ensino
deverão: elaborar e executar uma proposta
pedagógica; assegurar o cumprimento
das horas e dias letivos; promover meios
para a recuperação dos alunos; integrar

escola, famílias e comunidade; informar os
responsáveis sobre a vida escolar dos alunos.
São atribuições dos docentes: participar
da elaboração da proposta pedagógica da
escola e traçar um plano de trabalho que
esteja adequado à proposta; ministrar os
dias letivos, zelando pela aprendizagem
dos alunos; colaborar com as atividades de
integração com as família e comunidade,
assim como participar de momentos de
planejamento e avaliação.

NÍVEIS ESCOLARES
- Educação básica: educação infantil,
ensino fundamental e médio.
- Educação superior.
A educação básica tem a finalidade
de desenvolver o educando para o
exercício da cidadania, do trabalho e para
o prosseguimento nos estudos. Tendo
carga horária mínima de oitocentas horas
e duzentos dias letivos. Com frequência
mínima de 75% para aprovação para o nível
seguinte.
A avaliação deve ser contínua e cumulativa,
prevalecendo os aspectos qualitativos sobre
as provas finais.
Os currículos do ensino fundamental
e médio possuem uma base comum e
uma parte diversificada de acordo com as
características regionais.
Constituem-se a base comum: língua
portuguesa, matemática, conhecimento de
mundo físico e natural e realidade social e
política, especialmente a nacional.
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Arte e educação física são componentes
obrigatórios, devendo adequar-se à proposta
pedagógica da escola.
A educação infantil tem como finalidade
o desenvolvimento da criança até seis anos
de idade, sendo oferecida em creches e préescolas.
O ensino fundamental obrigatório
e gratuito, com duração de nove anos,
para crianças a partir de seis anos,
tendo como objetivos: domínio da
leitura, escrita e cálculo e compreensão
dos ambientes, tecnologias, artes e
formação de atitudes e valores. Além de
fortalecer os vínculos familiares, a
solidariedade e a tolerância.
Com uma jornada mínima de quatro horas
diárias, sendo progressivamente ampliada.
O ensino médio tem a duração mínima
de três anos. Tendo como finalidades:
consolidar os conhecimentos adquiridos
na etapa anterior; preparar para o trabalho
e o exercício da cidadania, aprimorando o
educando como pessoa humana.
O ensino médio, também poderá oferecer
formação profissional em articulação com o
ensino regular.
A educação de jovens e adultos gratuita
destina-se àqueles que não tiveram acesso
na idade própria. Para maiores de quinze
anos, é oferecido o ensino fundamental e
para maiores de dezoito, o ensino médio.
São finalidades da educação superior:
estimular a criação cultural e a reflexão, a
pesquisa e a investigação; formar diplomados
para atuar nos segmentos profissionais;
divulgar conhecimentos culturais e prestar
serviços à sociedade.

Constituem-se cursos da educação
superior: graduação, abertos aos concluintes
do
ensino
médio;
pós-graduação,
mestrado e doutorado, especialização
e aperfeiçoamento, aos diplomados em
graduação e extensão àqueles que atendam
os requisitos das instituições.
A educação especial será oferecida
preferencialmente na rede regular de
ensino desde a educação infantil. Quando
necessário haverá apoio especializado.
Os sistemas de ensino deverão assegurar
atendimento às necessidades destes
educandos, por professores especializados
em programas de formação. Garantindo o
acesso igualitário aos benefícios sociais e a
preparação para o trabalho.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
A formação dos docentes que atuam
na educação básica far-se-á em curso de
licenciatura de graduação plena.
Aqueles que pretendem exercer o
magistério na educação infantil e nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental
poderão formar-se em nível médio, na
modalidade Normal.
Para os profissionais da educação que
desejem atuar na área administrativa, fazse necessária formação em cursos de
graduação
de
pedagogia
ou
em nível de pós- graduação.
Para atuação no magistério superior,
a formação deverá ser em nível de pósgraduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado.
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Os sistemas de ensino promoverão
a valorização
dos
profissionais
de
educação: ingresso por concurso público;
aperfeiçoamento profissional em períodos
reservados a estudos. Garantindo piso
salarial e progressão funcional e condições
adequadas para o trabalho.

RECURSOS FINANCEIROS
Fica estabelecido que a União invista
dezoito por cento dos seus recursos na
educação, e os Estados, Distrito Federal e
Municípios, vinte e cinco por cento.
Estes recursos serão aplicados na
remuneração dos profissionais; na aquisição
de bens e materiais para uso escolar;
manutenção de bens e instalações e
concessão de bolsas de estudos.
Haverá um custo mínimo por aluno, para
garantir o padrão de qualidade do ensino.

GESTÃO DEMOCRÁTICA
Em 1988, pela primeira vez consta
na legislação nacional o termo gestão
democrática.
No
artigo
206
da
Constituição Federal, fica definido que
a gestão do ensino público deverá ser
democrática.
Um reflexo do momento histórico da
época, marcado por movimentos sociais pelo
fortalecimento da democracia no país.
Porém, como acontece com muitas
das leis brasileiras, não há uma legislação
específica
para
nortear
a
gestão

democrática, ficando a cargo de cada
segmento, organizar as suas diretrizes.
Além disso, o termo público limita a gestão
democrática apenas para as escolas públicas.
O ensino privado continua desobrigado de
implantar essa gestão.
Portanto, neste período histórico, a gestão
democrática pode ser considerada
(...) conquista parcial, na medida em que
teve sua abrangência limitada [ao ensino
público] e sua operacionalização delegada
à regulamentações futuras, o que significou
que sua aplicabilidade foi protelada.(ADRIÃO
e CAMARGO, 2002, p.74)
Em 1996, com a promulgação da atual Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
surgem as primeiras normas para definir a
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.
(BRASIL, 1996)
Há um avanço na concepção de gestão
democrática, porém limitado, devido
à amplitude do tema.
A participação
dos profissionais e da comunidade
escolar nas decisões da unidade e na
solução de conflitos é de fundamental
importância,
mas
necessita-se
de
uma gama maior de ações para alcançar esse
formato de gestão.
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Como nos demais âmbitos educacionais,
os primeiros passos foram dados, agora resta
aprimorar os norteadores para alcançar uma
educação de qualidade.

EDUCAÇÃO INFANTIL
A mais importante e decisiva contribuição
da LDB para com a educação infantil é a
de situá-la na educação básica (art. 29). Ao
afirmar que a educação infantil é a primeira
etapa da educação básica, a nova lei não está
apenas dando-lhe uma posição cronológica na
pirâmide da educação, mas, principalmente,
expressando um conceito novo sobre esse
nível educacional. (DIDONET, 2000)
A educação infantil ganhou um
novo conceito, após a LDB de 1996.
O artigo 29 inclui este nível de ensino na
educação básica. Portanto, a formação do
educando inicia-se desde o seu nascimento,
na educação infantil.
É a garantia do direito a esta primeira
etapa educacional e dever das esferas
administrativas oferecê-la. Além disso, há
a integração entre o ensino fundamental
e a educação infantil, quanto aos
conteúdos e métodos, para garantir uma
continuidade no ensino.
Sendo esta a primeira etapa, no início da
formação do ser e do estabelecimento de
princípios que serão aprimorados nos níveis
escolares seguintes.
A LDB 9394/96 estabelece um
novo ideal de profissional para atuar na
educação. De nível médio, a exigência passa
a ser de nível superior. Porém, anos após a

promulgação da lei, ainda não se cumpre
totalmente esta determinação, por falta
de políticas públicas que garantam essa
formação acadêmica.
Há grandes avanços, é evidente o
crescimento da educação infantil e o grande
número de crianças matriculadas. Porém,
há muito para percorrer e valores a serem
modificados, que encontram-se arraigados
do período em que este setor educacional
era responsabilidade da assistência social,
como por exemplo, uma equiparação de
direitos entre os profissionais de creches e
demais níveis de ensino, embora sejam todos
professores, há discrepâncias de direitos
trabalhistas em alguns estados brasileiros.
Há longos passos para incorporar
definitivamente as creches e pré-escolas
ao sistema educacional. Mas, é louvável, o
novo olhar alcançado com a promulgação
da LDB 9394/96. Com políticas sérias e
definições de diretrizes e leis especificas para
este nível é possível alcançar a educação
infantil que buscamos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação brasileira tem passado por constantes
transformações.
Em 1824, apenas os homens livres ou libertos tinham
direito à educação, instrução primária.
Surge em 1934 uma nova Constituição, após a Revolução de
30, que atribuiu à educação um caráter biológico, o indivíduo
seria educado até o nível que permitisse as suas aptidões
naturais.
Com a instauração da ditadura do Estado Novo em 1937,
houve uma separação entre as classes sociais. As elites seriam
formadas em escolas particulares, para serem condutoras e
a classe operária receberia um ensino profissionalizante, em
instituições públicas.
No ano de 1946, surge a mais nítida versão da educação
excludente. A lei 4024/61 isenta da obrigatoriedade do ensino
primário: aqueles que comprovarem estado de pobreza; os que
não puderem ir à escola por falta de unidades e os que estejam
com doença ou anomalia grave. Ou seja, os mais necessitados
de uma educação de qualidades, para terem a oportunidade
de transformar suas realidades, estavam dispensados de
participar da vida escolar e consequentemente o Estado
isentava-se pela da sombra da lei, de cumprir o seu dever de
melhorar as condições dos cidadãos mais carentes.
Em 1967, o ensino primário obrigatório passa a ter a duração
de oito anos, apenas para crianças entre sete e quatorze anos.
Neste momento, a rede física passa por uma expansão e há a
necessidade de uma maior formação de docentes para atuar
nestas novas escolas. Surgem diversos cursos de Magistério
gratuitos e particulares, para conseguir suprir a demanda
maior de salas de aulas.
Com a promulgação da Constituição de 1988, a educação
passa a ser o primeiro direito social. E o ensino fundamental, é
considerado um direito de todos, independente das diferenças
de etnia, idade, sexo ou deficiências. A educação pública
gratuita torna-se princípio em âmbito nacional, reflexo do
cenário pós-ditadura, marcado por intensos movimentos
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sociais, por todos os cantos do país, clamando
por igualdade e garantia de direitos básicos
dos cidadãos.
Em 1996, com a promulgação da lei de
diretrizes e bases da educação nacional
9394/96, o cenário educacional brasileiro
adquire o caráter atual, estas normativas e
parâmetros regem o ensino até os dias de
hoje.
São instituídos princípios como igualdade,
liberdade, tolerância, gestão democrática
e valorização dos saberes trazido pelos
educandos. Torna-se obrigatório o ensino
fundamental para todos, inclusive para aqueles
que não tiveram acesso na idade própria.
Os órgãos dos Poderes Públicos,
os estabelecimentos de ensino e seus
profissionais, têm suas atribuições definidas
para garantir uma educação gratuita com um
padrão mínimo de qualidade e igualitário,
dentro da diversidade de culturas e regiões
do país.
Para garantir o acesso dos estudantes são
criados programas suplementares: material
escolar, alimentação, transporte e assistência
à saúde.
Os portadores de necessidades especiais
garantem lugar na rede regular de ensino,
tem início o processo de inclusão, embora
careça de investimentos para que esta
inclusão aconteça em todos os âmbitos, não
apenas a garantia do aluno com necessidade
educacional estar dentro da instituição, mas
de ter materiais e atendimento especializado
de acordo com a sua necessidade. Faltam
politicas de formação de profissionais para
atuarem com este segmento da educação e
investimentos em aquisição e elaboração de

materiais adequados a cada especificidade.
Creches e pré-escolas passam a integrar a
educação básica e tem seu funcionamento
mantido pelos municípios do qual fazem parte,
cabe a estes a responsabilidade de ampliar
gradativamente a oferta de vagas.
Em 1997 é instituída a década da educação.
Neste período, os Poderes Públicos
deveriam alcançar metas como formação
dos professores em nível superior, avaliação
nacional do ensino fundamental, ampliarem
as escolas para tempo integral. Porém vinte
anos depois, há muitas falhas e ausências
de políticas públicas eficazes para garantir a
qualidade do ensino nacional.
Analisando a história da educação brasileira,
é possível concluir que houve um grande
avanço, mas há muito para ser conquistado
até que a educação atinja um padrão de
qualidade, em todas as regiões brasileiras.
A promulgação de leis com atribuições
claras dos poderes Públicos para a garantia
da oferta de qualidade de ensino, seria um
meio de responsabilizar os segmentos para o
dever de oferecer serviços dignos dos direitos
da população que paga impostos altíssimos
semelhantes às taxas tributárias dos países
desenvolvidos.
Políticas sérias e comprometidas com o
ideal de crescimento do país é o caminho para
o encontro da educação tão almejada pelos
grandes nomes engajados no ensino nacional
que lutam e lutaram por um ensino que liberte
e transforme vidas, para que o ato de educar,
seja um ato revolucionário e contribua para o
crescimento social, político, humano do país.
Muito já percorrido, de um ideal de
sociedade em que seres humanos eram
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tratados como mercadoria, para uma legislação
que visa à garantia de igualdade de todos sem
distinções, existe uma grande conquista.
Mas há muito para alcançar, que as novas
gerações lutem e exijam a promulgação de
leis cada vez mais claras, mais objetivas, que
aumentem os deveres dos Poderes Públicos e
que não permitam que os esforços e lutas das
gerações passadas se percam em novas leis
que contenham nas suas entrelinhas um ideal

de sociedade injusta e segregadora.
Cada legislação reflete o ideal social
e interfere diretamente na realidade dos
cidadãos. É de suma importância a escolha
consciente de representantes políticos. As
ações destes aparecerão positivamente ou o
oposto, no nosso dia a dia.
Que a educação brasileira trilhe
caminhos cada vez mais dignos da
grandeza do nosso povo.
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NEUROCIÊNCIA, EDUCAÇÃO
INFANTIL E APRENDIZAGEM:
PRINCIPAIS CONCEITOS
RESUMO: Este estudo traz uma revisão bibliográfica com o tema voltado ao estudo da
Neurociência e a sua contribuição nos processos de ensino e aprendizagem. A Neurociência
é um campo de conhecimento que busca estudar as variações que acontecem entre a
atividade cerebral e o comportamento, abrangendo diversas disciplinas e estuda como o
cérebro funciona interferindo em nosso comportamento e em nossas emoções. Com o
estudo em Neurociências é possível compreender como ocorrem as interferências no
cérebro humano, provocadas por lesões. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho
é apresentar e refletir acerca da importância do estudo de Neurociências relacionada
a Educação, elencando aspectos da história e os conceitos que envolvem o termo
Neurociência e a sua relação com a aprendizagem. A neurociência pode constituirse como um apoio ao professor no sentido de identificação da pessoa como ser
único, que aprende de maneira diferente e se desenvolve de maneira diferente.
Com os estudos que envolvem o cérebro e a sua relação com a aprendizagem, a neurociências
pode trazer conhecimentos sobre a linguagem, a memória, o conhecimento e sobre o
desenvolvimento infantil, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Neurociência; Educação Infantil; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

objeto de estudo desta
pesquisa é apresentar os
conceitos e definições que
envolvem a Neurociência e
destacar a sua relação com os
processos de ensino e aprendizagem. Este
estudo tem como objetivo geral apresentar
e refletir acerca da importância da
Neurociência na Educação, e traz como
objetivos
específicos,
apresentar
as
definições e conceitos que envolvem este
termo e qual é a sua relação com o processo
de ensino e aprendizagem.
A justificativa para este estudo está no
fato de que a ciência e a aprendizagem
podem caminhar juntas na busca para um
aprendizado mais efetivo e significativo,
buscando relacionar as teorias científicas
com as teorias de aprendizagem.
Nos últimos anos houve um aumento do
interesse pelos estudiosos, sobre a relação
entre a educação e as neurociências. O
principal intuito das pesquisas na área
é o de verificar e compreender como
as neurociências podem ser aplicadas e
utilizadas no âmbito educacional, para
auxiliar nos processos de aprendizagem.
Segundo
Bartoszeck
(2007)
muitos educadores citam a pesquisa
científica sobre o desenvolvimento do
cérebro para justificar suas práticas
educacionais com a criança pequena,
supondo que as crianças devam ter acesso
aos diferentes conhecimentos desde
muito cedo para não ficar em atraso ou em
defasagem na aprendizagem, de acordo com

a comunidade científica não há estudos
suficientes sobre o desenvolvimento e o
funcionamento do cérebro que possam
constatar essa teoria, relacionando a
educação e a instrução precoce, neste
sentido a neurociência cognitiva seria a
mais indicada para trazer elementos que
contribuem para estes estudos.
A Neurociência é um campo de
conhecimento que busca estudar as
variações que acontecem entre a atividade
cerebral e o comportamento, abrangendo
diversas disciplinas, destacando-se entre
elas a neurofisiologia, a pedagogia, a
neurologia e a psicologia, dentre outras.
A Neurociência é formada pelo conjunto
de todas essas ciências e estuda como o
cérebro funciona interferindo em nosso
comportamento e em nossas emoções.
Temos
então
os
seguintes
questionamentos: Quais são os conceitos
e definições que envolvem a Neurociência?
Qual é a relação do estudo da Neurociência
com o funcionamento da mente humana?
Quais relações se estabelecem entre
Neurociências e a Educação no processo de
ensino e aprendizagem?
A criança até os dez anos está
em processo constante de aprendizagem,
aprendendo a lidar com o mundo e a lidar com
si mesma, o cérebro da criança nesta fase,
está em formação biológica e o ambiente
que a cerca interfere nessa formação, neste
sentido, a família, a escola e as relações
que estabelecem nesta fase, têm extrema
importância nesta fase de desenvolvimento.
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A NEUROCIÊNCIA E SEUS
CONCEITOS
Como definição para o termo Neurociência
temos que é um campo de conhecimento que
busca estudar as variações que acontecem
entre a atividade cerebral e o comportamento,
abrangendo diversas disciplinas, destacandose entre elas a neurofisiologia, a pedagogia,
a neurologia e a psicologia, dentre outras.
A Neurociência é formada pelo conjunto
de todas essas ciências e estuda como o
cérebro funciona interferindo em nosso
comportamento e em nossas emoções.
Com o estudo em Neurociências é possível
compreender como ocorrem as interferências
no cérebro humano, provocadas por lesões.
Segundo
Oliveira
(2011)
os
conhecimentos atuais da neurociência,
mostrados por meio de exames e estudos,
sugerem o ser humano como um ser que age
e pensa, associando desta forma, as funções
mentais com o funcionamento de circuitos
neuronais que interligam as diversas áreas
cerebrais. “São possibilidades novas para
se compreender o homem social. Pensar o
cérebro como o elemento fundamental da
sociabilidade humana traz a discussão do
cérebro social”. (p. 56).
Na segunda metade do século XIX era
conhecida a relação entre funções mentais e
regiões do cérebro. O antropólogo e médico
Paul Pierre Broca, em 1861, fez a primeira
descrição de uma área funcional do cérebro,
a área da expressão da linguagem, que ficou
conhecida como área de Broca. Uma vez
lesada esta área, ocorre a perda da capacidade
de expressar o pensamento. Logo após, o

médico alemão Carl Wernicke descreveu
outra área relacionada com a capacidade
de interpretar e associar informações que,
quando lesada, leva à perda da capacidade
de compreensão da linguagem. A partir
daí, os conhecimentos relacionados com o
funcionamento cerebral se desenvolveram
muito. (OLIVEIRA, 2011, p. 58).
Antigamente os educadores e os
seus estudos não estavam relacionados
diretamente a pesquisas nas áreas
cognitivas e os cientistas da área de
neurociências também não estabeleciam
relação com a educação e com a sala de
aula. Segundo Oliveira (2011) atualmente,
os
pesquisadores
cognitivos
estão
dedicando mais tempo ao trabalho com os
professores, testando e refinando suas
teorias em salas de aula, podendo observar
como as relações e o ambiente escolar
podem influenciar em suas teorias, surgindo
assim, diferentes técnicas de pesquisa.
Segundo Oliveira (2011) a neurociência,
pode ser definida como o conjunto de ciências
envolvidas no estudo do sistema nervoso, em
especial do cérebro humano, já a educação,
pode ser definida como arte em construção,
que pretende abordar os conhecimentos
sobre o ser humano, em sua diversidade,
na visão filosófica, antropológica, social,
psicológica, biológica e neurológica. (p.64).
Há uma intensa produção de sinapses e
vias neurais na vida uterina e 1º ano de vida
da criança, com progressivo decréscimo até
os 10 anos, embora para certas funções se
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estenda ao longo da vida [...] Ainda que haja
múltiplas formações de circuitos, se observa
um importante “podamento” de neurônios,
sinapses e mesmo vias neurais, que não são
estimulados. Aquelas estruturas neurais
que não são usadas ou são pouco eficientes
são eliminadas. É como se houvesse um
“suicídio” programado de neurônios, cujo
mecanismo começa a ser desvendado. Este
processo de racionalização do número dos
componentes da rede neuronal, é como
se fossem esculpidos pela evolução na
expectativa de estímulos ambientais naturais
e para a emergência de reconhecimento de
novos padrões. (BARTOSZECK, 2007, p. 7-8)
Segundo Bartoszeck (2007) muitos
educadores citam a pesquisa científica sobre
o desenvolvimento do cérebro para justificar
suas práticas educacionais com a criança
pequena, supondo que as crianças devam
ter acesso aos diferentes conhecimentos
desde muito cedo para não ficar em atraso
ou em defasagem na aprendizagem, de
acordo com a comunidade científica não há
estudos suficientes sobre o desenvolvimento
e o funcionamento do cérebro que possam
constatar essa teoria, relacionando a
educação e a instrução precoce, neste sentido
a neurociência cognitiva seria a mais indicada
para trazer elementos que contribuem para
estes estudos.
A neurociência cognitiva é a ciência que
tenta compreender e explicar as relações
entre o cérebro, as atividades mentais
superiores e o comportamento. Esta jovem
disciplina das neurociências incide o seu
estudo na relação entre o funcionamento
neurológico e a atividade psicológica,

dando um particular enfoque a análise do
comportamento, como a manifestação última
da atividade do sistema nervoso central [...]
(RATO; CALDAS, 2010, p.627)
De acordo com as ideias de Oliveira (2011)
nos diferentes momentos da história, os
estudiosos e pesquisadores demonstraram
uma preocupação de como os ambientes
educacionais poderiam ter sucesso em
realizar a seleção de crianças ou proporcionar
o seu desenvolvimento. Muitas crianças que
apresentaram algum tipo de dificuldade na
escola poderiam ter avançado caso, nesta
época, fossem conhecidas algumas práticas
corretas de instrução. Neste sentido, até
mesmo os alunos que conseguiram êxito
nestes modelos educacionais, poderiam ter
obtido melhores resultados e desenvolvido
diferentes habilidades e conhecimentos.
Segundo
Bartoszeck
(2007)
o
funcionamento e a formação da estrutura
básica do cérebro se constitui no início
da infância, desencadeando diferentes
indagações sobre os estímulos externos,
as emoções e o estresse. Neste sentido, de
acordo com o autor, o emocional se organiza
desde a mais tenra idade e quando mais
idade, mais difícil será a modificação destes
padrões estabelecidos no cérebro, algumas
estruturas completam o seu desenvolvimento
no feto, enquanto outras podem se modificar
(plasticidade neuronal) durante toda a vida.
As descobertas sobre a rápida proliferação
sináptica em cérebros de crianças préescolares
têm
também
alimentado
esperanças de que as capacidades cognitivas
podem ser aumentadas através do ensino
com material audiovisual. Mas os defensores
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desses programas de educação têm
convenientemente esquecido a falta de
evidência empírica na ligação direta entre os
processos neurológicos e a aprendizagem.
Está longe de ser claro se as crianças que são
incentivadas a memorizar factos isolados no
início da vida apresentam melhor retenção
a longo prazo do que seus pares. (RATO;
CALDAS, 2010 apud Stern, 2005, p.631).
A neurociência pode constituir-se como
um apoio ao professor no sentido de
identificação da pessoa como ser único, que
aprende de maneira diferente e se desenvolve
de maneira diferente. Com os estudos que
envolvem o cérebro e a sua relação com
a aprendizagem, a neurociências pode
trazer conhecimentos sobre a linguagem,
a memória, o conhecimento e sobre o
desenvolvimento infantil, auxiliando no
processo de ensino e aprendizagem.

A NEUROCIÊNCIA E A
APRENDIZAGEM
Nos últimos anos houve um aumento do
interesse pelos estudiosos, sobre a relação
entre a educação e as neurociências. O
principal intuito das pesquisas na área
é o de verificar e compreender como
as neurociências podem ser aplicadas e
utilizadas no âmbito educacional, para
auxiliar nos processos de aprendizagem.
De uma forma simplificada podemos
caracterizar a neurociência como a ciência
do cérebro e a educação como a ciência do
ensino e da aprendizagem. Considerando
a significância do cérebro no processo de

aprendizagem do indivíduo, assim como
o inverso, parece-nos desde logo óbvia a
relação direta entre as Neurociências e a
Educação. Porém, e sobretudo no âmbito
científico, nem tudo é simples de definir e,
muito menos, óbvio de relacionar. (RATO;
CALDAS, 2010, p.626)
Segundo Houzel (2013) a Neurociência
mostra que as transformações no cérebro
duram por toda a infância e mesmo depois
deste período o cérebro “ainda não está
pronto” e continuam a ocorrer outras
transformações, que são responsáveis pela
mudança de comportamento na adolescência,
entre outros fatores, desta maneira, o
estudo da Neurociência se relaciona com a
educação por sua importante relação com
o aprendizado com as interações que se
estabelecem nas interações ocorridas no
processo de ensino e aprendizagem.
Quando falamos em educação e
aprendizagem,
estamos
falando
em
processos neurais, redes que se estabelecem,
neurônios que se ligam e fazem novas
sinapses. E o que entendemos por
aprendizagem? Aprendizagem, nada mais
é do que esse maravilhoso e complexo
processo pelo qual o cérebro reage aos
estímulos do ambiente, ativa essas sinapses
(ligações entre os neurônios por onde passam
os estímulos), tornando-as mais “intensas”.
A cada estimulo novo, a cada repetição de
um comportamento que queremos que seja
consolidado temos circuitos que processam
as informações, que deverão ser então
consolidadas. (MIETTO, 2009, p.1)
De acordo com Houzel (2013) a criança
até os dez anos está em processo constante
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de aprendizagem, aprendendo a lidar
com o mundo e a lidar com si mesma, o
cérebro da criança nesta fase, está em
formação biológica e o ambiente que a cerca
interfere nessa formação, neste sentido,
a família, a escola e as relações que
estabelecem nesta fase, têm extrema
importância nesta fase de desenvolvimento.
Na década do cérebro as ciências
cognitivas
se
confundem
com
a
neurociência,
congregando
cientistas
oriundos das áreas de filosofia, psicologia,
antropologia, informática e computação,
que
procuram
uma
compreensão
extensiva da inteligência humana seja
descrevendo, simulando, reproduzindo,
replicando,
ampliando,
transferindo
as capacidades mentais humanas. Abrese um campo de questões desafiadoras
para a educação com uma nova ciência
da aprendizagem. As descobertas sobre a
neuroplasticidade e a melhor compreensão
das funções mentais, influenciam a prática
educacional, as estratégias em sala de aula
e apontam para novas formas de ensinar.
(OLIVEIRA, 2011, P.78-79)
Segundo Houzel (2013) existe um
momento na fase de desenvolvimento
da criança, que se diferencia de sujeito
para sujeito, quando o cérebro chega a
maturidade suficiente para a compreensão
da linguagem e para produzir os
movimentos das palavras, associando-a a
significados, a influência do ambiente no
qual está inserida a criança é fundamental.
Neste sentido, é preciso compreender que
cada criança aprende em um momento
diferente e apresenta características

diferentes, sendo necessário analisá-las
de maneira individual respeitando o seu
desenvolvimento biológico.
A Neurociência é e será um poderoso
auxiliar na compreensão do que é comum
a todos os cérebros e poderá nos próximos
anos dar respostas confiáveis a importantes
questões sobre a aprendizagem humana,
pode-se por meio do conhecimento de novas
descobertas da Neurociência, utilizá-la na
nossa prática educativa. A imaginação, os
sentidos, o humor, a emoção, o medo, o sono,
a memória são alguns dos temas abordados e
relacionados com o aprendizado e a motivação.
A aproximação entre as neurociências e a
pedagogia é uma contribuição valiosa para
o professor alfabetizador. Por enquanto os
conhecimentos das Neurociências oferecem
mais perguntas do que respostas, mas cremos
que a Pedagogia Neurocientífica está sendo
gerada para responder e sugerir caminhos
para a educação do futuro. (OLIVEIRA, 2011
apud NORONHA, 2008, p.1)
De acordo com Houzel (2013) a brincadeira
é muito importante para o desenvolvimento
da criança, permitindo a interação com
diferentes pessoas e a experimentação
no sentido de verificar o resultado de
suas ações em determinados contextos.
A brincadeira traz o aprendizado do
convívio com regras, testa as capacidades
e limites e apresenta noções das regras
de convívio social, para participar
das brincadeiras e jogos, é necessário
respeitar as ações e regras pelo grupo.
Estudos na área neurocientífica, centrados
no manejo do aluno em sala de aula vem
nos esclarecer que a aprendizagem ocorre
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quando dois ou mais sistemas funcionam
de forma inter-relacionada. Assim, podemos
entender, por exemplo, como é valioso aliar
a música e os jogos em atividades escolares,
pois há a possibilidade de se trabalhar
simultaneamente mais de um sistema: o
auditivo, o visual e até mesmo o sistema
tátil (a música possibilitando dramatizações).
(MIETTO, 2009, p.2)
Com base nas ideias de Oliveira (2011) na
ciência da aprendizagem, é muito importante
o controle da própria aprendizagem

pela pessoa, quando a pessoa é capaz
de compreender e controlar a própria
aprendizagem, consegue identificar o
quanto de informação necessita e o quanto
foi capaz de entender. Neste sentido a
educação se beneficia dos conhecimentos
da Neurociência, “melhorando de maneira
significativa a capacidade das pessoas se
tornarem aprendizes ativos, empenhados em
entender e preparados para transferir o que
aprenderam na solução de novas situações
complexas ou novos problemas”. (p.80).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos voltados a compreensão sobre o funcionamento
do cérebro humano estão em constante evolução e a
aprendizagem, está intimamente relacionada as operações
do cérebro no que diz respeito a memória, sendo assim o
estudo das neurociências é fundamental para o auxílio nos
processos de ensino e aprendizagem. A Neurociência é
formada pelo conjunto de diferentes ciências e estuda como
o cérebro funciona interferindo em nosso comportamento
e em nossas emoções. Com o estudo em Neurociências é
possível compreender como ocorrem as interferências no
cérebro humano, provocadas por lesões.
A análise também evidenciou que os estudos em
neurociência podem auxiliar a prática docente mas de forma
alguma podem mostrar como e o que os professores devem
ensinar, cabe ao professor ensinar com base em seus estudos
e experiências e utilizar a neurociência e seus estudos
como uma forma de complementação e aprimoramento
de conhecimentos no que diz respeito às funções e
funcionamento de determinadas ações cerebrais.
Com base nos aspectos observados temos que a
neurociência pode constituir-se como um apoio ao professor
no sentido de identificação da pessoa como ser único, que
aprende de maneira diferente e se desenvolve de maneira
diferente. Com os estudos que envolvem o cérebro e a
sua relação com a aprendizagem, a neurociências pode
trazer conhecimentos sobre a linguagem, a memória, o
conhecimento e sobre o desenvolvimento infantil, auxiliando
no processo de ensino e aprendizagem.
Segundo os autores citados pode-se afirmar que a
criança está em processo constante de aprendizagem,
aprendendo a lidar com o mundo e a lidar com si mesma, o
cérebro da criança nesta fase, está em formação biológica
e o ambiente que a cerca interfere nessa formação,
neste sentido, a família, a escola e as relações que
estabelecem nesta fase, têm extrema importância nesta fase
de desenvolvimento.
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Partindo dos elementos pesquisados
constatou-se que a neurociência pode
contribuir para a compreensão de alguns
transtornos de comportamento e de
aprendizagem sendo possível a elaboração
de estratégias adequadas a cada criança em
sua relação com a aprendizagem.
Neste sentido, o professor, a família e a
escola, trabalhando em conjunto podem,
com o auxílio dos conhecimentos abordados
em neurociências, facilitar a aprendizagem,

melhorando as propostas educacionais
e proporcionando novas experiências
educativas. O tema central deste estudo
versou sobre os conceitos e definições
que envolvem a Neurociência e destacou a
sua relação com os processos de ensino e
aprendizagem, apresentando e refletindo
acerca da importância da Neurociência na
Educação e a sua relação com o processo de
ensino e aprendizagem.
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NEUROCIÊNCIAS E APRENDIZAGEM
RESUMO: O tema abordado por este artigo tem como relação às práticas em sala de
aula no âmbito em que se referem problemas de aprendizagem (seja leitora, escritora
ou do campo de exatas) e que tem enfoque no sistema nervoso. Os neurocientistas ao
estudarem o complexo cérebro-mente e seu funcionamento trás para o seu entorno
profissionais da área da pedagogia escolar preocupados em solucionar problemas referentes
à aprendizagem de seus alunos. Nestes estudos, os conhecimentos dos neurocientistas
habilitam os discentes à motivação, ensinar e avaliar discente de uma forma em que esteja
de acordo com sua realidade intelectual. A escola enriquece com esses saberes utilizando
estratégias pedagógicas para uma aprendizagem de qualidade para todos.
Palavras-chave: Neurociências; Educação; Aprendizagem Significativa; Conhecimentos
Prévios.
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INTRODUÇÃO
A educação escolar está num momento
delicado ou como dizem alguns estudiosos
num período ou “Era” em que crianças e
jovens saem da escola sem o básico de
conhecimentos: da leitura, escrita, e da
área de exatas. A maior consequência é
quando a instituição escolar libera crianças e
adolescentes para continuação dos estudos
sem esse básico; ou quando à escola convida
este aluno para sair de seu sistema de
ensino. Que podemos dizer sobre isso? Há
algum tempo estudiosos da área educacional
e até mesmo da área médica tentam
desvendar todo esse mistério que acomete
o educando de uma forma geral, mas
o que realmente acontece com esta
geração e como podemos auxiliá-los
de uma forma correta utilizando estratégias
para melhor auxiliar?
Desde
o
século
passado
que
pesquisadores da área médica estudam e
pesquisam sobre o cérebro humano para
tentar descobrir quais ligações neurais
melhora o comportamento e a aprendizagem
de uma forma mais simples. O cérebro para
muitos é uma incógnita e um mistério. A
neurociência foi uma descoberta de médicos
neurologistas preocupados em diagnosticar
e tratar distúrbios como os fenômenos do
comportamento humano: da aprendizagem,
da memória, da tomada de decisão, das
emoções, as inteligências múltiplas dentre
outras. Esse estudo e pesquisa tiveram
como base as estruturas neurais para uma
compreensão geral e resolução de problemas.
Nos dias atuais as pesquisas avançam sem

ainda ter um fim, porém as descobertas
tratam milhares de pessoas no mundo todo
em clínicas e em escolas.
O reconhecimento de diferentes estruturas
neurais que compõem o cérebro para uma
melhor compreensão do corpo humano
é resultado do complexo funcionamento
deste sistema. A neurociência comprova
que aprender vai além da concentração e da
memória e para isso ela vem trazendo novas
ideias para uma melhora significativa na
vida pessoal de crianças, adolescentes e até
mesmo adultos.

A EDUCAÇÃO ESCOLAR
A sociedade atual passa por mudanças
comprometendo o ensino e tratando
a escola como se fosse um depósito
de alunos esquecendo que o ambiente
escolar é o lugar em que se formam
futuros cidadãos, que estão naquele
espaço para um aprendizado significativo
e produtivo para uma vida promissora.
Esperávamos que no século XXI os
jovens fossem solidários, empreendedores
e
amassem
a
arte
de
pensar.
Mas muitos vivem alienados, não pensam
no futuro, não têm garra e projetos de
vida. Professores e Alunos vivem juntos
durante anos dentro da sala de aula,
mas são estranhos uns para os outros. Eles
se escondem atrás dos livros, das apostilas,
dos computadores. A culpa é dos ilustres
Professores? Não! A culpa é do Sistema
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Educacional doentio que se arrasta por
séculos. (Cury, p. 12, 2003)
O papel da escola é de interação
entre professor/aluno e o aprendizado
mútuo entre as partes. A sala de aula não é
a única opção para aprender. Aprende-se no
dia-a-dia, em casa, na rua, vendo televisão,
mexendo no computador, no celular, lendo
revistas, jornais, conversando, trocando
ideias etc. Mas, o aluno ainda precisa da
escola e ela precisa se adaptar a essa nova
realidade transformando o seu espaço num
ambiente mais acolhedor e voltado para a
educação escolar com âmbito visando os
vários tipos de saberes.
Enxergue o mundo com os olhos de
uma águia. Veja por vários ângulos a
Educação. Entenda que somos criadores
e vítimas do sistema social que valoriza
o TER e não o SER, a ESTÉTICA e não o
CONTEÚDO, o CONSUMO e não as IDÉIAS
(Cury, p. 65, 2003)
Alguns autores citam que a educação
do futuro precisa formar pensadores,
empreendedores, sonhadores não apenas
do mundo em que estamos, mas do
mundo que somos. “Educar é ser um
artesão da personalidade, um poeta da
inteligência, um semeador de ideias”.
(Augusto Cury, p.55, 2003)
Há a necessidade de se preocupar com as
inclusões e as mudanças que precisam ser
feitas para um acolhimento que se paute em
princípios éticos, igualitários e solidários.
Olhar o todo dentro e fora da sala e dentro
do contexto escolar.
O educador ético é reflexivo, analisa os
porquês de sua ação, por isso sabe o que

faz, para que faz, para o que faz e analisa,
seleciona e escolhe os meios de concretizar
o seu fazer. (MARTINS, 2006, p. 44,45)
Torna-se necessário ao professor, já em
serviço, refletir sobre sua formação, seu
preparo para atuar nessa escola que é para
todos. Por isso a necessidade de formação
contínua em que o docente aprende o tempo
todo com seus alunos, tomando por base
uma reformulação de suas aulas para tornálas atraentes, criativas e didáticas. Realizar
cursos extracurriculares em faculdades,
universidades ao passo que ao se aprimorar
o professor (a) investe na sua profissão e
enriquece seus conhecimentos levando para
seus alunos toda experiência nova adquirida
e transformando seu trabalho mais prazeroso
e atraente para todos.
A escola sendo o cenário da educação
inclusiva deve contemplar uma estrutura
adequada em que seja possível vislumbrar
toda a riqueza possível e nela se realizar,
em razão da diversidade que possibilitam
salas de aulas heterogêneas, com grupos
de diferentes níveis cognitivos trabalhando
juntos, apropriando-se dos conhecimentos
historicamente construídos, como se fosse
algo novo, que ganha sentido porque são
capazes de relacioná-lo com sua vida, suas
histórias, e que juntos, com suas diferenças,
são capazes de se desenvolverem quando
a zona do desenvolvimento proximal é
ativada, possibilitando a alavancagem
da aprendizagem e do desenvolvimento.
Pensamos que as contribuições de Vygotsky
são altamente relevantes para a atuação
de professor no processo de inclusão.
Ao embasar-se neste autor, o professor
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será impelido a ter um olhar diferenciado
para o grupo de alunos, considerando a
subjetividade de cada um e seu potencial.
Assim, poderá sentir-se mais seguro para
realizar uma prática pedagógica que seja
efetiva. (Congresso Nacional de Educação –
26 a 29 de outubro de 2009 – PUCPR)

A CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
(...) O conhecimento não é concebido
como uma cópia do real e assimilado
pela relação direta do sujeito com os
objetos de conhecimento, mas produto
de uma atividade mental por parte de
quem aprende que organiza e integra
informações e novos conhecimentos aos já
existentes, construindo relações entre eles.
(Orientações curriculares do Estado de São
Paulo, p. 7-2008)
A construção do conhecimento é complexa
para muitos autores e pesquisadores na
área educacional. Na psicologia podemos
encontrar alguns autores que dissertam
sobre como o ser aprende, o processo
de assimilação e acomodação, por
exemplo. Já para Vygotsky (UNIrevista Vol. 1, n° 2 : (abril 2006)), o processo de
formação de pensamento é despertado e
acentuado pela vida social e pela constante
comunicação que se estabelece entre criança
e adultos, a qual permite a assimilação da
experiência de muitas gerações.
Para Piaget (Piaget, J. , Inhelder, B.
Psicologia da Criança, 1989 p. 44) o indivíduo
incorpora a si elementos que pertencem

por meio do processo de incorporação ou
assimilação, as coisas e os fatos do meio
são inseridos em um sistema de relações
e adquirem significado para o individuo.
Exemplo: Estou lendo este artigo e vou
estabelecendo relações com as ideias e os
conhecimentos que já possuo. As ideias
e os conceitos do texto são organizados
e estruturados a partir do que você já
conhece. Esse processo de modificação que
se opera nas estruturas do pensamento
é chamado de acomodação.
Na teoria de Ausubel, o processo
de assimilação é fundamental para
a
compreensão
do
processo
de
aquisição e organização de significados na
estrutura cognitiva.
Basta o educador primeiramente sondar
o repertório do aluno para provocar na
criança uma aprendizagem significativa.
As assimilações podem ser simples, como
dosar os ingredientes para fazer um bolo
e utilizar essa mesma experiência com os
conceitos de cálculos, grandezas e medidas
da matemática. (...)
Com isso, os modos de ensinar
desconectados dos alunos podem ser
modificados para a articulação de seus
conhecimentos, no uso de linguagens
diferenciadas, significativas, com a finalidade
de compreender e relacionar os fenômenos
estudados. (Eliane da Costa Bruini – retirado
do site: educador. brasilescola.com – acesso
em 23 junho 2018)
Os conhecimentos prévios dos alunos
devem ser considerados pelos professores
durante todo o processo de ensino.
Para que isso ocorra, é preciso planejar
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situações desafiadoras, que coloquem
em jogo o que os estudantes sabem,
para que eles possam refletir sobre as
diferenças entre o conhecimento antigo e o
novo e seguir aprendendo.

NEUROCIÊNCIA
(...) o universo biológico interno com
centena de milhões de pequenas células
nervosas que formam o cérebro e o sistema
nervoso comunicam-se umas com as
outras através de pulsos eletroquímicos
para produzir atividades muito especiais:
nossos
pensamentos,
sentimentos,
dor, emoções, sonhos, movimentos e
muitas outras funções mentais e físicas, sem
as quais não seria possível expressarmos
toda a nossa riqueza interna e nem perceber
o mundo externo, como o som, cheiro, sabor.
(Relvas, 2009, p.21)
A neurociência é uma designação na qual
se reúne disciplinas biológicas que estudam
o sistema nervoso. O entendimento de
como as redes neurais é estabelecido no
momento do processo de aprendizagem, do
comportamento, e cognição humanos bem
como os mecanismos de regulação orgânica.
Portanto, há um estreito vínculo entre a
neurociência e a compreensão dos processos
de aprendizagem:
• O cérebro tem capacidade ilimitada
de aprendizagem e pode se renovar
constantemente.
• O cérebro se modifica em função
da atividade física, do treino mental, e das
experiências ao longo da vida pessoal.

Quando se trata do termo aprendizagem
no
cérebro
estamos
tratando
de
processamento
de
informações
que
ocorrem graças às sinapses. As sinapses são
unidades que processam os sinais do sistema
nervoso e transmitem mensagens entre
neurônios que conhecemos pelo nome de
células nervosas.
A neurociência vem nos mostrar o que
antes desconhecíamos sobre o momento
da aprendizagem. O cérebro e suas regiões,
lobos, sulcos, reentrâncias tem sua função e
real importância num trabalho em conjunto,
cada um precisa e interage com o outro.
Podemos compreender desta forma que
o uso de estratégias adequadas em um
processo de ensino dinâmico e prazeroso
que provocará consequências, alterações
na quantidade e qualidade destas conexões
sinápticas, afetando assim o funcionamento
cerebral de forma positiva e permanente
com resultados satisfatórios.
(...) a capacidade que têm o homem
e os animais de armazenar informações
que possam ser recuperadas e utilizadas
posteriormente. Difere da aprendizagem,
pois esta é apenas o processo de aquisição
das informações que vão ser armazenadas.
(LENT, 2010, p. 644)
De posse dessa definição a ciência tentou
descobrir se existiria um centro da memória
em alguma região do sistema nervoso ou os
mecanismos seriam múltiplos, localizados
em diferentes regiões do mesmo. As redes
neuronais do ser humano armazenam
informações para depois serem acessadas
e utilizadas em operações futuras. Além
disso, comprovou-se a existência de regiões
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cerebrais como no lobo frontal e temporal
envolvidas no armazenamento temporário
de novas informações.
Os
neurocientistas
denominam
aprendizagem como o processo pelo qual
nós adquirimos novas informações que
serão retidas na memória. Necessita que
o educador entenda que o processo de
ensino aprendizagem envolve concepções
pedagógicas ou metodologias didáticas.
(...) é necessário perceber as relações
entre a aprendizagem, as emoções, o esforço
cognitivo e a necessidade de manutenção
dessa atividade sistêmica no cérebro, sem
repetir padrões de aprendizagem que
reduzam a capacidade de criar novas redes
sinápticas, ou seja, não desenvolvendo a
capacidade de aprender (Migliori, p. 1, 2013)
A aprendizagem corresponde a uma nova
organização dos neurônios no cérebro, que
formam uma via, uma espécie de avenida por
onde circulam as informações por intermédio
das sinapses.
Um processo funcional dinâmico que
integra quatro componentes cognitivos
essenciais:
• Input (auditivo, visual, tático –
quinestésico, etc).
• Cognição
(atenção,
memória,
integração, processamento simultâneo e
sequencial, compreensão, planificação, autoregulação.
• Ouput (falar, discutir, desenhar,
observar, ler, escrever, contar, resolver
problemas, etc).
• Retroalimentação (repetir, organizar,
controlar, regular, realizar etc).
(Fonseca, 2009, p. 154)

Temos uma capacidade enorme de
aprender e a aprendizagem corresponde
a uma nova organização dos neurônios
no cérebro, que formam uma espécie de
avenida em que circulam informações por
meio das sinapses que a cada coisa nova que
aprendemos, ocorre uma modificação no
cérebro.
Emoção e razão são termos difíceis
de serem definidos em qualquer área de
conhecimento.
Uma grande descoberta das neurociências
é que através de atividades prazerosas e
desafiadoras o “disparo” entre as células
neurais acontece mais facilmente: as sinapses
se fortalecem e redes neurais se estabelecem
com mais facilidade. (Vera Lúcia de Siqueira
Mietto, A importância da Neurociência na
Educação – acesso 23 de junho 2018)
A aprendizagem resulta de um processo
integrado que provoca uma transformação
na estrutura mental daquele que aprende.
Essa transformação se reflete em alterações
na conduta do ser, porém necessitam de
estímulos internos e externos, motivação e
necessidades, que conduzem o aprendizado.
A aprendizagem também depende dos
processos de maturação física, psicológica e
social, e se dá no meio social e temporal com
os quais a pessoa convive. Do ponto de vista
da neurociência, podemos compreender
a aprendizagem como um fenômeno de
plasticidade cerebral modulado por fatores
intrínsecos (genéticos) e extrínsecos
(experiências).
Devemos usar também da Neurociência
em casos em que a criança já foi diagnosticada
com algum tipo de transtornos, distúrbios
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e dificuldades de aprendizagem para um trabalho mais
elaborado nas dificuldades de cada uma para um melhor
aproveitamento individual de cada ser.
A educação no ambiente escolar é tão importante na
sociedade moderna que se engloba todos os profissionais.
O contexto da escola no processo educativo é a porta de
entrada para um futuro promissor para toda uma sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfatizamos neste artigo que a neurociências
e aprendizagem estão interligadas e vem oferecer
qualidade na educação das inclusões (de crianças
e adolescentes), e mesmo em crianças ou adolescentes
com problemas sérios de aprendizagem.
Pode-se
usar de forma consciente tanto na escola como em
casa fugindo de atividades de prontidão e dando mais
qualidade no ensino aprendizagem. Utiliza-se o termo
neurociências no plural porque ele é mais adequado para
especificar as várias ciências na qual está envolvida
dentre
elas:
a
filosofia,
biologia,
antropologia,
pedagogia, química e psicologia.
Amélia Hamze (2004, p. 1) afirma:
“O professor e o mundo contemporâneo”, considera
que os novos tempos exigem um padrão educacional que
esteja voltado para o desenvolvimento de um conjunto de
competências e de habilidades essenciais, a fim de que os
alunos possam fundamentalmente compreender e refletir
sobre a realidade, participando e agindo (...)
A base da aprendizagem poderá contribuir para
respostas de algumas questões garantindo o sucesso de
um currículo compatível com o funcionamento cerebral,
tendo como base a neurociência.
O cérebro do ser humano é um sistema capaz
de lidar com variações extremas como a precisão/
imprecisão, certo/errado, presença/ausência, ordem/
desordem sendo eficaz em desenvolver estratégia uma
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organização que no dia a dia obriga o ser
humano a investigar, descobrir, interpretar e
organizar o mundo em sua mente.
A
aprendizagem
do
docente
é fundamental. O conhecimento e conceitos
que o docente agregou sobre aprendizagem,
sua forma de aplicar e o modo facilitam
para o que o aluno faça a diferença na
sua vida. A formação docente se faz
necessária para que mediante estudos
científicos transportem para a prática

cotidiana do ensino. Sendo assim, o
processo de aprendizagem se fortalece e
como conseqüência pode-se criar um bom
planejamento pedagógico com resultado
positivo para o discente.
A neurociência não propõe pedagogias
diferenciadas,
porém
contribui
em
fundamentar e inspirar práticas relacionadas
à educação que serão capazes de alcançar
resultados significativos no processo de
ensino aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma concepção da criança com
espectro Autista, características e seu desenvolvimento de aprendizagem. Identificar os sinais
do transtorno desde cedo é tão importante, quanto direcionar a família desta criança para os
atendimentos necessários, garantindo lhes o direito de serem inseridos em uma unidade de
educação infantil e ter seu desenvolvimento acompanhado por equipes multidisciplinares.
Sabendo que existem muitas coisas que podem ser feitas pelo autista é preciso estimular
suas habilidades para aprender e saber que ele possui uma percepção do mundo de forma
diferente, mas faz parte do nosso mundo, e cabe a nós não deixá-lo ficar fora da escola e
privado do convívio social. Além disso, a família possui um papel fundamental nesse processo
de desenvolvimento, como parceira da instituição visando sempre o desenvolvimento global
da criança com espectro autista. A intervenção pedagógica tem que ser bem elaborada de
maneira clara e simples para alcançar de forma significativa o avanço da criança.
Palavras-chave: Autista; Educação Infantil; Atuação Pedagógica.
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O presente artigo aborda o autismo,
sendo
o
mesmo,
uma
síndrome
complexa que afeta: a comunicação,
a socialização e o comportamento.
Faz-se necessário observar e se inteirar do
que é o transtorno do espectro do autismo,
conhecer sobre a tríade e as possíveis
intervenções a serem realizadas.
Com as mudanças que vem ocorrendo no
sistema de inclusão de alunos com autismo,
há uma necessidade de adequação e
formação de todos os profissionais, para uma
melhor compreensão de como esse universo
autista funciona, e como os educadores e
a própria família trabalhando em conjunto
com a unidade escolar pode estimular seu
desenvolvimento e consequentemente a vida
desses sujeitos. A importância da atuação
pedagógica com um olhar minucioso e no
planejamento com atividades diferenciadas
voltadas para a especificidade da criança com
espectro autismo; esse processo é de suma
importância e o trabalho em conjunto com os
especialistas da saúde para melhor alcançar
o desenvolvimento integral da criança.

CONCEITO SOBRE AUTISMO
O primeiro a difundir o termo autismo,
foi Bleuler, em 1911, que nomeou como
transtorno básico da esquizofrenia, que
consistia na limitação das relações pessoais
e com o mundo externo.
O psiquiatra austríaco Lèo Kanner
publicou um trabalho em 1943, denominado

“Alterações autistícas do contato afetivo”,
o qual diferenciava o autismo de outras
psicoses da infância. Sendo definidos por ele
dois critérios que seriam o eixo desta recémdescoberta doença: a insistência obsessiva
na invariância e a solidão. Referindo-se a
essa solidão como:
O transtorno principal, patognomônico,
é a incapacidade que tem estas
crianças, desde o começo de suas vidas,
para se relacionar com pessoas e
situações”(Kanner, 1943, p.242)
Percebe-se com relação à interação
social, que as crianças com espectro
autismo apresentam dificuldades em iniciar
e manter uma conversa, algumas evitam
o contato visual e demonstram receio ao
toque do outro, mantendo-se isoladas.
Podem estabelecer contato por meio
de comportamentos não verbais como,
por exemplo, apontando o que deseja e
puxando o mediador entre ele (autista) e o
objeto desejado. Ao brincar, preferem estar
com objetos no lugar de movimentaremse junto das demais crianças. Demonstram
sensibilidade
maior
com
barulhos,
mostrando irritabilidade e tapando os
ouvidos . Os autistas isolam se devido a
pouca percepção em relação às pessoas
do meio em que vivem e se relacionam.
Consequentemente
nos
primeiros
anos de vida normalmente até os
três anos e que se caracteriza por
alterações qualitativas na comunicação, na
interação social e no uso da imaginação,
como relevantes para definir o transtorno.
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Conforme a Organização Mundial de
Saúde (OMS):
O autismo é definido pela Organização
Mundial de Saúde como um distúrbio do
desenvolvimento, sem cura e severamente
incapacitante. Sua incidência é de cinco
casos em cada 10.000 nascimentos caso se
adote um critério de classificação rigorosa,
e três vezes maior se considerarmos
casos correlatados, isto é, que necessitem
do
mesmo
tipo
de
atendimento.
(MANTOAN, 1997, p. 13).

CARACTERÍSTICAS DO AUTISTA
A criança autista pode apresentar
aparência totalmente normal, e do
mesmo modo um perfil irregular de
desenvolvimento, consiste na presença
de um desenvolvimento comprometido
ou acentuadamente anormal da interação
social e da comunicação e um repertório
muito restrito de atividades e interesses. As
manifestações do transtorno variam,
dependendo do nível de desenvolvimento e
da idade cronológica da criança.
Segundo Ritvo e Freedman em 1978, o
autismo pode ser definido como uma síndrome
que aparece antes dos 2 anos e que possui
as seguintes características: distúrbios nas
respostas e estímulos sensoriais; distúrbios
na fala, linguagem e capacidades cognitivas;
distúrbios na capacidade de relacionar-se
com pessoas, eventos e objetos.
Essa definição, mais a de Kanner,
1943, formaram a base para os critérios
diagnósticos do autismo nas duas principais

classificações de transtornos mentais.
Os principais sintomas do autismo,
decorrentes de problemas físicos no
cérebro, são: os distúrbios no ritmo de
aparecimentos de habilidades físicas, sociais e
linguísticas; a reações anormais às sensações.
As funções ou áreas mais afetadas são:
visão, audição, tato, dor, equilíbrio, olfato,
gustação e maneira de manter o corpo; a fala
e a linguagem ausentes ou atrasadas, certas
áreas específicas do pensar, presentes ou não,
ritmo imaturo da fala, restrita compreensão de
ideias o uso de palavras sem associação com o
significado e o relacionamento anormal com
os objetivos, eventos e pessoas, respostas
não apropriadas a adultos e crianças, objetos
e brinquedos não usados de maneira devida.
Além desses sintomas acima citados, os
autistas podem apresentar agressividade,
autoagressão,
agitação,
irritabilidade,
déficits de atenção e controle motor,
temor excessivo a objetos inofensivos ou
ausência de medo em resposta a perigos
reais e transtornos de humor e afetivos.
Ozonoff, 2003, descreve como limitações
nas relações sociais:
As perturbações do Espectro do Autismo
envolvem limitações das relações sociais,
da comunicação verbal e não verbal e da
variedade dos interesses e comportamentos.
Existem cinco diagnósticos específicos
do Espectro do Autismo. Estas incluem
a perturbação autística, a perturbação
de Asperger, a perturbação de Rett, a
perturbação desintegrativa da segunda
infância e a perturbação global do
desenvolvimento sem outra especificação.
(OZONOFF et al, 2003, p.27)
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As conexões sociais sofrem agravos para
a criança com espectro autista acarretando
extrema dificuldade de desenvolvimento
da autonomia e consequentemente falta de
socialização e condições que promovam
qualidade de vida entre seus companheiros.
Fica isolado, em um mundo distante do
qual está inserido, não troca olhares ou
contato visual, preferem objetos e animais e
apresentam alegrias descontextualizadas.

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O
AUTISTA
A unidade de educação infantil tem que
estar preparada para atender com qualidade
a criança autista, e conseguir desenvolver o
seu cognitivo e intelectual, visto que antes
de tudo ela tem de estar informada e ciente
desse diagnostico. Promover adequações
físicas e curriculares, com formação especifica
para todos os funcionários, visando o bem
estar e progresso dos alunos.
Nesse processo a unidade educacional é
entendida como um espaço de construção
de conhecimento de acordo com suas
capacidades,
onde
todos
participam
ativamente e se desenvolve como cidadãos
respeitando suas especificidades, nas suas
diferenças, promovendo a inserção de todos.
Todos os profissionais da unidade
tem que estar envolvidos e cientes para
desenvolver um trabalho com os pais a fim
de que eles possam ter oportunidade de
sanarem suas incertezas e resistências em
relação aos seus filhos, proporcionando o
bem estar coletivo da família.

A educação, portanto, precisa estar
intimamente ligada à socialização e
integração dos autistas, pois o contato com
os professores e com as crianças da escola
será fundamental. (GAUDERER, 1985).
O ambiente educacional para os autistas
tem que ser estruturado e adequado
as suas especificidades, facilitando sua
compreensão e percepção. A importância de
se estabelecer uma rotina e estrutura não
complexa, mas simples do ambiente. E o papel
do educador, assim como o planejamento
estruturado com procedimentos claros e
objetivo para o avanço da criança autista é
descrita por Cool et al (1995):
[...] 1) em primeiro lugar, refere-se à
necessidade de que o ambiente não seja,
excessivamente, complexo, senão, pelo
contrário, relativamente simples. As crianças
autistas têm um maior aproveitamento,
quando são educadas em grupos pequenos
[...], que possibilitem um planejamento
bastante personalizado dos objetivos
e procedimentos educacionais em um
contexto de relações simples e, em grande
parte, bilaterais; 2) em segundo lugar,
o ambiente deve facilitar a percepção e
compreensão, por parte da criança, de
relações contingentes entre suas próprias
condutas e as contingências do meio[...];
3) além disso, o educador deve manter
uma conduta educadora[...] estabelecendo,
de forma clara e explícita, seus objetivos,
procedimentos, métodos de registro, etc.
(COOL et al, 1995, p. 286).
Nos aspectos educacionais percebe-se
que a estrutura, o ambiente, juntamente
com o planejamento estruturado promove

1383

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

um avanço significativo na capacidade
cognitiva da criança autista, além disso, para
interagir com um autista é preciso da mesma
forma, promover sua integração social
e, neste ponto, a escola é, sem dúvidas,
o primeiro passo para que aconteça esta
integração de maneira significativa, Leppos e
Freire afirmam que:
Ao educar uma criança autista pretendese desenvolver ao máximo suas habilidades
e competências, favorecendo seu bem
estar emocional e seu equilíbrio pessoal o
mais harmoniosamente possível, tentando
aproximá-la de um mundo de relações
humanas significativas. Devemos ainda
considerar as severas deficiências de
interação, comunicação e linguagem, e as
importantes alterações de atenção e do
comportamento que podem apresentar esses
alunos, levando sempre em consideração
suas necessidades e as prioridades de sua
família” (Leppos e Freire, 1994).
É na educação infantil que se deve
conduzir o desenvolvimento intelectual
e afetivo da criança autista, por meio
de uma interação entre os ambientes
que ela faz parte, fazendo-a conhecer
a realidade existente na sociedade e
proporcionando um saber da humanidade
e das relações que a cercam, além disso,
promover entre as crianças o respeito às
diferenças de maneira lúdica.
Tem-se necessidade de que haja
atendimentos diversos em parceria com
a escola numa dinâmica multidisciplinar,
realizando
intervenções
também
terapêuticas, de acordo com cada caso
e as necessidades específicas de cada

aluno autista. É necessário que se realize
discussões, reflexões e trocas sobre as
abordagens pedagógicas e as técnicas
terapêuticas, pois é um campo teóricoprático pouco explorado. Ressalta- se que
o acompanhamento da família é de suma
importância para a superação da criança
autista, nos desafios diários que a mesma
ira enfrentar, essa parceria integrada
juntamente com todos os profissionais
envolvidos favorecerá de maneira qualitativa
no desenvolvimento integral do autista.
O estudo de Donald Winnicot (1975),
sobre o trabalho institucional, demonstra
uma preocupação com a vida e a saúde
das crianças. Propõe questões relevantes
sobre o brincar, pelo fato de aí, a criança
trazer sua liberdade de criação, o ambiente
facilita e estimula a criatividade por meio do
brincar. Quando se integra os atendimentos
à criança com espectro autista, a
probabilidade de sucesso na contribuição de
seu desenvolvimento é maior, e todo este
converge tanto para melhoria nos aspectos
afetivos, sociais e sintomáticos, como para
processos cognitivos e intelectuais.

ATUAÇÃO PEDAGÓGICA
Para que a prática pedagógica não
seja uma violência diante das limitações
da criança com espectro autista, devemse respeitar suas possibilidades pessoais
e sua maneira de expressão,. É preciso
ter um olhar sensível para identificação
de elementos essenciais à preservação da
integridade e do autoconhecimento da
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mesma. E para isso, é preciso proporcionar
oportunidades curriculares que sejam
apropriadas a cada sujeito com habilidades e
interesses diferentes.
A intervenção pedagógica precisará
elaborar
estratégias
e
possibilitar
oportunidades para a valorização da
condição humana e para a formação de
vínculos; o planejamento diversificado
e com atividades concretas que alcance
de maneira significativa a criança com
autismo. As atividades propostas deverão
ser bastante significativas, caso contrário
não serão determinantes de equilíbrio físico
e emocional; se forem impostas poderão
destruir a motivação não somente para
aquela atividade, mas para a participação
também em outras circunstâncias.
O tratamento médico pode estar baseado
no diagnóstico do transtorno, mas a
educação deve explorar potencialidades
e o avanço da mesma. O trabalho em
conjunto com os especialistas da saúde
proporcionará um desenvolvimento global e
assertivo na criança com espectro autista.
A brincadeira é uma importante
estratégia para trabalhar com crianças
autistas, pois oferecem um espaço de
apropriação e construção de conhecimentos
e competências que auxiliarão no
processo de aquisição de valores e
habilidades sociais. Por meio delas o
autista poderá aprender a trabalhar
a atenção, a solucionar problemas, a
desenvolver o sentido de causa e efeito,
estimulando a criatividade. O educador
e mediador não devem, porém, estender
a brincadeira por muito tempo, já que a

atenção e concentração do autista são
interrompidas facilmente.
Para
promover
uma
verdadeira
aprendizagem, o professor deve ser muito
cuidadoso com: 1) a organização e condições
estimuladoras do ambiente, 2) as instruções
e sinais que a criança apresenta 3) os auxílios
que lhe são proporcionados, 4) as motivações
e reforços utilizados para fomentarem sua
aprendizagem (COOL et al, 1995, p. 288).
Com todos esses dados e com informações
trazidas pela família, o professor selecionará
os objetivos que deseja que seu aluno
alcance, ao longo de um período de tempo a
ser determinado por ele.
Os objetivos do Professor de Educação
Infantil têm que respeitar uma sequência
evolutiva de aquisições, considerar os pontos
fortes e fracos do aluno, ter funcionalidade,
ou seja, ter um lugar em sua vida, além de
visar a aquisição de maior independência na
sua vida prática.
Propor situações com imagens e gestos
simples, para apoiar o que é falado,
permitindo a compreensão do autista, pois
são mais visuais do que verbais, conhecer
a capacidade de cada criança para utiliza
lá no preparo das atividades. Promover
rotinas possibilitando a antecipação do que
vai acontecer pela repetição e imagens do
que ocorrerá naquele dia. Aplicar atividades
em períodos curtos e com complexidade
crescente, falando pouco, enfatizando o
necessário, pois o autista não processa várias
informações ao mesmo tempo.
Assim compreende-se que o aprendizado
passa por estágios podendo ser eles
mais demorado ou não, rotinas claras
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e previsíveis, utilizando sempre imagens e objetos
concretos mais próximos de sua vivência, palavras e frases
curtas, assim como desenvolver o que é mais funcional para
esses indivíduos seja na escola ou na família.
Ressaltando que cada autista tem suas especificidades
e as estimulações e intervenções devem ser elaboradas
respeitando o limite e o ritmo de aprendizado de cada um,
pois cada ser é único e o seu tempo deve ser respeitado,
as propostas seguindo as necessidades específicas e
possibilitando resultados positivos na vida escolar, social e
familiar dessas crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho verificamos que o autismo é um distúrbio
com sintomas e graus de manifestações extremamente
variadas. A criança com espectro autista tem seu
desenvolvimento afetado em toda sua globalidade,
consequentemente nas áreas de interação social, da
comunicação e do comportamento.
Conhecer sobre a tríade: (a comunicação, a socialização e
o comportamento) e as possíveis intervenções pedagógicas
a serem realizadas desde a Educação infantil, possibilitando
uma maior compreensão e inserção dessa criança no espaço
educacional, conduzindo-a por meio da atuação pedagógica
concreta e favorecendo a interação entre os espaços e
ambientes que a educação infantil oferece; integrando
assim o autista socialmente com seus colegas e professores,
propiciando um desenvolvimento efetivo e global de suas
potencialidades por meio do convívio, conduzindo ele a
inclusão e participação social.
A Política Nacional de Educação Especial do
Ministério da educação (1994) garantiu formalmente
o direito desses indivíduos à educação. Mas vale
ressaltar que também seria necessário investir na capacitação
dos professores e equipe para entender melhor todas as
dificuldades e atendimentos que o transtorno autista exige
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nos momentos de aprendizagem. Conhecer
não só os problemas, mas também as
potencialidades que poderão ser alcançadas.
Concluindo, acredita-se que o estudo
permitiu conhecer, descrever e compreender
algumas das relações, ações e intervenções
no contexto da educação infantil, revelando
que crianças com autismo podem aprender
de maneira significativa, desde que as práticas
pedagógicas sejam apropriadas e voltadas para
as especificidades da criança com espectro
autismo baseando se na integração social e
aprendizagem da criança com autismo, além
disso, a parceria com a família é fundamental,
visando sempre o desenvolvimento global da
criança, uma vez que esta tem no seu familiar,
um modelo primário do que se anseia alcançar.
É um trabalho, demorado e com um
progresso relativamente lento e detalhista,
devido à complexidade e adversidade de cada

criança. Esta evolução tende muitas vezes a
passar despercebida pelos demais por se tratar
de atividades ou ações corriqueiras do nosso
dia-a-dia, porém estas, tem que ser exaltadas
e com entusiasmo, para expressar o apreço e
estimular cada vez mais esta socialização.
Foram abordados conteúdos e informações
necessárias para que os profissionais da área
da educação tenham condições de reconhecer
uma criança autista e encaminhar aos
profissionais responsáveis para diagnosticar o
autismo. Após toda esta explanação, fica claro
para o profissional que trabalha numa escola e
que recebe uma criança já diagnosticada com
autismo, o desafio grande a ser superado.
Como vimos ao longo do que foi
abordado no texto, a parceria entre família
– escola – profissional competente é
de fundamental importância para o progresso
de uma criança autista.
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O BRINCAR COMO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica acerca da importância
e da influência de brinquedos e atividades lúdicas no processo de aprendizagem de crianças
e adolescentes, e por esta abordagem, evidenciar a necessidade de que pais e educadores
percebam a necessidade de incentivar e participar de práticas lúdicas e brincadeiras sadias
ao desenvolvimento cognitivo, psicológico e emocional dos aprendizes, reforçando a
utilização de criatividade e fazendo com que as crianças sintam-se desafiadas a utilizarem sua
inteligência. Neste artigo abordaremos também a importância do brincar durante a história
durante o passar dos séculos. Será descrito nesta pesquisa a importância que determinadas
brincadeiras podem desenvolver tanto cognitivamente como social e afetivamente.
Palavras-chave: Brincar; Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação.
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INTRODUÇÃO
Os seres humanos desde os primórdios
da civilização buscam por meio da
interação social a comunicação entre
si nos grupos sociais rudimentarmente
organizados. Contudo, da mesma forma
que a sociedade continuamente se autoorganiza, a linguagem representativa e suas
práticas adaptam-se constantemente às
realidades sociais e culturais. Nesse sentido,
o conhecimento e domínio das diversas
formas de expressão do ser humano tornamse um desafio a ser superado por diversos
atores sociais, em especial aos profissionais
de educação, como modalidade de
compartilhamento de informações.
A atualidade remete a um contexto
onde os seres humanos encontram-se,
desde seu nascimento, inseridos em um
ambiente global, repleto de formas e
modalidades de comunicação, detectáveis
pela percepção de expressões corporais,
gestuais, gráficas ou verbais.
Muito embora a existência destas
modalidades expressivas de comunicação
seja amplamente difundida, os profissionais
de educação do século XXI romperam
paradigmas
ao
associar
outras
modalidades
comunicativas
como
ferramenta de incentivo e estímulo ao
desenvolvimento cognitivo, perceptivo,
educacional e cultural de seus educandos,
dentre estes, se tem a inclusão do
ludicidade do ato de brincar como uma
diversificação das atividades escolares.
Partindo deste pressuposto, o presente
artigo pretende demonstrar a ludicidade das

brincadeiras como instrumento pedagógico,
capaz de possibilitar aos indivíduos interação
comunicativa, educacional e social.
Ressaltamos que o ato de brincar, como
modalidade de aprendizagem, em especial
infantil, é um tema interessante, no que se
refere aos profissionais de educação, que o
detém como recurso pedagógico fundamental
para o desenvolvimento do individuo.
Sob este prisma, todos os profissionais
envolvidos neste processo deveriam dedicarse a ampliar seus conhecimentos acerca do
assunto, a fim de aperfeiçoa-los e adequá-los
a sua rotina profissional.
Apesar de sua importância, é necessário
visualizar a brincadeira como uma
necessidade para o desenvolvimento
do ser humano, a qual não se restringe
apenas como mera diversão, considerando
sua utilização como material lúdico e
instrumento facilitador da aprendizagem,
desenvolvimento interpessoal, cultural e
social, e dessa forma, corroborando para
saúde mental estável e cognitivismo fértil,
características facilitadoras para construção
do conhecimento humano.
A brincadeira
é um ato espontâneo, o qual deverá ser
agradável e estimulante, propiciando o
despertar de impulsos instintivos do individuo
participante, servindo como elemento
encorajador e de orientação, auxiliando ao
desenvolvimento intelectual, emocional,
além da individualidade e sociabilidade.
Dessa forma, o ato de brincar tornase
importante
ao
incentivar
de
forma positiva a imaginação da criança
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durante seu desenvolvimento, ao estenderse ao campo intelectual, social e emocional.
Outro ponto relevante à compreensão
da importância de brincar está no
significado semântico da palavra “lúdico”,
a qual não se esgota no ato de brincar,
abrangendo outras ações que envolvem
jogos, divertimento e brincadeiras, tendo sua
finalidade concebida mediante a ação daquele
que a pratica, ou seja, é importante perceber
a função educativa de uma brincadeira
enquanto fomento de aprendizagem para
um individuo, ampliando satisfatoriamente
seu saber, sua compreensão e sua percepção
do mundo que o cerca.

A EDUCAÇÃO LÚDICA
Desde as civilizações mais remotas, como
Roma e Grécia, já se concebia a importância
dos jogos para educação das crianças.
Alves de Jesus (2002) verifica a existência
de brinquedos nas respectivas civilizações,
tendo por finalidade a aprendizagem de
movimentos, letras, arcos, além de artefatos
elaborados a partir de pequenos ossos
utilizados para os mesmos fins.
Aguiar (2006) compreende que Platão
partilhava juntamente com Aristóteles a
ideologia de que os jogos apresentavam
caráter preparatório e militar, assumindo
assim grande valor pedagógico.
É perceptível que os antigos filósofos
percebiam a importância lúdica dos
jogos
e
brincadeiras,
porém
estes
eram utilizados somente como instrumento
conscientizador e delimitador das castas

sociais, onde os jovens aprendiam com os
mais velhos costumes, valores, normas e
conhecimentos. Neste período as crianças
eram tratadas como pequenos adultos, as
quais eram condicionadas a reconhecer as
obrigações que deveriam desempenhar em
sua vida adulta.
Contudo, os jogos e brincadeiras
passaram a desempenhar influência de
fato sobre a educação de crianças a partir
do século XVI, período da Renascença em
que surge a educação humanista. Para
Manson (2002), é a partir dos novos ideais
filosóficos do período renascentista que
surgem reflexões acerca de atividades lúdicas
envolvendo crianças.
Almeida (2003) ao discorrer sobre a
importância da utilização de brincadeiras
como instrumento para o desenvolvimento
dos indivíduos cita Platão (427-348), o qual
afirmava que durante seus primeiros anos
de vida, tanto meninos quanto meninas
deveriam ter seu tempo ocupado com a
prática de jogos educativos comuns aos
dois gêneros, sob a observação de adultos e
espaços próprios para estas atividades.
Não pode ser esquecida a participação
que o cristianismo teve sobre o processo
evolutivo das práticas educacionais. Para os
educadores católicos, tarefa desempenhada
pelos religiosos, a educação possuía caráter
estritamente disciplinador, onde muitas
vezes utilizavam de métodos repressivos,
voltando-se especificamente para métodos
de memorização, pois a prática de jogos
era tida como uma influência nefasta para
crianças e jovens. Assim, somente a partir do
renascimento, a utilização de brincadeiras
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como possíveis modalidades educativas
passam a ser aceitas como atividades
benévolas ao caráter dos indivíduos.
Philippe
Áries,
pesquisador
comportamental infantil e familiar, explica
que os clérigos compreenderam que não havia
possibilidade de suprimi-los, propuseramse, então, a assimilá-los e a introduzi-los
oficialmente em programas educacionais,
disciplinados os jogos distinguidos como
bons, passando estes, a serem admitidos
a partir de então como meio educativo
tão recomendável quanto os estudos
propriamente ditos. Dessa forma, os jesuítas
passaram a utilizar nos colégios a dança, a
comédia, os jogos de azar, transformando-os
em práticas educativas para aprendizagem
da ortografia e da gramática.
De acordo com Piaget, (1998) os jogos
tornam-se mais expressivos ao passo que a
criança desenvolve a partir da manipulação de
diversas matérias, reconstrução de objetos,
reinventando coisas, exigindo uma adaptação
cognitiva mais complexa. Essa adaptação deve
ser durante a infância e consiste na síntese
progressiva da absorção intelectual. Assim,
as brincadeiras infantis transformam-se ao
longo do desenvolvimento dos indivíduos
em construções adaptadas, exigindo sempre
dedicação afetiva dos educadores.
Para Piaget (1998) o ser humano é
responsável pela construção de sua
própria história, e toda e quaisquer ação
educativa deverá determinar sua relação
com a sociedade, por meio da consciência
crítica. Consequentemente, a utilização
de brincadeiras lúdicas para educação de
crianças contribuirá, futuramente, para

atividades serias, familiares, profissionais
e sociais, ou seja, o individuo em formação
deverá durante sua infância apreender o
significado real de alegria, alcançando o
mínimo de prazer e satisfação, desenvolvendo
predisposição necessária para isso.
A ação do aprendiz (educando) de busca
e apropriação de conhecimentos exige
transformação dos indivíduos, esforços,
participação, investigação, criatividade,
reflexão e também socialização, fatores estes
que constituem a essência psicológica da
ludicidade, opondo-se, dessa forma, a uma
possível concepção politica e social ingênua,
alienada e submissa, fomentadas por uma
pedagogia autoritária e neutralizante. Nesse
sentido Almeida (2003) afirma que:
A educação lúdica integra uma teoria
profunda e uma prática atuante. Seus
objetivos, além de explicar as relações
múltiplas do ser humano em seu contexto
histórico, social, cultural, psicológico,
enfatizam a libertação das relações pessoais
passivas, técnicas para as relações reflexivas,
criadoras,
inteligentes,
socializadoras,
fazendo do ato de educar um compromisso
consciente intencional, de esforços, sem
perder o caráter prazeroso, de satisfação
individual e modificador da sociedade.
(ALMEIDA, 2003, p. 32)
É importante ressaltar que maioria
dos pesquisadores e educadores que
abordam este tema, enfatiza a importância
de brincar durante a socialização e
aprendizagem dos indivíduos, porém, é
claramente
perceptível
a
exclusão
desta modalidade educativa de projetos
pedagógicos e ações docentes.
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A EDUCAÇÃO LÚDICA NA
FORMAÇÃO DO EDUCADOR
A sociedade moderna apresenta grandes
modificações ocasionadas por processos
sociais, econômicos, financeiros, em especial
pela globalização. Atualmente os seres
humanos vivem na era da tecnologia, onde
os meios de comunicação sobrecarregam
constantemente as pessoas com mais
informações do que podem absorver. Passou
a existir a inversão de papeis e valores, as
mulheres não se dedicam exclusivamente
à criação dos filhos e manutenção da casa.
As famílias mudaram, adaptando-se a
realidade do século XXI, assim, as crianças
também mudaram e para acompanhar estas
tendências, os ambientes educacionais
também mudaram.
Era comum até algum tempo atrás,
observar grupos de crianças brincando
em ruas e vilas, contudo, as mudanças
tecnológicas mudaram as formas de brincar.
Brincadeiras de roda, pular amarelinha e jogos
de bola foram trocados por jogos eletrônicos,
videogames e demoradas conversas em
redes de relacionamento e mensageiros
instantâneos da web.
A partir dos novos costumes adquiridos,
os indivíduos em formação passam a
ignorar a necessidade e a importância da
interação que deve haver entre ambientes
físicos e sociais, bem como por influências
biológicas e psicossociais, tornandose ausente na vida dos novos cidadãos
o ato lúdico de brincar e interagir com
o meio social. Neste novo paradigma
social, os educadores podem desenvolver

um papel muito importante, no que
se refere o incentivo da difusão de
brincadeiras e jogos didáticos.
Questões correlacionadas à utilização de
atividades lúdicas estão sempre presentes
no dia a dia dos educadores, e por inúmeras
vezes trazem consigo a preocupação de
experimentar algo novo, mesmo que para
tanto, desenvolva-se um espaço mínimo em
meio às grades pedagógicas. Por esta razão
cabe a todos os educadores utilizar-se de
artifícios lúdicos de forma interdisciplinar,
possibilitado a abordagem de assuntos como
sexualidade, meio ambiente, cidadania etc.
Pois no que se refere à educação, inúmeros
são os desafios que os profissionais desta área
devem enfrentar para que os profissionais
desta área possam alcançar resultados
positivos, mesmo que em longo prazo.
Apesar do exposto até este ponto,
Almeida (2003) explica que a falta de
interação entre crianças e atividades lúdicas
é uma consequência do cotidiano atribulado
dos pais, muitas vezes encontram-se
sobrecarregados pelas responsabilidades
e preocupações cotidianas, que ao final de
um longo dia de trabalho não têm disposição
para brincar com seus filhos ou proporcionarlhes divertimentos sadios.
Os frutos desta sociedade altamente
comprometida com suas obrigações,
constantemente interligada por conexões
invisíveis são encontrados em uma nova
sociedade, formadas por indivíduos cansados,
sem iniciativa psicossocial e interpessoal,
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pautada no descompromisso consigo mesma,
servindo de receptor passivo de tudo o que
lhe é imposto pelas mídias. Sob este assunto,
Almeida conclui que:
Dessa forma a criança, o jovem e mesmo o
adulto, neutralizados em sua consciência de
“ser” no mundo, são bombardeados por um
“falso” jogo que lhes promete alegrias, poder,
riquezas, prazer, descanso, associados à ideia
de consumo, cujo conceito-chave se define
no esbanjamento, redundância e alienação.
(ALMEIDA, 2003, p. 34).
A concepção do autor sobre estes
falsos jogos remete a visualização de
modalidades de entretenimento e diversão,
travestidas de modernos brinquedos,
modismos pedagógicos, programas de
rádio e televisão, computadores e demais
eletrônicos, esportes populares, carnaval,
utilizados como mera distração e objetos
de distração para os seres humanos.
Ainda segundo Almeida (2003), estes
falsos jogos não apresentam como objetivo
educar ou incentivar o desenvolvimento
intelectual das pessoas, mas sim disseminar
uma doutrina consumista que imponha
produtos e marcas aos consumidores,
neutralizando a análise critica das pessoas
em seus aspectos essenciais.
A questão conhecimento é sempre
recolocada e, apesar das reflexões teóricas a
respeito do processo educacional há muito a
ser revisado, pois quando há uma comparação
entre a educação tradicional e a que se utiliza
do lúdico tanto na formação do educador
como a do aluno, sempre será notado na
tradicional a ausência de artifícios lúdicos,
pois a formação do educador envolvendo

o lúdico se assenta em pressupostos que
permeiam a criatividade, a sensibilidade,
a afetividade e a valorização do individuo
enquanto ser humano, proporcionando
aos futuros educandos vivências lúdicas,
experiências corporais que se utilizam da
ação, do raciocínio e da linguagem, tanto no
jogo quanto em sua fonte dinamizadora.
A formação pedagógica e como inovação
ao desenvolvimento lúdico possibilitará
futuramente, conhecer-se como pessoa,
saber de suas possibilidades e limitações,
desbloquear suas resistências e ter uma visão
clara sobre a importância do jogo, brinquedo
ou brincadeira para suas vidas e para vida
das crianças, ou seja, faz-se necessário que
os profissionais de educação compreendam
a função educativa da brincadeira,
enquanto desempenha a tarefa de promover
a aprendizagem de crianças, incentivar o
saber, o conhecimento e a compreensão de
mundo dos indivíduos em formação.

A UTILIZAÇÃO DA BRINCADEIRA
NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Ao utilizar a brincadeira como recurso
pedagógico, o educador deve-se ter
consciência que durante a expressão e
construção de seu conhecimento, a criança
apropria-se da realidade que lhe é exposta
imediatamente, atribuindo-lhe, dessa forma
um significado único, condizente com sua
percepção, interpretação e internalização.
Sob este preceito, têm-se os alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem,
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mediante os quais podem ser aplicadas
brincadeiras como recurso facilitador para
incentivar a compreensão espontânea
de conteúdos pedagógicos, rompendo
com velhos paradigmas relacionados à
aprendizagem de algumas disciplinas, como
por exemplo, a “temida” Matemática.
Contudo, para que isso se concretize é
necessário valorizar simultaneamente as
características gerais do desenvolvimento
infantil e as particularidades da ação daquela
criança que está sendo estimulada no
contexto da brincadeira. É importante
salientar que ao brincar, uma criança
recebe e transmite muitas informações
pelas suas ações, e forma de pensar. É
neste momento que o observador necessita
ter preparo e percepção suficiente para
reconhecer, por intermédio das atitudes
dos educandos, ações e/ou procedimentos
que revelem indícios dos critérios necessários
para uma boa formação cognitiva, e até
afetiva-social do aluno.
Conforme Friedman (1996) a utilização
de jogos lúdicos possibilita uma situação
educativa
interativa,
baseada
na
cooperação de todos os agentes envolvidos,
ou seja, quando um indivíduo joga
(participa), está obedecendo a regras e ao
mesmo tempo, desenvolvendo ações de
interação e cooperação, estimulando a
convivência em grupo.
Os jogos lúdicos possibilitam que os
educandos vivenciem situações-problemas,
a partir do desenvolvimento de jogos
planejados e livres, permitindo às crianças
experimentarem em seu tocante, a lógica
e o raciocínio, mediante atividades físicas

e mentais que favorecem a sociabilidade e
estimulam reações, culturais, linguísticas e
psicoemocionais. Dessa forma:
Brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e da
autonomia. [...] Nas brincadeiras as crianças
podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a imitação,
a memória, a imaginação. (REFERENCIAL
CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL, 1998, p. 22).
Assim, sob esta perspectiva, os jogos
lúdicos se assentam em bases pedagógicas,
porque envolve os seguintes critérios: a
função de literalidade e não literalidade,
os novos signos linguísticos que se fazem
nas regras, a flexibilidade a partir de novas
combinações de ideias e comportamentos, a
ausência de pressão no ambiente, ajuda na
aprendizagem de noções e habilidades. Desta
forma, existe uma relação muito próxima
entre jogo lúdico e educação de crianças para
favorecer o ensino de conteúdos escolares e
como recurso para motivação no ensino às
necessidades do educando.
Os jogos lúdicos, ao assumirem
sua função educativa, utilizam-se de
bases pedagógicas por meio do uso da
literalidade e não literalidade, onde os
signos linguísticos empregados para criação
de regras, apresentam a flexibilidade
necessária para incentivar a combinação
de percepções, noções do mundo real e
desenvolvimento de habilidades.
Para Vygotsky (1989) a partir de atividades
que envolvem simbologia e brinquedos,
a criança aprenderá a agir em sua esfera
cognitiva. Para o estudioso, durante uma
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atividade lúdica ou quando manipula algum
tipo de brinquedo, a criança comporta-se
de modo mais avançado em comparação
a sua vida real, fato observado pelos
diálogos e atitudes demonstrados em
situações imaginarias e pela capacidade de
submeter-se a regras. O educador por sua
vez, deve oferecer ao educando, diversas
possibilidades didáticas, instigando dessa
forma a necessidade de pensar do aprendiz.
Sob a perspectiva de uma criança, brincar
e vivenciar, experimentar a realidade
apreendida, observada por meio de atos
dos adultos, é transportar de um mundo
fantasioso suas necessidades, desejos,
sonhos e anseios. A brincadeira é a forma
mais original onde as crianças podem se
apropriar do mundo e da sociedade, é por
intermédio de brincadeiras que é possível se
relacionarem com outras crianças, pessoas e
objetos, aprendendo initerruptamente com
as experiências que podem ter.

APRENDENDO A BRINCAR
Nos dias atuais, a real utilidade dos
brinquedos perdeu-se em meio aos
avanços tecnológicos e concorrências
mercadológicas, tornando esta ferramenta
tão útil ao aprendizado, um simples
objeto de consumo para uma sociedade
que implica qualquer tipo de objeto que
possa ser adquirido financeiramente
como um tipo de “brinquedo”, o qual
passa a ser responsável pela satisfação
imediata, preenchida mediante a aquisição.
Após isso, o brinquedo não apresenta

utilidade alguma, e o ser humano
passa a buscar outro objeto que supra
sua nova necessidade.
A supervalorização da produção comercial,
acrescida da publicidade, busca aproveitarse da desordem entre imaginário e real,
utilizando-se de técnicas especificas, expõem
meticulosamente o objeto responsável pela
satisfação humana.
A criança, quando satisfeita pelo
brinquedo, não joga, não o explora, não cria,
deixando de representar seus pensamentos.
De fato, a partir de então, os adultos devem
compreender que não é o objeto (brinquedo)
em si que determinará a brincadeira da
criança, mas sim o ato de brincar (jogar,
participar) despertado, estimulado pelo
objeto que revelará o verdadeiro conteúdo e
utilidade do brinquedo.
De acordo com Bettelheim (1988)
as brincadeiras tendem a mudar de acordo
com o crescimento das crianças, surgem
então às mudanças da compreensão em
relação ao meio onde o individuo encontrase inserido, despertando a diversificação
crítica que passam a ocupar suas mentes.
Ainda
conforme
Bettelheim,
(1988)
existem três momentos distintos que
embasam a educação lúdica subjetiva: no
primeiro momento é enfatizado o faz de
conta, há uma dramatização fantasiosa
da realidade, elabora-se, conta-se e
vivenciam-se histórias, ocorrendo a criação
de um espaço lúdico próprio.
No segundo momento, ocorre a ênfase
ao brinquedo, quando brincam com
outros indivíduos, as crianças externam
seus processos internos, tornando-se
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compreensíveis quando são representados
pelas figuras ou signos das estórias e de seus
incidentes. Nesta fase a criança aprende
a interagir de forma mais organizada, sua
interação com o grupo desperta o senso de
partilha e diálogo.
Por fim, durante a terceira fase, o ato
de brincar, interagir e movimentar-se,
intercalam-se às informações conceituais
de comunicação e parceria, interligando
a posição pedagógica teórica e prática. É
pelo seu manuseio e seu suporte que a
brincadeira e os brinquedos desempenham
seu papel estimulante sobre as crianças
durante uma atividade lúdica, incentivando
seu potencial, sua criatividade, a partir de
ações sequenciais, livres e naturais. Assim,
é mediante a utilização da imaginação
com o apoio dos brinquedos, que os
educandos podem explorar facilmente um
universo de faz de conta, liberando suas
fantasias, explorando seus limites, é
desafiado a aventurar-se, e principalmente,
expor seu Eu interior.
De acordo com Almeida (2003, p. 38):
“O mundo do brinquedo é um mundo
composto, que representa o apego, a imitação,
a representação e não aparece simplesmente
como uma exigência indevida, mas faz parte
da vontade de crescer e se desenvolver. Ao
brincar com bonecas ou utensílios domésticos
em miniatura, uma criança exercita a
manipulação dos objetos, compondo-os e
recompondo-os, designando-lhes um espaço
e uma função, dramatizando suas próprias
relações e eventualmente seus conflitos.”
O brinquedo em sua essência conota
de uma concepção política e social da

realidade, pois quando se presenteia uma
criança com um brinquedo, está sendo
oferecida à mesma a possibilidade do que
ela poderá se tornar no futuro. Por isso as
crianças sempre pedem aos adultos que
brinquem com elas, estes, quando brincam
interagem com elas, possuem a vantagem
de dispor de experiência no que tange a
utilização da imaginação, aumentando com
isso sua contribuição, não só intelectual,
mas linguístico também, devido seu
desenvolvimento cognitivo avançado.
Apesar da grande importância que é
percebida ao longo do explanado sobre
os brinquedos, infelizmente percebe-se
uma triste realidade exposta no mercado,
a disposição dos olhares curiosos das
crianças. Os brinquedos atuais despertam
o interesse em conhecer a origem e o
significado de conflitos, mortes, batalhas,
prazer, perpassando pelos jogos eletrônicos,
difundidos entre os adolescentes, alcançando
inclusive brinquedos de cunho erótico
e simuladores utilizados pelos adultos.
Estas modalidades de brinquedos não
apresentam nenhum caráter lúdico, pois sua
concepção não está voltada para objetivos
educacionais, mas sim apenas para atender
o consumismo e o modismo dos seres
humanos, apresentando, então, o desejo
autodestrutivo de alienar os consumidores.
Um brinquedo passível de utilização
por pais e educadores tem sua essência
voltada basicamente para o interesse em
descobrir o novo, em ser desafiado. Mas
para que seja possível perceber a filosofia
de um brinquedo lúdico, é necessário que
se faça uma remodelagem da utilização
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educativa do objeto, penetrando em sua
real essência, possibilitando que pais,
professores e demais profissionais ligados
a educação compreendam e renovem o
verdadeiro sentido do brincar. A respeito
do exposto, Paulo Nunes de Almeida cita
a educadora Maria Montessori que diz:
“Sabemos encontrar pérolas nas conchas
das ostras, ouro em montanhas e carvão
nas entranhas da terra, mas estamos
despercebidos dos germes espirituais, das
criaturas nebulosas que a criança oculta
dentro de si quando vem a este mundo”.
(ALMEIDA, 2003, p. 44).
Todo e qualquer individuo em formação
necessita de alguém que o conduza pela
jornada da educação, sendo os pais os
primeiros a assumirem esta tarefa. No
decorrer do desenvolvimento da criança,
pais e mães procuram mostrar a seus
filhos o que é certo ou errado, mesmo que
esta bagagem venha sobrecarregada de
informações culturais, sociais, religiosos
e familiares, a criança absorve estes, e os
internaliza como uma verdade absoluta,
apreendida dentro do próprio lar.
Posteriormente, a criança é levada à
escola e passa a interagir cotidianamente
com outros indivíduos da mesma faixa
etária. A partir de então, cabe não somente
aos pais, mas aos educadores também, a
tarefa de conduzir da melhor forma possível
a educação das crianças, jamais esquecendo
que atos e palavras quando ditas de forma
incorreta ou incoerente a um individuo em
formação, podem despertar o interesse em
descobrir algo nocivo ou irrelevante para
formação intelectual.

Existem ainda, casos em que determinados
comportamentos do aprendiz não são
devidamente corrigidos pelos pais, assim
a criança repete o mesmo comportamento
no ambiente escolar, ocasionando conflito
entre a educação dos pais e dos professores,
o que futuramente poderá resultar num
adulto confuso, que não saiba distinguir
entre sua verdade e a socialmente aceita,
ocasionando problemas psicológicos e até
mesmo sociopatias.
É muito importante que pais e educadores
desempenhem atividades lúdicas conjuntas,
possibilitando que as crianças desenvolvam
esforços lúdicos auto- curativos, e por
meio da substituição, tentem compreender
qualquer deficiência sentida.
Aos adultos cabe a responsabilidade de
reconhecer a importância de um brinquedo
ou de uma brincadeira para as crianças, pois a
repetição de determinadas atitudes com um
brinquedo, traduz-se no ato da criança lutar
contra questões de grande importância a ela,
embora ainda não tenha encontrado algum
tipo de solução para seu “problema”, é usando
da brincadeira que continua explorando um
universo repleto de possibilidade e soluções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da breve abordagem exposta no presente artigo,
tem-se a importância que os brinquedos educativos e
as atividades lúdicas desempenham sobre a formação
cognitiva e psicossocial das crianças. Tem-se que
concordar que o ato de brincar não se resume na simples
atividade recreativa, mas sim é uma possibilidade
enriquecedora que as crianças têm de se comunicar.
Os adultos e educadores jamais devem coibir qualquer
tipo de manifestação criativa de uma criança, pois os
mesmos devem compreender as possibilidades que podem
ser utilizadas para aplicabilidade e desenvolvimento integral
das crianças as diversas atividades lúdicas.
Para que seja alcançada a importância lúdica de um
brinquedo é necessário, primeiramente considerar
aspectos como: permitir que as crianças possam avaliar
seu próprio desempenho; deve haver a participação
ativa de todos os envolvidos no processo lúdico, ter objetivo
e finalidades claros e a atividade deverá ser interessante e
despertar desafios.
Durante a pesquisa, percebeu-se que a educação lúdica
além de contribuir e influenciar diretamente a formação
psicossocial de crianças e adolescentes possibilita o
crescimento sadio, o enriquecimento permanente,
e a interação do espirito da prática educacional
democrática,
enquanto
artificio
incentivador
do
conhecimento. Sua prática deverá exigir uma participação
criativa, livre e crítica, a qual possibilite interação
sociocultural, transformação e modificação social.
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O BRINCAR E O PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ORAL E
ESCRITA
RESUMO: Apoiado em estudos de autores que se debruçaram sobre o tema da ludicidade
pretende-se neste artigo, reafirmar a importância das brincadeiras e relacionar as possíveis
relações entre o brincar e os processos de desenvolvimento das linguagens oral e escrita.
A metodologia utilizada baseia-se em pesquisas da literatura da área, especificamente nas
teorias de Winnicott e Vygotsky. Conclui-se que as brincadeiras, quando utilizadas como
recurso pedagógico, favorecem o processo de aquisição da linguagem oral e escrita. Logo,
na qualidade de educadores, precisamos compreender melhor as atividades lúdicas a fim de
que possamos observá-la com outros olhos, utilizando-a como proposta de ação nas escolas.
Palavras-chave: Educação Infantil; Linguagem Oral; Escrita; Comunicação.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo se constrói com base
em pesquisas nas áreas da Educação
Infantil, da Psicologia e da Ludopedagogia.
A Ludopedagogia é definida como um
ramo da Educação que tem como escopo
o estudo da influência do elemento lúdico
na educação. Destaca-se que não se
trata apenas da inserção de atividades
lúdicas de maneira pura e simples, mas sim
uma importante ferramenta para propósitos
pedagógicos dentro das diretrizes que
normatizam a Educação.
Este tema se justifica em razão da
Ludicidade ser relevante para todos os
profissionais que estão envolvidos com os
processos educativos de desenvolvimento e
aprendizagem humana. A ludicidade é uma
ação que permanece durante toda nossa
vida, é promotora de desenvolvimento
e de aprendizagem justamente por
ser um espaço psicológico de criação,
propiciadora de relaxamento em relação à
realidade. Os estudos da Psicologia apontam
o brincar como um importante processo
psicológico, fonte de desenvolvimento e
aprendizagem. Ao contrário do adulto, que
demonstra seus medos e emoções por meio
da linguagem, as crianças, na maioria das
vezes, revelam a plenitude de sua satisfação
por meio do brincar.
A partir desta constatação, profissionais
que atuam com crianças devem ter em
mente que o ato de brincar consiste em
um poderoso e útil instrumento que além
de contribuir para os processos educativos
de desenvolvimento e de aprendizagem,

pode favorecer uma melhor compreensão
referente ao funcionamento da psique, das
emoções e da personalidade das crianças.
Por isso, na condição de educadores,
precisamos compreender melhor a ação
lúdica, a fim de que possamos observá-la com
outros olhos, utilizando-a, como proposta de
ação na escola.
Logo, a questão que move esta pesquisa
parte do pressuposto de que, se as
brincadeiras satisfazem as necessidades
de desenvolvimento das crianças por
apresentarem
ricas
possibilidades
para o estimulo de atividades físicas,
motoras, sensoriais, sociais, afetivas e
intelectuais, é pertinente questionarmos:
como as brincadeiras, podem favorecer
o aperfeiçoamento da inteligência e das
aprendizagens relacionada aos processos de
aquisição da linguagem oral e escrita?
Apoiado em estudos de autores
que se debruçaram sobre o tema da
ludicidade, especificamente, nos teóricos
Winnicott (1975, 1965) e Vygotsky (1988),
pretende-se neste artigo, reafirmar a
importância das brincadeiras e relacionar
as possíveis relações entre o brincar e
os processos de desenvolvimento das
linguagens oral e escrita.
Para melhor organização e interesse do
leitor, iniciaremos com a explicitação da
importância das brincadeiras. Para isso,
recorreremos à História das atividades
lúdicas desde suas origens na Antiguidade,
refletindo sobre suas implicações no processo
de aprendizagem e desenvolvimento. Em
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seguida, abordaremos as relações entre
o brincar e os processos de aquisição da
linguagem. Discorreremos sobre a utilização
das brincadeiras como recurso favorável na
aquisição dos processos de comunicação,
e por fim, defenderemos o lúdico como
recurso metodológico de desenvolvimento
da aprendizagem ressaltando que os espaços
educacionais quando utilizam brincadeiras
podem propiciar o envolvimento do aluno,
bem como facilitar a aprendizagem e a
aquisição das linguagens oral e escrita.

A HISTÓRIA DAS ATIVIDADES
LÚDICAS
As brincadeiras sempre estiveram
presentes na construção social e cultural
da humanidade. Segundo (WAJSKOP, 2008,
p.33) “na Antiguidade, a atividade lúdica não
era ligada exclusivamente à infância, mas
às pessoas em geral. Filósofos como Platão
e Aristóteles, já pensavam o brinquedo na
educação, associando à ideia de estudo e
prazer”.
Segundo Adriana Friedmann (2006),
doutora em Antropologia, desde a
Antiguidade e ao longo do tempo, nas
diversas regiões geográficas há evidencias
de que o homem sempre brincou. Na Idade
Média, o jogo servia para a divulgação de
princípios moralizantes, éticos e conteúdo
de disciplinas escolares, porém não era
considerado sério, por estar associado
também ao azar. Foi neste período que as
brincadeiras passaram a ser comum a toda
sociedade, sem distinção de idade ou classe

social, formando um dos principais meios de
promover a coletividade e estreitar laços de
união. O brinquedo era um instrumento de
uso coletivo indistinto e tinha a função de
transmitir modos e costumes que deviam ser
aprendidos pelas crianças. Já as brincadeiras,
além de aparecerem como atividade
de divertimento levavam os cidadãos a
participarem da comunidade, estabelecendo
relações sociais no grupo.
No Renascimento, a ascensão da classe
burguesa representou um marco importante
nas transformações da concepção de família,
de infância e da relação dos indivíduos com
o coletivo. Neste período, se desenvolveu
novos sentimentos em relação à infância e
consequentemente levaram as brincadeiras
a tornarem-se gradativamente exclusivas do
universo infantil. No entanto, o surgimento
da escola como instituição social e as
novas estruturas familiares contribuíram
significativamente para que não houvesse
uma separação entre as atividades lúdicas
dos adultos e das crianças. “o jogo era
visto como conduta livre, que favorecia o
desenvolvimento da inteligência e facilitava
o estudo, por isso, foi adotado como
instrumento de aprendizagem de conteúdos
escolares” FRIEDMANN (2006).
Essa situação se modificou a partir dos
séculos XVII e XVIII quando começou a existir
uma maior preocupação com a preservação
da moralidade infantil. A Igreja, na tentativa
de organizar e controlar os costumes da
sociedade começou a impor limites na
prática das atividades lúdicas, selecionando
e controlando as brincadeiras que deveriam
ser adotadas pelas escolas. Se por um
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lado a Igreja contribuiu no controle dessas
atividades, foram os jesuítas os responsáveis
por notarem as possibilidades educativas
das brincadeiras, propondo que fossem
assimiladas e utilizadas oficialmente em seus
programas. Desta forma, as brincadeiras
passaram a ser consideradas como meios
de educação. Na atualidade é significativa a
produção teórica acumulada que reafirma a
importância da brincadeira na constituição
dos processos de desenvolvimento e de
aprendizagem.
Para Piaget (apud KISHIMOTO, 2011),
a brincadeira entendida como ação
assimiladora, aparece como forma de
expressão de conduta. Ao manifestar a ação
lúdica, a criança demonstra o nível de seus
estágios cognitivos e constrói conhecimento.
Para muitos psicólogos, a brincadeira
é o meio de estudar a criança e perceber
seus comportamentos. O jogo infantil
desempenha papel importante como o
motor do autodesenvolvimento e, em
consequência, é um método natural de
educação e instrumento de desenvolvimento.
TEIXEIRA (2010) demonstra que por meio da
brincadeira, a criança aprende a seguir regras,
experimenta formas de comportamento e se
socializa, descobrindo o mundo ao seu redor.
KISHIMOTO (2011) ao classificar as
brincadeiras em tradicionais, de construção
e faz de conta aponta que a brincadeira
tradicional, filiada ao folclore, incorpora
a mentalidade popular, expressando-se,
sobretudo, pela oralidade. Por fazer parte da
cultura popular, guarda a produção espiritual
de um povo em certo período histórico e tem
a função de perpetuar determinada cultura,

além disso, contribui para o desenvolvimento
da oralidade. As brincadeiras de construção
enriquecem a experiência sensorial, pois
estimulam a criatividade e desenvolvem
habilidades permitindo aos terapeutas o
diagnóstico de dificuldades de adaptação e
aos educadores o estímulo da imaginação
infantil e o desenvolvimento afetivo e
intelectual. Já a brincadeira de faz de conta,
também conhecida como simbólica, de
representação de papéis ou sócio dramática,
é a que deixa mais evidente a presença da
situação imaginária.
Ela surge com o aparecimento da
representação e da linguagem, em torno dos
2/3 anos, quando a criança começa a alterar
o significado dos objetos, dos eventos,
a expressar seus sonhos e fantasias e a
assumir papéis presentes no contexto social.
O faz de conta permite não só a entrada
no imaginário, mas a expressão de regras
implícitas que se materializam nos temas das
brincadeiras (KISHIMOTO, 2011, p. 43-44).
A partir dos estudos da Psicologia, da
Neurociência e da Ludopedagogia temos
observado o surgimento de um movimento
que busca resgatar a importância do
brincar no cotidiano escolar. Tais estudos
contribuem para o avanço de informações
em diferentes perspectivas de análise do
comportamento infantil: afetiva, cognitiva,
social, moral, cultural, corporal e linguística,
cada qual priorizando determinada área
do conhecimento. As atividades lúdicas
assumem então, diferentes enfoques:
• Sociológico, pois permite analisarmos
a influencia do contexto social em que os
diferentes grupos de crianças brincam;
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• Antropológico, pois a maneira que
cada criança brinca nos revela os costumes,
valores e a história das diferentes culturas;
• Psicológico, pois por intermédio do
brincar pode-se compreender melhor a
psique e a personalidade da criança e;
• Educacional, pois o ato de brincar
assume-se como um poderoso instrumento
favorável
ao
desenvolvimento
e
aprendizagem.
Diante da relevância que o brincar ocupa no
desenvolvimento infantil, passamos a refletir
se as brincadeiras, quando utilizadas como
recurso metodológico, podem contribuir
para o desenvolvimento da inteligência e
de aprendizagens relacionadas ao processo
de aquisição das linguagens oral e escrita e
ainda que relações há entre o brincar e esses
processos?

O BRINCAR E SUAS RELAÇÕES
COM OS PROCESSOS DE
AQUISIÇÃO DA LIGUAGEM ORAL
E ESCRITA
Muitas pesquisas apontam que os
primeiros anos de vida de uma criança
são particularmente relevantes para o seu
desenvolvimento e as evidências dessa
importância continuam a se mostrarem cada
vez mais com os avanços teóricos apoiados
pelos dados empíricos de muitas ciências,
por exemplo: a Psicologia a Neurociências,
as Ciências Sociais, a Economia, e mais
recentemente a Ludopedagogia. Todas
essas áreas possuem em comum o fato de
considerarem a brincadeira como fonte de

aprendizagem e desenvolvimento. Levamnos a compreender que, observar as crianças
em suas expressões lúdicas pode nos revelar
muitas coisas. MARTINS (2016) nos aponta
que:
Brincar é central para o desenvolvimento
da saúde e da conduta infantil espontânea,
desempenhando um papel importante no
desenvolvimento do cérebro, especialmente
nos primeiros anos de vida. As experiências
intensamente vividas e carregadas de emoção
positiva e sensações prazerosas são o passe
mágico para proteger a natureza única e
evolutiva da criança. Brincar é essencial para
o desenvolvimento da resiliência e oferecer
espaços e ambientes que favoreçam o
livre brincar é proporcionar condições para
o desenvolvimento da criatividade, das
competências e das habilidades necessárias
para que ela exerça o papel que lhe cabe
na comunidade em que vive, no presente e
no futuro. As brincadeiras e os brinquedos,
objetos que fazem parte do imaginário infantil,
quando bem escolhidos, são instrumentos
importantes para o desenvolvimento das
crianças, contribuindo para a sua educação
(MARTINS, 2016, p. 157).
Considerar a atividade lúdica um
instrumento importante para a educação,
implica analisarmos sua contribuição para
o desenvolvimento da inteligência e de
aprendizagens relacionadas aos processos
de aquisição das linguagens oral e escrita e
ainda descrever as relações existem entre
o brincar e esses processos. Para isso,
recorremos a dois importantes teóricos, que
se dedicaram a estudar as relações entre
o brincar e o desenvolvimento da criança,

1405

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

Donald Winnicott (1975, 1965) e Vygotsky
(1988).
Donald Woods Winnicott (1975, 1965)
pediatra e psicanalista inglês, foi um dos
maiores nomes da psiquiatria e da psicanálise
infantil, realizou uma grande contribuição
para a sociedade britânica ao cuidar de
crianças retiradas de suas mães por causa
da Segunda Guerra Mundial. Ele percebeu
que a única maneira de ajuda-las a lidar com
sofrimento à época, era brincando. Concluiu
que brincar é um ato de criação. À medida
que a criança brinca, desenvolve uma
conduta de comunicação consigo mesma
e com os outros. Para ele, a brincadeira
assume-se como uma linguagem própria que
favorece o crescimento saudável e conduz
a relacionamentos coletivos, pois a criança
que não consegue brincar, já nos indica que
algo não está bem em seu desenvolvimento.
Sua teoria aponta que ao nascer, a
criança traz consigo aspectos biológicos
que serão importantes tanto para o seu
crescimento biológico quanto para o seu
desenvolvimento como um todo, incluindo
o desenvolvimento psicológico. Nesta fase,
o mundo infantil se resume à sua própria
realidade interna, ou seja, suas necessidades
vivenciadas a partir de suas sensações e
percepções. A criança percebe o mundo
a partir do que ela sente, vê e ouve. Além
disso, sente-se indiferenciada quanto aos
objetos em sua volta, para ela o objeto e ela
são a mesma coisa. Para começar a colocar
em atividade sua imaginação o bebê precisa
viver um momento de ilusão que nesta fase
depende exclusivamente da ação do adulto.
São as interações que propiciam o potencial

criativo e essa só será eficaz se aquele que
interagir com o bebê der espaço para que ele
(o bebê) também aja (de modo espontâneo),
gerando, assim, uma relação de confiança.
Progressivamente a criança compreende
que existe uma realidade que lhe é externa.
É neste sentido que Winnicott (1975, 1965)
considera o brincar como um lugar de criação,
matriz da experiência cultural. Sua teoria nos
ajuda a compreender o brincar como um rico
instrumento de elaboração, em que por meio
da ação da criança, dá-se início à atividade
mental criativa, uma dimensão psicológica
diferenciada da sua realidade interna.
Assim, a ação de brincar possui uma
função estruturante que possibilita o
desenvolvimento do pensamento da criança,
contribuindo para que o ato de brincar
desenvolva a interação, a expressão verbal por
meio da socialização de seus medos, desejos
e interesses favorecendo a comunicação.
Brincar também “fornece uma organização
para a iniciação de relações emocionais
e assim propicia o desenvolvimento de
contatos sociais” (WINNICOTT, 1985, p.
163).
A atividade de brincar, assim como a
utilização de objetos transicionais (ursinho
de pelúcia, paninho) são considerados como
fundamentais para o desenvolvimento
infantil, pois é a forma da criança se comunicar
nesse momento. Por isso, Winnicott (1975)
também destaca que os educadores dessa
faixa etária devem estimular tal atividade
combinando diferentes formas de brincar
e, assim, ajudando a criança bem pequena
a comunicar-se. (BIANCHINI, ARRUDA,
GOMES, 2015, p. 29).
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Vygotsky (1988), também contribuiu
com sua teoria sobre o desenvolvimento da
linguagem e suas possíveis relações com o
brincar. Sua teoria baseia-se na premissa de
que o desenvolvimento humano somente
pode ser compreendido em seu contexto
social concebendo o indivíduo como uma
parte inseparável da cultura atuando sobre
o mundo. A criança a partir de sua interação
em um determinado contexto cultural, de sua
inter-relação com elementos do seu grupo
e de sua própria participação em práticas
sociais incorpora formas de pensar e de agir
já consolidadas na experiência dos homens.
Para Vygotsky (1988), os processos mentais
superiores (sensação, percepção, atenção,
emoção, pensamento e linguagem), têm
origem em processos sociais, e essa conversão
das relações sociais em funções psicológicas
se dá pela mediação, que inclui o uso de
instrumentos e signos, produzidos social e
culturalmente. Neste âmbito, o brincar tem
um papel fundamental no desenvolvimento
da criança, pois seguindo a ideia de que o
aprendizado se dá por interações, no brincar
criam-se condições para que determinados
conhecimentos e valores sejam consolidados
ao exercitar no plano imaginativo a capacidade
de imaginar situações, representar papéis,
seguir regras de conduta presentes em
uma determinada cultura. Nesta ótica, as
brincadeiras se inserem como uma atividade
humana na qual imaginação, fantasia e
realidade interagem na produção de novas
possibilidades de interpretação, de expressão
e de ação pelas crianças, assim como novas
formas de construir relações sociais com
outros sujeitos.

A teoria de Vygotsky (1988), nos mostra
que a criança, mesmo na mais tenra idade,
sem saber falar, sabe se expressar para
atingir seus objetivos, tal comunicação pode
ser realizada por meio do choro, do riso, por
gestos e em particular pelo brincar. Assim, a
aquisição da linguagem é resultante de um
longo processo do desenvolvimento das
funções superiores que se inicia na criança
pelo seu gesto e que nós, adultos, atribuímos
um significado. “Entre o gesto e o signo dois
elementos interpõem-se: o desenho e o faz
de conta”, MELLO (2014, p. 24). Na idade
pré-escolar esses elementos vão ajudando a
criança a tornar mais elaborado o modo de
utilizar as diversas formas de representação.
A simbologia presente na representação
do faz de conta e no desenho é uma etapa
anterior e uma forma de linguagem que leva
a criança a desenvolver a linguagem escrita,
“desenho e faz de conta compõem uma linha
única de desenvolvimento que leva do gesto
– a forma mais inicial da comunicação – às
formas superiores da linguagem” (MELLO,
2014, p. 25). Isto nos permite reconhecer
que as atividades lúdicas são importantes,
porque possibilitam que a criança avance
em sua aprendizagem pelo exercício social
que promovem. Por exemplo, a criança que
brinca de ser mãe ou professora, potencializa
a vivência de um futuro que ainda não está
posto no presente possibilitando o avançar
na aprendizagem e em seu desenvolvimento.
Ao brincar, a criança descreve o que
conhece, resgata da memória suas
lembranças, comunica-se, desenvolve a
sociabilidade e faz uso da linguagem como
sistema de comunicação utilizado para
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transmitir seu pensamento.
Os princípios de Winnicott (1975,
1965) e Vygotsky (1988), possibilita-nos,
enxergar no brincar uma atividade lúdica que
proporciona a apropriação do mundo pela
criança e é por intermédio da ação lúdica que
o mundo humano penetra em seu processo
de constituição. Na atividade lúdica, a
articulação entre a imaginação e a imitação da
realidade, possibilita à criança oportunidades
de recriar e repensar acontecimentos. É
neste sentido que a brincadeira estimula
a descontração, desenvolve a capacidade
de criação, estabelece comunicação,
verbalização, diálogo, interação e contribui
para o desenvolvimento do pensamento e
da linguagem.
No brincar a criança aprende consigo
mesma, com os objetos e com as pessoas
envolvidas nas brincadeiras. Os elementos
envolvidos nas brincadeiras organizam-se de
muitos modos, criam conflitos e projeções,
concebem diálogos e argumentações,
possibilitam o enfretamento de problemas
e suas possíveis soluções. Quando utilizam
a linguagem do faz de conta, por exemplo,
as crianças enriquecem sua identidade
e consequentemente desenvolvem a
linguagem (MACEDO, 2005, p. 44).
Ao considerarmos as brincadeiras como
recurso impulsionador do processo de
aprendizagem, observaremos que quando
brincam as crianças desenvolvem habilidades
cognitivas de atenção, memorização,
ordenação, análise, síntese, composição,
decomposição, resolução de problemas.
Por meio das brincadeiras, as crianças
encontram um clima propicio à linguagem

oral,
enriquecendo
seu
vocabulário,
aperfeiçoando as formas de expressão além
de ampliarem a maturidade física e mental.
GIMENES (2009) corrobora com essa
afirmação ao apontar que:
As atividades lúdicas, nas suas diversas
expressões, como: correr, pular, desenhar,
pintar, cantar, recitar, interpretar, tocar,
dançar e outras, colocam a criança que brinca
como um agente sensibilizador de emoções e
de comportamentos, em qualquer ambiente
em que estiver. E se o brincar, em sua
linguagem expressiva, é tão variado, sabemos
que são muitas as necessidades básicas que
ele atende e satisfaz se estiver presente no
processo da aprendizagem e beneficiando o
desenvolvimento como: praticar, escolher,
perseverar, imitar, dominar, construir. Além
disso, o ato do brincar pode conquistar a
confiança, novos conhecimentos, habilidades
e entendimentos no criar, observar,
experimentar, movimentar, cooperar, sentir,
pensar, até sonhar e idealizar (GIMENES,
2009, p. 8).
Para exemplificarmos, baseados na
obra de TEIXEIRA (2010) e FRIEDMANN
(2012), apresentamos a seguir algumas
brincadeiras que quando exploradas pelo
educador pode favorecer o processo de
aquisição da linguagem oral e/ou escrita.
Salientamos que cabe ao educador utilizalas como instrumento metodológico,
ampliando as diferentes possibilidades de
comunicação, de ampliação do vocabulário
e de desenvolvimento de habilidades
comunicativas entre as crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo procuramos responder como as brincadeiras,
podem favorecer o aperfeiçoamento da inteligência e das
aprendizagens relacionada aos processos de aquisição da
linguagem oral e escrita? A pesquisa leva-nos a concluir
a importância do lúdico na educação, especificamente
que as brincadeiras, quando utilizadas como recurso
metodológico,
possibilitam
o
desenvolvimento
de
aprendizagens relacionadas a esses processos.
Vimos que ao brincar as crianças usam diferentes formas
de expressão, falam, constroem, cantam, fazem gestos, usam
a imaginação, imitam, organizam o pensamento, relacionam
os nomes dos objetos a situações do seu cotidiano, tomam
decisões, expressam sentimentos, individualidades e
identidade e em especial usam a palavra para comunicar-se.
Portanto, além de auxiliar a constituição das subjetividades
da infância o brincar pode oportunizar o desenvolvimento da
comunicação. A partir dessas afirmações e considerando todas
as dimensões que o brincar constitui, vale a pena refletirmos
sobre as relações entre o brincar e o desenvolvimento da
linguagem, bem como, da incorporação das brincadeiras no
trabalho educativo. É oportuno que o educador considere
o brincar como instrumento metodológico facilitador da
aquisição de conhecimentos no plano da aprendizagem.
Nesta perspectiva, defendemos o brincar como direito
da criança, recurso que favorece a compreensão do
universo infantil, revela suas referências culturais seus
modos próprios de sentir, pensar e agir, suas formas
de se relacionar com os outros contribuindo para o
desenvolvimento da linguagem oral, da escrita e das interfaces
que envolvem os processos de comunicação.
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INTRODUÇÃO

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O trabalho aponta as possibilidades que tem as brincadeiras para o
desenvolvimento dos processos de ensinar e aprender e revelam os espaços e tempos
destinados pelas professoras e pelas escolas as atividades lúdicas cotidianamente dessa
forma produzem a reflexão sobre o brinquedo compreendendo-o como atividade
fundamental da infância que tem um papel primordial no seu desenvolvimento, uma
vez que está na gênese do pensamento e, portanto implica na possibilidade de criar
e transformar o mundo. As brincadeiras tradicionais que encantam e fazem parte do
cotidiano de várias gerações de crianças estão desaparecendo na atualidade devida às
transformações do ambiente urbano, da influência da televisão e dos jogos eletrônicos.
Pesquisas atuais mostram a importância de resgatar as brincadeiras tradicionais na educação
e socialização da infância, pois brincando e jogando a criança estabelece vínculos sociais,
ajusta-se ao grupo e aceita participação de outras crianças com os mesmos direitos. Obedece
a regras traçadas pelo grupo, aprende a ganhar e aceita as perdas, cultiva a fantasia, vivencia a
amizade e a solidariedade. Desenvolve a atenção, equilíbrio e a coordenação motora. Facilita
muito sua aprendizagem, dos demais conteúdos escolares e ajuda a formar pessoas mais
solidárias. Mostrar os benefícios que as brincadeiras trazem ao desenvolvimento infantil,
tanto emocional, quanto cognitivo, abrindo espaço para todo o tipo de brincadeiras dentro
da escola, já que esta faz parte da cultura das crianças, e que as vivências constituam em
experiências vivas, agradáveis e enriquecedoras no ambiente da Educação Infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil; Desenvolvimento Infantil; Brincadeiras; Jogos.
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Este tema nasceu da importância em
desenvolver o brincar como ferramenta
pedagógica na educação infantil de forma
prazerosa, despertando o interesse da
criança, facilitando a mediação entre o brincar
e o aprender. Desenvolvendo os conteúdos
escolares de forma que a criança aprenda
usando brincando. Brincar é um direito de
todas as crianças do mundo, garantido no
princípio das leis. É uma atividade de grande
importância para a criança, tornando – a
ativa, criativa, e lhe dá oportunidade de
relacionar-se com os outros, construindo o
sujeito junto à sociedade.
Segundo FRIEDMAMN (1996, p.18) o
que acontece no decorrer de uma atividade
lúdica depende sobretudo das ações da
criança num tempo e espaço determinados,
com ou sem parceiros, com ou sem objetos
de brincar.
A aprendizagem da criança vive em
constante mudança, mas o prazer de brincar
não muda. Não basta brincar por brincar, o
brincar tem que ter objetivos fundamentos
específicos e um projeto a ser desenvolvido
relata ainda que a prática de brincar
não seja somente física e motora, mas
intelectual, trabalhando constantemente
com o ato de raciocinar. A brincadeira tem
que ser espontânea e ao mesmo tempo
regulamentada.
[...] A brincadeira infantil em seu conteúdo
imaginário e narrativo parecesse enriquecer
grandemente com suportes variados e
coerentes colocados á sua disposição. É
preciso distinguir dois níveis de acessórios.

De um lado, trata-se de brincadeira de
papéis: a criança, com a ajuda de seu corpo,
desempenha um papel.
Entretanto, o brinquedo é mais do que
um instrumento de brincadeira. Ele traz para
a criança, não só um meio de brincar, mas
também imagens, representações, universos
imaginários. Ele estrutura o conteúdo da
brincadeira sem, no entanto, limitar a criança,
muitas vezes induzida a tomar grandes
liberdades. (BROUGERE, 1995, p.83)
Temos convicção de que as brincadeiras
infantis revelam um conteúdo riquíssimo, que
pode ser usado para estimular o aprendizado.
A pesquisa a cultura lúdica da perspectiva da
sociedade na qual cada criança está inserida.
É o contexto social, diz ele, que determinam
quais serão as brincadeiras escolhidas e
o modo como elas serão realizadas. Seus
estudos indicam que os pequenos se
baseiam na realidade imediata para criar
um universo alternativo, que ele batizou
de segundo grau e no qual o faz de conta
reina absoluto. Graças a um acordo entre os
participantes - mesmo os muito pequenos -,
todos sabem que aquilo é “de brincadeira”.
Por isso, fica fácil decidir quando parar. Pelo
mesmo motivo, um jogo não pode ser nem
muito entediante nem muito desafiante ao
ponto de provocar ansiedade.
A primeira característica é a que se refere
ao faz de conta. Toda brincadeira começa com
uma referência a algo que existe de verdade.
Depois, essa realidade é transformada para
ganhar outro significado. A criança assume
um papel num mundo alternativo, onde as
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coisas não são de verdade, existe um acordo
que diz “não estamos brigando, mas fazendo
de conta que estamos lutando”. A segunda
característica é a decisão. Como tudo se
dá num universo que não existe ou com o
qual só os jogadores estão de acordo que
exista, no momento em que eles param de
decidir, tudo para. É a combinação entre
o segundo grau e a decisão que forma o
núcleo essencial da brincadeira. A esses dois
elementos, podemos acrescentar outros três.
Para começar, é preciso conhecer as regras e
outras formas de organização do jogo. Além
disso, o brincar tem um caráter frívolo, ou
seja, é uma ação sem consequências ou com
consequências minimizadas, justamente
porque é “de brincadeira”. Por fim, o brincar
tem de se desenvolver em aberto, com
possibilidades variadas. Quando todos
sabem quem vai ganhar, deixa de ser um jogo
e nesse ponto é o contrário de uma peça de
teatro, que também é “de brincadeira”, mas
que sabemos como acaba.

A IMPORTÂNCIA DA
BRINCADEIRA NO
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A sociedade sofreu mudanças ao longo
destes últimos anos, por isso o espaço
ocupado pela população ficou menor, e
consequentemente o espaço do brincar
entre uma realidade e outra.
Os jogos e as brincadeiras, evidentemente,
mudaram muito desde o começo do século
até os dias de hoje nos diferentes países e

contextos sociais. Mas o prazer de brincar
não mudou. Ao observarmos detidamente
a brincadeira infantil, duas características
se destacam de imediatos: o prazer que
envolve o jogo se contrapõe aos momentos
de tensão, a uma séria compenetração dos
jogadores envolvidos. O jogo é prazeroso
e sério ao mesmo tempo. (FRIEDMAMN,
1996, p.11)
A brincadeira traz para o desenvolvimento
da criança; localizar as dificuldades
encontradas pelos educadores em utilizar a
brincadeira como ferramenta pedagógica e
se a brincadeira pode propiciar as condições
para um desenvolvimento saudável da
criança. Além de incentivar a conscientização
dos pais e educadores sobre um trabalho
conjunto para a introdução do brinquedo na
aprendizagem da criança.
Os autores afirmam categoricamente que
o brincar tem um papel muito importante de
estimulação cognitiva, afetiva e motora, ou
seja, no desenvolvimento e na construção
do conhecimento na educação infantil, o
brincar é uma das formas mais costumeiras
da criança entrar em contato com a realidade,
facilitando assim a aprendizagem.
Brincar é uma atividade livre, imprevisível
e espontânea, porém, ao mesmo tempo
regulamentada, brincar é uma maneira de
apropriação do mundo de forma ativa e
direta, mas também se dá na representação
da fantasia e da linguagem podemos
atribuir os seguintes aspectos no jogo
lúdico com relação à criança, ela tem uma
preparação para a vida, porque aprende
certas limitações, tem a liberdade de ação,
é livre para criar e manipular o seu mundo
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sente prazer em poder transformar objetos
e lugares, tem a possibilidade de repetição
da experiência, ela tem a liberdade de repetir
uma brincadeira ou um momento que gostou
e tem a realização simbólica dos desejos, os
realiza com imaginação.
O jogo pode ser um elemento integrador
da criança no mundo social, há sempre um
caráter de novidade o que é fundamental
para despertar o interesse dela, e à medida
que a criança brinca vai se conhecendo
melhor, construindo interiormente o seu
mundo. Assim o brincar é mais que um meio
de expressão de fantasias, de conteúdos
ocultos.
O jogo vem sendo utilizado cada vez mais
em sala de aula por professores preocupados
com a importância da brincadeira como
ferramenta de educação.
As duas filosofias implícitas da infância e
do jogo seguem a mesma linha conceitual
e metodológica: consideram que a
ordem histórica e a social são elementos
constitutivos da infância e do jogo.
(FRIEDMAMN, 1996, p.43)
Deve-se incentivar a criança na expressão
do seu “faz-de-conta”, porque ela busca
realizar desejos, que na sua realidade não
são satisfeitos. Muitas vezes a criança deseja
fazer coisas que não é permitido, talvez
por suas condições ou criações, por isso
devemos deixar que brinquem, e realizasse
esses desejos, talvez de ser alguém, de ir
a algum lugar, de possuir alguma coisa, ela
manipula o mundo real.
O brincar é essencial a toda criança
e deve acontecer em todas as fases de
desenvolvimento. De nenhuma criança deve

ser retirado o direito de brincar, e com as
brincadeiras a criança elabora suas angústias,
ansiedades, alegrias e assim compreende
melhor o mundo que a cerca.

CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS
PARA O DESENVOLVIMENTO
EMOCIONAL DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As crianças nas suas brincadeiras criam
personagens que convivem no seu dia a
dia. O menino que brinca de carrinho esta
representando o papel do pai, quando
brincam de médico representam o médico,
brincam de super-heróis para representar
os personagens de desenhos animados,
não podemos conceber uma criança sem o
imaginário.
O desenvolvimento moral é igualmente
um processo de construção que vem do
interior. As regras do exterior são adotadas
como regras da criança, quando ela as
constrói de forma voluntária, sem pressões.
A criança constrói sua própria regra moral
quando resolve sacrificar certos benefícios
imediatos em proveito de uma relação
recíproca de confiança com o adulto ou com
outras crianças. (KAMII, 1976, p.67).
Essa relação de confiança e respeito é
o pano de fundo para o desenvolvimento
da autonomia. E só a cooperação leva à
autonomia.
Por meio da brincadeira a criança vivencia
um aprendizado. Não é brincar por brincar,
não é só lazer, essa brincadeira é necessária
para o seu desenvolvimento, expressando
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suas ideias, o conhecimento que tem de si,
de outras pessoas, do mundo adulto e de
lugares que conhece ou que imagina como
devem ser. Assim ao observar as brincadeiras
a conhecemos.
O jogo é indispensável para o uso das
crianças, porque ela cria uma relação íntima
com ele e não tem determinação quanto
ao uso e a criança pode “transmitir” vários
significados a ele diferentes brincadeiras, ou
até mesmo na brincadeira.
Segundo FRIEDMAM (1996, p.20) “[o jogo
é, pois, um “quebra-cabeça”...] não é, como
se pensava, simplesmente um método para
aliviar tensões. Também não é uma atividade
que “prepara” a criança para o mundo, mas é
uma atividade real para aquele que brinca”.
Verdadeiramente, brincamos, envolvemonos com paixão no jogo, sem precisarmos,
em absoluto saber o que ele significa.
O brinquedo estimula a representação
à expressão de imagens que evocam
aspectos da realidade ele é um objeto de
criador lúdico que facilita a imaginação
e criação, porque ao brincar a criança
consegue manipular a sua realidade, eles são
substitutos dos objetos reais.
HUIZINGA
(1938,
p.22)
define
o jogo como “uma atividade livre,
conscientemente tomada como não-séria
e exterior à vida habitual, mas ao mesmo
tempo capaz de absorver o jogador de
maneira intensa e total”.
Acredita-se que o brincar quando é uma
atividade livre sem grandes exigências
proporciona prazer à criança e ela consegue se
expressar mostrar todo o seu conhecimento,
como está vendo e entendendo o mundo

real. Ela aprende a respeitar opiniões,
resolver seus problemas, ajuda na interação
com o mundo social e na socialização dela
com outras pessoas.

AS BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL COMO
FATOR CONTRIBUINTE PARA
O DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM
Segundo o psicólogo VYGOTSKY (1984,
p.32) é na brincadeira que a criança se
comporta além do comportamento habitual
de sua idade, além de seu comportamento
diário. A criança vivencia uma experiência do
brinquedo como se ela fosse maior do que é na
realidade. Para este pesquisador, o brinquedo
fornece estrutura básica para mudanças das
necessidades e da consciência da criança. A
ação infantil na esfera marginativa, em uma
situação imaginária, a criação das intenções
voluntária e a formação dos planos de vida
real e motivações volitivas aparecem no
brinquedo, que se constitui no mais alto
nível de desenvolvimento pré-escolar.
Acredita-se que esse desenvolvimento
se dá mediante há uma interação entre
ambientes físicos e sociais, desta cultura
onde pais, avós, educadores e outros,
ajudam a proporcionar à criança participar
de diferentes atividades, promovendo
diversas ações, levando a criança a um saber
construído pela cultura e modificandose com suas necessidades biológicas e
psicossociais. Por isso, a importância da
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brincadeira, para criar uma nova relação
entre situações do pensamento e situações
reais. Brincar é coisa muito séria. Toda
criança deveria poder brincar. A brincadeira
contribui para o processo de socialização das
crianças, oferecendo-lhes oportunidades de
realizar atividades coletivas livremente, além
de ter efeitos positivos para o processo de
aprendizagem e estimular o desenvolvimento
de habilidades básicas e aquisição de novos
conhecimentos.
A criança deve aprender a brincar para
elaborar e resolver situações de conflitos e
para isso deve usar a imaginação, observação
e imitação. No inicio, essas representações
são simples, mas conforme a idade se torna
um “faz de conta” mais elaborado, que além
de ajudar a resolver conflitos na brincadeira,
ajuda na compreensão de papeis sociais
presentes na nossa cultura, como o que é
ser pai, ser mãe, ser professora e ajuda na
compreensão das regras e normas sociais, e
também limites, por que a criança aprende
a lidar com regras que são impostas durante
a brincadeira, aprendendo que temos que
segui-las por que o ato de burlar as regras
pode ter alguma consequência.
A brincadeira em grupos exige troca
de pontos de vista, o que leva a criança a
observar os acontecimentos, sozinha ela
pode dizer e fazer o que querer pelo prazer
do momento, mas em grupo percebe que
deve pensar aquilo que vai dizer que vai
fazer, para que possa ser compreendida. A
relação com o outro permite um avanço na
organização do pensamento.
A criança que brinca pode adentrar o
mundo do trabalho pela via da representação

e da experimentação; o espaço da
instituição deve ser um espaço de vida e
interação e os materiais fornecidos para
as crianças podem ser uma das variáveis
fundamentais que auxiliam a construir e
apropriar-se do conhecimento universal.
(WAJSKOP, 1995, p.27)
Ao
brincar
a
criança
organiza
hipóteses para resolver problemas e realiza
comportamentos que vão além de seu
comportamento habitual, por exemplo, a
criança que imita a mãe quando brinca de
casinha, ela reelaborará uma situação que
“marcou” sua vida jogando simbolicamente,
expressando, assim suas emoções e
sentimentos. Assim a fantasia é fundamental
na vida das crianças, especialmente quando
estão no período da educação infantil,
porque sua relação com a realidade ainda
está sendo construída.
Para WAJSKOP (1995, p.29)
a brincadeira é uma forma de
comportamento social, que se destaca da
atividade do trabalho e do ritmo cotidiano
da vida, reconstruindo-os para compreendêlos segundo uma lógica própria, circunscrito
e organizado no tempo e no espaço.
Na brincadeira sonhos e desejos são mais
fáceis de aproximarem simbolicamente da
realidade. As brincadeiras proporcionam um
desenvolvimento para a aprendizagem da
linguagem, nos domínios cognitivos e afetivos.
É nesta brincadeira que o adulto facilita a
aprendizagem da linguagem pela criança
ao fazer suas interferências e respondelas usando uma linguagem apropriada. Os
adultos são os facilitadores da aprendizagem
da linguagem e ao proporcionar uma
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brincadeira para a criança o adulto estimula
a linguagem, ajuda no esclarecimento de
novas palavras e seu conceito, o uso e a
prática da linguagem, o desenvolvimento e
uma consciência metalinguística e também
encoraja a criança a dizer o que pensa, ou
seja, o pensamento verbal.
A linguagem é importante para a criança
expressar a aprendizagem que se constrói
com o brincar e para estruturar uma
aprendizagem no futuro.
Com o brinquedo, a criança constrói
sua relação com o objeto, suas relações
abandono, de perda, de sua desestruturação,
que constituem, na mesma proporção, os
esquemas que ela reproduzira com outros
objetos, na sua vida futura. Cercar as crianças
de objetos, tanto no quadro familiar quando
no quadro das coletividades infantis (creches
e pré-escolares), é inscrever o objeto, de um
modo essencial, no processo de socialização
e é, também, dirigir, em grande parte, a
socialização para uma relação com o objeto”.
(BROUGERE, 1995, p.64).
As brincadeiras são linguagens não
verbais, nas quais a criança expressa e
passa mensagens, mostrando como ela
interpreta e enxerga o mundo de maneira
geral, não está preparado para lidar com
a presença das brincadeiras dentro da
escola. Para ela, neste momento, o processo
de formação do educador não oferece
uma orientação pedagógica para essa
consciência de que a criança precisa se
colocar no mundo utilizando sua linguagem.
A criança fala de forma mais espontânea,
enquanto o professor tem muito medo de
perder o controle. Ele acha que se não ensinar

algo específico, não controlará os estudantes.
Mas as atividades lúdicas revelam e apoiam
o desenvolvimento do aluno.
O professor precisa tomar conhecimento
disso e não exercer uma pressão que
ignore a fase do faz-de-conta, do brincar
e dançar. Normalmente, são atribuídas
responsabilidades
muito
precoces
aos alunos. Assumir as brincadeiras
na escola é uma postura que pede muita
reflexão aos educadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a avaliação de nossas pesquisas, percebemos que
a brincadeiras e jogos infantil que é de extremamente
importância para a criança sem variações de faixa etária.
Acreditamos que a brincadeira é necessária para a criança,
desenvolvendo a criatividade, a imaginação, linguagem
verbal e corporal, desenvolvimento intelectual, físico e
motor e pode ser trabalhada em qualquer etapa da vida da
criança, facilitando o entendimento de conceitos, valores e
conhecimento com os jogos e brincadeiras.
As hipóteses e os objetivos propostos neste
artigo obtiveram resultados, os autores por meios de
pesquisas concretas afirmam os resultados positivos
por meios dessas práticas.
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O CUIDAR/EDUCAR SOB A ÓTICA
DOS TEXTOS LEGAIS BRASILEIROS,
EM ESPECIAL PAULISTANOS
RESUMO: Este artigo propõe uma breve revisão crítico reflexiva, acerca da relação
do binômio “Cuidar/Educar” na Educação Infantil e de alguns textos legais publicados a
saber: Constituição 1988 LDB 1996, RCNEIs – Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil; DCNEIs – Diretrizes Curriculares para Educação Infantil - Resolução Nº
5, de 17 de dezembro de 2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil; Orientação Normativa nº01/2013. Neste sentido, durante a escrita deste artigo,
lançamos questões e indagações, reflexões, sobre em que medida os documentos legais,
oficiais, brasileiros, alimentam e corroboram na formação de educadores, especificamente
da educação infantil, desencadeando mudanças e vivências em suas práticas juntamente
aos bebês e às crianças, na rotina diária, no trabalho desenvolvido em Centros de
Educação Infantil. Mais ainda, este artigo tem por objetivo desvelar quais as concepções
trazidas no bojo destes textos legais, referentes ao “Cuidar/Educar”. O que significa ser
professora de bebês? Quais os dilemas e conflitos enfrentados pelos professores de
educação infantil em relação ao ato de cuidar e educar? Como se caracteriza o “Cuidar/
Educar” em uma turma de berçário? O que se espera de uma ação pedagógica na creche?
Como propor um currículo para crianças bem pequenas? Quais são as funções específicas
de uma escola que atende bebês e crianças bem pequenas? Quais as estratégias
consideradas adequadas ao trabalho pedagógico com crianças pequenas? Como
mediar a inserção dos bebês e das crianças na cultura e ao mesmo tempo garantir sua
atividade criadora de novas culturas? Quais possibilidades de conhecimento podem ser
desencadeadas e promovidas ao “Cuidar/Educar”, considerando estes dois conceitos de
modo integrado? Enfim, o objetivo principal desse artigo é trazer a criança para o centro
da pauta das discussões, dando visibilidade à cultura da infância, promovendo a ideia que
cuidamos/educamos/educamos/cuidamos: este é o nosso grande desafio!
Palavras-chave: Educação Infantil; Legislação Educacional; Educar/Cuidar; Currículo.
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INTRODUÇÃO
Cada criança, em sua singularidade, ao
nascer, é inserida em núcleos familiares
e contextos sociais diferentes e passa a
fazer parte da sociedade. Como ator social,
único, singular, sujeito histórico e cultural é
constituído pelas experiências e, ao mesmo
tempo, influencia o meio em que vive
devido ao processo de interação. As formas
de estar no mundo são manifestadas nas
relações e nas experiências e interações
cotidianas vivenciadas. Bebês e crianças
são agentes de sua própria socialização,
aprendendo o mundo social à sua maneira,
interpretando-o e ressignificando-o com
seus pares somados a intervenção dos
adultos. Assim, neste processo os adultos
têm papel de extrema importância e muitas
vezes decisivo, como responsáveis por
propiciar às crianças acessos aos bens
culturais de maneira significativa e ativa.
A inserção no CEI, CEMEI e na EMEI pode
ser uma experiência de crescimento para os
bebês e crianças, se aqueles forem ambientes
pensados e preparados para atendê-los,
ricos culturalmente, acolhedores, capazes
de apoiar suas emoções, manifestações,
desejos, interesses e sentimentos. Lugares
de compreensão de suas necessidades físicas
e emocionais, capacidades, dificuldades
e angústias. As Unidades de Educação
Infantil são espaços sociais organizados
com a função atual de compartilhar com
a família/responsáveis o processo de
inserção dos bebês e das crianças na vida
social e cultural mais ampla. Proporcionar
momentos de organização e planejamento

de exposições abertas à comunidade escolar
com os bebês e as crianças é dar visibilidade
às produções da cultura da infância e
estabelecer momentos de interação entre
famílias/responsáveis e o entorno. Para
usufruir de experiências relacionais entre
bebês e crianças da mesma idade, idades
diferentes e entre adultos, a organização
da unidade educacional deve permitir a
livre expressão, a autonomia, interações em
pequenos e grandes grupos e com grupos de
faixas etárias diferentes.
Outra condição é a variedade, a
consistência
e
a
continuidade
de
experiências que meninas e meninos,
sozinhos, em grupo ou com os adultos terão
possibilidades de realizar. A brincadeira
é sem dúvida a dimensão do interagir
mais
frequente
para
bebês
e
crianças, pois é uma atividade de alta
prioridade para eles. Cabem às educadoras
e aos educadores estarem presentes nos
momentos de brincadeiras e atentos
à organização dos tempos, espaços e
materiais e disponíveis para interagir com os
bebês e crianças, mas também possibilitar
espaços para que eles se organizem a
partir do que lhes é ofertado, promovendo
experiências de relações significativas. O
olhar e a escuta sensíveis à potencialidade
interativa dos bebês e das crianças, aos
seus balbucios, falas, gestos e movimentos,
geram a intervenção por parte do adulto, ao
mesmo tempo em que acompanha e apoia
os percursos dos pequenos, de maneira
sutil, adequada e enriquecedora, sem ter
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atitude invasiva. Bebês e crianças crescem,
descobrem, inventam juntas, com novas
estratégias de relação, novas soluções de
problemas, novos pontos de vista,
negociados e compartilhados entre elas e
respeitados pelos adultos. É importante
respeitar o ritmo e os tempos de
desenvolvimento de cada bebê e criança,
reconhecendo as diferenças individuais,
estimulando o respeito à diversidade.
Desse modo, a interação e a brincadeira
devem ser eixos norteadores das práticas
pedagógicas que compõem a proposta
curricular da Educação Infantil como
propõem
as
Diretrizes
Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil.
A
promoção da saúde e bem estar dos bebês
e das crianças é uma dimensão primordial
do trabalho nas instituições de educação
infantil a ser compartilhada com as famílias
e profissionais da saúde. Responsabilidade
que precisa ser assumida no contexto da
escola e da comunidade, frente a práticas
culturais de cuidado e saúde individual
e coletiva dos bebês e das crianças.
É importante que a equipe escolar conte
com competente orientação e parceria
com órgãos de saúde e estabeleça
um diálogo próximo com as famílias
para conhecimento de necessidades
individuais das crianças.
As unidades educacionais precisam ser
incentivadas a pensar de forma ampla e
profunda a dimensão da promoção da
saúde e do bem estar, que se desdobra
nas experiências de aprendizagem de
ser cuidado, cuidar de si, do outro e do
mundo, na perspectiva da responsabilidade

e autonomia pessoal e coletiva. Cuidado
que não se restringe à saúde física, mas
também à afetiva e intelectual. Cuidar do
bebê e da criança, é, sobretudo dar atenção
a
ela
como
pessoa
que
está
num
contínuo
crescimento
e
desenvolvimento,
compreendendo
suas
singularidades,
identificando
e
respondendo
às
suas
necessidades.
A saúde e o bem estar dependem tanto
dos cuidados relacionais, que envolvem a
dimensão
afetiva
e
dos
cuidados
fisiológicos do corpo como a qualidade
da alimentação e saúde, bem como
da forma como esses cuidados são
oferecidos envolvendo oportunidades da
apropriação
e
recriações
da
cultura.
A
atitude
reflexiva
dos
educadores nos momentos do cuidar implica
a consciência de sua indissociabilidade
com o ato de educar e do direito dos
bebês e das crianças a um contexto
humano
marcado
por relações
de
respeito mútuo, aconchego, cuidado e
enriquecimento cultural.
Para melhor compreensão das questões a
serem destacadas neste artigo, optamos por
organizar os documentos abaixo, apontando
os elementos necessários para tal:
1. Constituição 1988 LDB 1996 e politica
de atendimento na cidade de São Paulo
2. Referencial e a Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI e
DCNEI)
3. Orientação Normativa 01/2013,
correlacionada aos outros documentos
oficiais da cidade de São Paulo.
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A CONSTITUIÇÃO DE 1988,
A LDB 1996 E A POLÍTICA DE
ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS
DE 0 A 6 ANOS NA CIDADE SÃO
PAULO
O atendimento em creches e préescolas como direito social das crianças
se afirma na Constituição de 1988, com
o reconhecimento da Educação Infantil
como dever do Estado com a Educação.
O processo que resultou nessa conquista
teve ampla participação dos movimentos
comunitários, dos movimentos de mulheres,
dos movimentos de trabalhadores, dos
movimentos de redemocratização do país,
além, evidentemente, das lutas dos próprios
profissionais da educação. Desde então, o
campo da Educação Infantil vive um intenso
processo de revisão de concepções sobre
educação de crianças em espaços coletivos,
e de seleção e fortalecimento de práticas
pedagógicas mediadoras de aprendizagens
e do desenvolvimento das crianças. Em
especial, têm se mostrado prioritárias as
discussões sobre como orientar o trabalho
junto às crianças de até três anos em creches
e como assegurar práticas junto às crianças
de quatro e cinco anos que prevejam formas
de garantir a continuidade no processo
de aprendizagem e desenvolvimento das
crianças, sem antecipação de conteúdos que
serão trabalhados no Ensino Fundamental.
A educação e o cuidado na primeira
infância vêm sendo tratados como assuntos
prioritários
de
governo,
organismos
internacionais e organizações da sociedade

civil, por um número crescente de países
em todo o mundo. No Brasil, a Educação
Infantil - isto é, o atendimento a crianças
de zero a seis anos em creches e préescolas - é um direito assegurado pela
Constituição Federal de 1988. A partir da
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional , em 1996, a Educação
Infantil passa a ser definida como a primeira
etapa da Educação Básica.
Nesse sentido, várias pesquisas realizadas
nos anos de 1980 já mostravam que os seis
primeiros anos de vida são fundamentais para
o desenvolvimento humano, e a formação da
inteligência e da personalidade, entretanto,
até 1988, a criança brasileira com menos de
7 anos de idade não tinha direito à Educação.
A Constituição atual reconheceu, pela
primeira vez, a Educação Infantil como um
direito da criança, opção da família e dever
do Estado. A partir daí, a Educação Infantil no
Brasil deixou de estar vinculada somente à
política de assistência social passando então
a integrar a política nacional de educação.
A
Constituição
Federal
criou
a
obrigatoriedade de atendimento em creche e
pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade em seu artigo 208 , inciso IV . O artigo
211, § 2º, dispõe que os Municípios atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e na
Educação Infantil. Enfim, além de explicitar
os princípios e normas inerentes à educação,
a Constituição de 1988 abrigou normas de
caráter universal, os quais se aplicam ao
processo educacional e, em particular, ao
processo ensino-aprendizagem. O artigo 205
da Carta Política de 1988 inovou em matéria
de política educacional, ao dispor que a
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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.
Entretanto, diferentemente das demais, a
atual Constituição Federal elevou a educação
ao status de fundamento da República
Federativa do Brasil no artigo 1º , inciso III
, ao dispor sobre a “dignidade da pessoa
humana “e, através do artigo 3º, inciso III,
que dispõe sobre o objetivo fundamental a
ser alcançado pela República Federativa do
Brasil: “erradicar a pobreza e a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e regionais
“. A “Constituição Cidadã” foi mais além ao
dispor no artigo 6º que: “São direitos sociais
a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma da lei.”
Verifica-se, portanto, que a “Constituição
Cidadã”, foi mais ousada que as suas
antecessoras ao elevar a educação ao
patamar de direito fundamental, objetivo
fundamental e direito social da República
Federativa do Brasil, seguindo desse modo,
a moderna tendência das atuais Nações
Democráticas cujas políticas encontraramse centradas no bem-estar e na dignidade da
pessoa humana.
A Constituição Federal de 1988
reconheceu a educação de 0 a 6 anos em
creches, pré-escolas e instituições similares,
como são os CEIs (Centros de Educação
Infantil) e as EMEIs (Escolas Municipais
de Educação Infantil) da rede de ensino

paulistana, como direito do cidadão e dever
do Estado. Tal concepção também aparece no
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990)
e na Lei de Diretrizes e Bases da educação
Nacional (1996), criando oportunidade
para os educadores que trabalham na área
discutirem as funções dessas instituições
e suas formas de trabalho pedagógico. Na
cidade de São Paulo, na gestão de 1989 a
1992, foi aberto um processo de discussão
e reflexão sobre as práticas assistenciais e
educativas da rede de creches, que resultou
na publicação do documento Política de
creches da Secretaria Municipal de Bem Estar
Social, em que apresentava a intenção acerca
da construção de uma proposta pedagógica,
voltada às crianças, que privilegiasse a
relação entre “Cuidar/Educar” ancorada
em
pressupostos
socioconstrutivistas.
Nessa gestão foram realizados os primeiros
concursos públicos para os cargos de auxiliar
de desenvolvimento infantil, pedagogo,
cozinheira, auxiliar de cozinha, vigia, zelador
e auxiliar de enfermagem para as creches
diretas. Ao longo dos anos 2000, várias
iniciativas indicaram o percurso seguido
para integração das creches à Secretaria da
Educação, merecendo destaque a Portaria
Intersecretarial 03, de 26/04/2011, que
indica a transição das creches em primeiro
momento da rede direta seguida da rede
conveniada, hoje nomeada rede parceira. A
integração das creches para a secretaria da
Educação traz questões como a importância
de os CEIs promoverem, em suas propostas
pedagógicas, práticas pedagógicas, práticas
de cuidado e educação, que favoreçam a
integração entre os aspectos físicos, sociais,
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afetivos, linguísticos e cognitivos dos bebês
e das crianças, tomando-as como seres
completos, totais e indivisíveis. Traz desafios.
Desafios de atendimento à demanda
crescente, acompanhado de propostas
curriculares que promovam experiências de
ampliação sensorial, expressiva, corporal,
cognitiva, linguística, ética, estética, motora,
sociocultural mediadas pelos adultos e que
possibilitem a construção da autonomia, da
saúde, do bem-estar, da auto-organização.
CEIS que promovam a curiosidade, a
exploração, o encantamento, a indagação em
relação à natureza a ao mundo físico e social.
O desafio de respeitar as experiências e os
saberes das crianças, sujeitos históricos com
marcas de sua origem étnico-racial, regional,
religiosa, linguística, familiar, articulando-os
ao patrimônio cultural, tecnológico, científico,
ambiental, artístico. Desafios que exigem a
formação continuada dos profissionais da
creche, tendo por objetivo a atualização, o
aprofundamento dos conhecimentos e da
capacidade de refletir criticamente sobre
o exercício docente e sobre as práticas
cotidianas, sobre o “Cuidar/Educar”.

REFERENCIAL E DIRETRIZES
CURRICULARES PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL (RCNEI E
DCNEI)
Em 1998, o MEC publicou o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI). Esse material é mais uma contribuição
para o professor de Educação Infantil. É um
conjunto de reflexões, cujo objetivo é servir

de subsídio para a construção das propostas
curriculares, mas que não deve ser entendido
como um manual a ser seguido.
O RCNEI é composto de temas agrupados
em três volumes. O primeiro traz reflexões
sobre as creches e pré-escolas brasileiras,
a infância e a profissionalização dos
educadores. O segundo trata dos processos
de construção da identidade e autonomia
das crianças. O terceiro traz textos sobre os
eixos e temas que podem ser trabalhados na
Educação Infantil. Referencial, coerente com
as definições da LDB, reforça que as creches
não devem ser simplesmente espaços de
cuidados com a criança e que as pré-escolas
não se limitem a preparar para a alfabetização.
Ao contrário, cuidado e aprendizado devem
estar integrados desde o início. E sugere
que o trabalho seja articulado em três eixos:
a brincadeira, o movimento e as relações
afetivas que as crianças desenvolvem.
Por meio desses três eixos, as propostas
pedagógicas podem lidar com cinco áreas
diferentes: artes visuais, conhecimento do
mundo, língua escrita e oral, matemática e
música. Há ainda, no Referencial, proposta
sobre o número adequado de crianças por
educador, em cada faixa etária, além de
sugestões sobre o relacionamento da escola
com as famílias, integrando-as ao cotidiano e
ao trabalho da instituição.
“Para efeito das Diretrizes são adotadas as
definições:
2.1 Educação Infantil: Primeira etapa da
educação básica, oferecida em creches e
pré-escolas, às quais se caracterizam como
espaços institucionais não domésticos que
constituem estabelecimentos educacionais
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públicos ou privados que educam e cuidam
de crianças de 0 a 5 anos de idade no
período diurno, em jornada integral ou
parcial, regulados e supervisionados por
órgão competente do sistema de ensino
e submetidos a controle social. É dever
do Estado garantir a oferta de Educação
Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem
requisito de seleção.” (Resolução nº 5, de
17 de dezembro de 2009 Fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil p.12)
O currículo na Educação Infantil é
concebido como um conjunto de práticas
que buscam articular as experiências e os
saberes das crianças com os conhecimentos
que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, científico e tecnológico. Tais
práticas são efetivadas por meio de relações
sociais que as crianças desde pequenas
estabelecem com os professores e as outras
crianças, e afetam a construção de suas
identidades. Então compreendemos que o
binômio “Cuidar/Educar”, estará presente
nas práticas curriculares, nos percursos e
rotinas diárias com bebês e crianças. Hoje,
a tarefa que se propõe à educação infantil é
redefinir os dois termos, incorporando-os em
uma só meta: mediação do desenvolvimento
sócio, cultural e educativo dos nossos bebês
e crianças.
“2.4 Proposta Pedagógica: Proposta
pedagógica ou projeto político pedagógico é
o plano orientador das ações da instituição
e define as metas que se pretende para a
aprendizagem e o desenvolvimento das
crianças que nela são educados e cuidados.
É elaborado num processo coletivo, com a

participação da direção, dos professores e
da comunidade escolar.” (Resolução nº 5, de
17 de dezembro de 2009 Fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil p.14)
Para efetivação da proposta pedagógica
que EDUCA/CUIDA,
planejando e
vivendo um currículo, que se faz ouvindo
e percebendo os bebês e as crianças, os
pais, é preciso lembrar que agrupá-los em
um mesmo espaço não garante a qualidade
das interações infantis. Essas são mais
prolongadas, interessantes, criativas e
criadoras de novas formas de agir, quando o
professor organiza as vivências propostas, os
tempos, os espaços/ambiente e disponibiliza
materiais diversos. Todos esses elementos
servirão como recursos para bebês e crianças
agirem, se expressarem, se desenvolverem e
aprenderem.
“7. Organização de Espaço, Tempo e
Materiais Para efetivação de seus objetivos,
as propostas pedagógicas das instituições
de Educação Infantil deverão prever
condições para o trabalho coletivo e para a
organização de materiais, espaços e tempos
que assegurem:
• A educação em sua integralidade,
entendendo
o
cuidado
como
algo
indissociável ao processo educativo;
• A indivisibilidade das dimensões
expressivo motora, afetiva, cognitiva,
linguística, ética, estética e sociocultural da
criança;
• A participação, o diálogo e a escuta
cotidiana das famílias, o respeito e a
valorização de suas formas de organização;
• O estabelecimento de uma relação
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efetiva com a comunidade local e de
mecanismos que garantam a gestão
democrática e a consideração dos saberes
da comunidade;
• O reconhecimento das especificidades
etárias, das singularidades individuais
e coletivas das crianças, promovendo
interações entre crianças de mesma idade e
crianças de diferentes idades;
• Os deslocamentos e os movimentos
amplos das crianças nos espaços internos e
externos às salas de referência das turmas e
à instituição;
• A acessibilidade de espaços, materiais,
objetos, brinquedos e instruções para as
crianças com deficiência, transtornos globais
de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação;
• A apropriação pelas crianças das
contribuições histórico-culturais dos povos
indígenas,
afrodescendentes,
asiáticos,
europeus e de outros países da América.”
(Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009
Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil p.14)
Assim, mediante o exposto nos documentos
legais do qual tratamos neste capítulo, bem
como a partir de uma maior compreensão
sobre os processos de desenvolvimento e
aprendizagem dos bebês e crianças, temos
observado uma ênfase discursiva reiterando
a importância dos registros nas instituições
de educação infantil, sendo que devemos
nos questionar se todos os registros que
fazemos são significativos, se revelam sobre
os interesses, descobertas, desenvolvimento
e aprendizagens das crianças. Ainda,
questionarmos
se
estas
anotações

interferem no planejamento, de forma a
organizar o tempo/espaço, as atividades
e materiais, acolher as manifestações,
expressões, interesses e necessidades dos
bebês e crianças, proporcionar experiências
e vivências diversificadas, garantindo o
“Cuidar/Educar”.

A ORIENTAÇÃO NORMATIVA
01/2013 E OUTROS
DOCUMENTOS OFICIAIS SME/SP
(...) um oásis, um lugar onde se torna
criança, onde não se trabalha, onde se pode
crescer, sem deixar de ser criança, onde se
descobre (e se conhece) o mundo através
do brincar, das relações mais variadas com
o ambiente, com os objetos e as pessoas,
principalmente entre elas: as crianças.(FARIA
, 2003) Orientação Normativa 01/2013
“Na Educação Infantil 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.
Dessa forma, a organização do tempo e
dos espaços nas Unidades 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
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e outras dependências da instituição e fora
dela.” Orientação Normativa 01/2013
A Orientação Normativa 01/2013
organizada, pensada especialmente na e
para a infância. A criança é concebida como
pessoa capaz, potente, criadora, sujeito de
direitos, atores sociais. Trata sobre a avaliação
na educação infantil, trazendo subsídios para
a construção de um currículo integrador que
rompa com a cisão entre: o CEI e a EMEI, a
EMEI e a EMEF, o brincar e o aprender, o corpo
e a mente, a Unidade Educacional e a Família,
o Currículo e o Projeto Político Pedagógico, a
prática pedagógica e a avaliação, os adultos
e as crianças, a cidade e as infâncias. Tal
documento configura a educação infantil
como território privilegiado dessa infância
e, o(a) educador(a) como responsável pela
construção do cenário para a criação infantil
e, por possibilitar às crianças múltiplas
experiências sobre o mundo e sobre as
coisas sem deixar de serem crianças. As
proposituras apresentadas nesse documento
são fundamentais e enriquecedoras para
transformação do trabalho pedagógico
para e com a infância na cidade de São
Paulo. Como marco na história desta etapa
da educação básica na rede, inaugura um
tempo de fortalecimento e consolidação de
concepções que consideram as crianças o
centro do Projeto Político Pedagógico.
(...) 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 (BRASIL, 2009, p. 57)

Historicamente, no campo da educação,
concepções de bebês e crianças eram tidas
como seres incompletos, incapazes e carentes,
consequentemente,
fundamentaram-se
propostas pedagógicas e currículos com
tendências e pressupostos assistencialistas,
compensatórios
e
preparatórios
que
consideravam a criança não em sua vida
presente, mas como um eterno “vir a ser”. São
tradicionalmente vistos como incapazes e
dependentes, e essas concepções sustentam
propostas de educação preocupadas com
cuidados higienistas que se restringem
ao cuidado com o corpo, à alimentação
e à proteção. Reduzem os bebês a seres
incapazes, desconsideram e descaracterizam
suas potencialidades. Assim as creches
eram concebidas como lugares de “cuidar”
de bebês e crianças. Recentes estudos e
pesquisas sobre os bebês que habitam os
espaços coletivos de educação revelam que
eles constroem conhecimentos e começam a
se apropriar do mundo, desde o nascimento.
As potencialidades de bebês e crianças
se manifestam diariamente nas formas de
expressão (as culturas infantis) construídas
por bebês e crianças nos diferentes cenários
da cidade. Nesse sentido, bebês e crianças
não são apenas reprodutores da cultura
construída pelos adultos mas também
autores de formas próprias de expressão que
manifestam de forma autoral e criativa sua
forma de ver, estar e entender o mundo.
Novamente, é importante que educadoras
e educadores da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental se questionem sobre as
concepções de bebê e de criança presentes.
Como elas influenciam as relações que se
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estabelecem nas Unidades Educacionais?
Como influenciam a organização dos tempos?
A organização e uso dos espaços? Como
interferem nas experiências que são propostas
para promover vivências? Qual currículo
proposto diante do “Cuidar/Educar”?
A condição de dependência para
sobreviver que os bebês apresentam em
relação aos adultos justamente exige que
busquem formas de relações com as pessoas
e as coisas que os cercam e que atribuam
um sentido a essas relações (sinônimo de
aprender), traduzindo a complexidade do
“Cuidar/Educar”. Nesse sentido, os espaços
coletivos de educação constituem contextos
privilegiados que possibilitam aos bebês
experiências de convivência com outros
adultos e com outros bebês e crianças.
Ouvir histórias, narrativas, poesias, apreciar
e criar desenhos, pinturas, modelagens,
brincadeiras, danças, sons, músicas, explorar
espaços amplos como os parques e outras
ações que envolvem um corpo que, na sua
integralidade, sente, percebe, pensa, imagina,
cria, planeja, investiga, age e se encanta com
o mundo e seus diferentes contextos.
Educamos quando cuidamos. O ato de
cuidar transcende as ações relacionadas à
higiene, à alimentação, à saúde e não está
restrito à educação de bebês e crianças
pequenas. Ao contrário, apresenta-se de
formas distintas, e mais (ou menos) intensas
nas relações humanas em todas as gerações.
“Cuidar/Educar”,
significa,
portanto,
compreender que o direito à educação parte
do princípio da formação da pessoa em sua
essência humana e integralidade. Por isso,
considera-se o cuidado no sentido profundo
do que seja acolhimento de todos os bebês,

crianças, adolescentes, jovens e adultos,
sejam eles indígenas, afrodescendentes,
quilombolas e povos do campo, pessoas com
deficiência, imigrantes e filhos de imigrantes
com respeito e com atenção adequada. O
cuidar está na observação, na escuta, na
comunicação e na ação em comum que se
estabelece entre adultos e bebês e crianças na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental,
na compreensão e no acolhimento de suas
necessidades, na consideração de sua voz,
gestos, choros, linguagens que expressam
seus pensamentos, desejos e vontades de
saber. O exercício constante de se colocar
no lugar da criança, compreendendo o seu
ponto de vista de forma ética, respeitosa,
acolhedora e sem julgamentos é cuidado.
Educam-se pela força do exemplo das atitudes
respeitosas, éticas, democráticas exercidas
pelos adultos na relação com bebês e crianças,
e isso é cuidado. Cuida-se compreendendo
e atendendo suas necessidades, acolhendo,
ouvindo, encorajando, apoiando no sentido
de desenvolver o aprendizado de pensar e
agir, de cuidar de si, do outro, da escola, da
natureza, da água, do mundo.
“Educar significa enfrentar o desafio
humano de estar ao lado e interagir com
gente, isto é, com criaturas tão imprevisíveis
e diferentes quanto semelhantes, ao longo
de uma existência inscrita na teia das
relações humanas, neste mundo complexo.
Educar com cuidado significa desenvolver e
considerar a sensibilidade humana na relação
de cada um consigo, com o outro e com tudo
o que existe; com zelo, ante uma situação
que requer cautela em busca da formação
humana plena.” (BRASIL, 2013 p.22).

1432

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a escrita deste artigo, que teve por objetivo
analisar brevemente alguns textos legais, e o que
estes trazem de proposta acerca do “Cuidar e Educar”,
pôde-se perceber que todos documentos revisitados,
trazem a questão principal analisada: a presença do
binômio indissociável no desenvolvimento do trabalho
pedagógico educativo “Cuidar e Educar”, na Educação Infantil.
Mais ainda, que esta questão aqui tratada está diretamente
relacionada às diretrizes e propostas curriculares adotadas
no trabalho com bebês e crianças.
Compreende-se hoje que cuidar da criança é atender
às suas necessidades físicas oferecendo-lhe condições de
se sentir confortável em relação ao sono, à fome, à sede,
à higiene, à dor etc. Mas não apenas isso. Cuidar inclui
acolher, garantir a segurança e alimentar a curiosidade e
expressividade infantis. Nesse sentido, cuidar é educar,
dar condições para as crianças explorarem o ambiente
e construírem sentidos pessoais, à medida que vão se
constituindo como sujeitos e se apropriando de modo
único das formas culturais de agir, sentir e pensar. Inclui ter
sensibilidade e delicadeza, sempre que necessário, além dos
cuidados conforme as necessidades das crianças. Portanto,
“Cuidar e Educar” são dimensões indissociáveis de todas
as ações do educador. Assim, pode-se dizer que “Cuidar e
Educar” da criança implica em acolhimento, oferecer conforto
e segurança, atender suas necessidades físicas, emocionais,
intelectuais, orientar e incentivar a conhecer e experimentar
o mundo, apresentar a sociedade, culturas, linguagens,
conhecimento, oportunizar caminhos para produção de
suas culturas, garantindo experiências de aprendizagem
para todos bebês e crianças sem discriminação ou distinção,
promovendo-lhes protagonismo e autonomia.
Trata-se de um radical desafio à educação infantil, pois
exige compreender o currículo não como um plano prévio
de ensinar a vida, mas como abertura à experiência de viver
junto – bebês, crianças pequenas e adultos professores
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– as situações contextualizadas em
narratividades. O desafio está em mudarmos
a nossa concepção de currículo como
criação, ação e narração do humano já que
diz respeito ao agir. Trata-se de um currículo
comprometido com escolhas pelo que
efetivamente importa para o significado da
vida dos bebês e das crianças.
Para educar com qualidade, na perspectiva
do “Cuidar e Educar” é necessário olhar,

sentir, escutar, planejar o ambiente
educativo, o tempo, as relações e interações,
a formação de professores, as questões de
higiene e cuidados pessoais de rotina, bem
como organizar o programa e o currículo
dentre outros. Todos esses temas c
ompõem
a
prática
pedagógica
de
qualidade de um CEI e EMEI, a ser
constantemente estudada e questionada.
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INTRODUÇÃO

O DESENHO DA CRIANÇA:
VALORIZAÇÕES DA EXPRESSÃO
GRÁFICA INFANTIL
RESUMO: O desenho infantil é uma das principais esferas no desenvolvimento da
aprendizagem, oportunizando a criança a expressar seus sentimentos e representar
o mundo que a cerca. Contribui tanto na construção da linguagem como na construção
do pensamento. Por meio do grafismo infantil, a criança comunica a leitura de imagens e
constrói na sua consciência.O desenho é uma linguagem que está presente nas salas de
Educação Infantil diariamente. Assim, o professor precisa estar preparado para planejar
situações que estejam em diálogo com o pensamento da criança sobre o desenho e,
ainda, que esse diálogo possa desafiar novos pensamentos, abrindo uma diversidade de
caminhos possíveis a trilhar. Ao desenhar a criança deixa marcas no papel e registra seus
pensamentos e sentimentos. A produção criadora envolve o pensamento, a criatividade,
a imaginação e os sonhos. O desenho infantil passa por etapas conforme a criança se
desenvolve. O desenvolvimento ocorre em processo gradual. A criança vai evoluindo e com
ela também os seus desenhos. Por isso, o desenho não pode ser compreendido como
simples ato mecânico. Cada expressão, gesto e movimento têm funções simbólicas capazes
de contribuir para o desenvolvimento humano.
Palavras-chave: Desenho; Criança; Expressão;
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O desenho da criança é uma forma
de expressão e por seu intermédio, a
criança coloca sua imaginação, fantasias,
alegrias, medos e tristezas. Tudo o que foi
armazenado ao longo do tempo na memória
da criança, ela começa a expressar no papel
já nos primeiros anos da Educação Infantil. O
desenho é a comunicação da criança, e o que é
retratado é segundo sua visão do mundo,
sua vivência cotidiana.
Esta pesquisa tem por objetivos esclarecer
e provocar reflexões relacionadas ao
desenho infantil, considerando a necessidade
de olhares atentos para a produção
gráfica da criança, sendo o professor um
dos responsáveis em acompanhá-la e
incentivá-la a desenhar. Conscientizar sobre
a importância e significados do desenho da
criança na Educação Infantil. Conhecer as
etapas da evolução do grafismo infantil e
refletir sobre a prática sensível do educador
e suas relações com o desenho infantil.
Ressaltar a importância de saber interpretar
o desenho como instrumento de investigação
de conflitos, dificuldades, queixas que estão
presentes em determinados momentos
na vida das crianças. Ao ver o desenho
como linguagem, revestido de seu caráter
comunicativo, o que se busca neste estudo
é descobrir como a criança usa dos recursos
próprios que dispõe, à serviço da expressão
de suas emoções e dificuldades. Diante de
desenhos infantis, torna-se fundamental a
observação de situações que podem levar
o professor a detectar fatores que estão
empobrecendo a aprendizagem escolar.

Muitas vezes, o que é preciso ser
considerado diante de uma criança que
desenha, não é reconhecido. Assim, os
desenhos da criança muitas vezes não têm
sido valorizados como fonte de expressões e
como interlocutores da voz infantil. Porque
o desenho é para a criança uma linguagem
como o gesto ou a fala.
A dificuldade que o educador tem em
identificar o desenvolvimento e os estágios
do desenho infantil torna insignificante o
universo em que a criança se situa o que
empobrece as ações com essa linguagem.
O desenho não deve servir apenas como
uma atividade ocupacional, mas sim, como
uma forma de articulação entre outras áreas
do conhecimento, sair da rotina e levar a
criança a usar sua imaginação. As práticas
pedagógicas que enfatizam o desenho
apenas como proposta de ocupação, ainda
é uma prática recorrente em boa parte dos
espaços de Educação Infantil.

O DESENHO INFANTIL E SUA
IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Desde os primeiros meses o bebê começa
a observar as cores, o movimento, os sons e
os objetos diferentes que estão ao seu redor
e quando começa a frequentar o ambiente
escolar a criança traduz essas experiências
em suas obras que é o desenho. A criação
artística da criança é resultado do seu
histórico de vivências.
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Quando a criança é inserida na Educação
Infantil, ela passa pela transição de conviver
em outro ambiente longe da família. Nesse
novo espaço a criança assimila novos
aprendizados, mesclando com aquilo que
ela traz dos ensinamentos e experiências
familiares. O papel do professor na
educação infantil é muito importante para
o desenvolvimento integral da criança na
escola. Ele precisa estar atento e observar
como ela está se expressando no grupo
e nas atividades por meio do desenho.
E a partir disso, elaborar aulas criativas
capazes de deixá-la livre para manifestar
seus desejos. Esta metodologia contribui
para o seu aprendizado.
A escola de Educação Infantil é o local
privilegiado onde a criança se expressa
na medida em que adquire confiança
no professor. Lá, diante dos colegas, ela
demonstra seus desejos e suas habilidades
colocando-se como sujeito que faz suas
escolhas porque está fazendo parte de
um grupo. E é por meio do desenho que a
criança encontra para manifestar o jeito
que ela enxerga o mundo. O desenho é a
manifestação de uma necessidade da criança:
agir sobre o mundo que a cerca, intercambiar
e comunicar (DERDYK, 1989).
Por meio do desenho, a criança consegue
deixar sua marca e usar a imaginação, é
nessa época que ela tem a sensibilidade
de perceber tudo o que está à sua
volta independentemente do seu meio
social ou cultural onde está inserida.
Nisto, observam-se suas capacidades de
expressar graficamente o que enxerga de
forma que o seu grau de habilidade permita

que ela venha a se expressar e interagir com
o seu meio social, na construção de um ser
social e histórico.
Muitas crianças ao chegarem ao 1º ano do
ensino fundamental apresentam dificuldades
de aprendizagem relacionadas à escrita. É
possível que estas crianças não tenham tido
oportunidades significativas de interação na
educação infantil, fase na qual se desenvolve
a função simbólica e consequentemente os
sistemas de representação, fato que pode ter
prejudicado o desenvolvimento da criança.
Em situações como esta, é perceptível a
importância do trabalho na educação infantil
que priorize e preserve os momentos lúdicos
e prazerosos, que certamente contribuirão
para o desenvolvimento do desenho infantil

A EVOLUÇÃO DO GRAFISMO
INFANTIL
O professor que trabalha na Educação
Infantil precisa ter conhecimento das fases
de desenvolvimento do desenho infantil,
pois assim terá condições de analisar
as produções artísticas de seus alunos,
auxiliando na aprendizagem e não cobrando
habilidades que as crianças ainda não
adquiriram. Tal como o processo de andar,
em que antes a criança engatinha, depois
fica em pé até conseguir andar. No desenho
ela primeiro, rabisca, em seguida se sente
motivada a deixar marcas, no chão, na
parede e outras superfícies, começa então
a fazer formas como o círculo até alcançar
progressivamente as fases seguintes de
desenhos mais definidos.
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Quando a criança começa com os primeiros
rabiscos, deixando suas marcas gráficas no
papel ou em qualquer outro lugar, ela começa
a desenvolver o domínio dos movimentos.
Ela começa a pegar o lápis, o giz ou outro
instrumento com mais facilidade, tendo
controle sobre o instrumento e também dos
movimentos. Outra mudança que começa a
acontecer é que a criança vai amadurecendo,
se desenvolvendo e os desenhos sofrem
alterações passando a ser representado com
uma riqueza maior de detalhes, o desejo
de reproduzir mais fielmente a realidade.
O aprimoramento dos desenhos acontece
se for oferecida à criança a oportunidade
de desenhar constantemente, brincar
livremente e trabalhar com suas habilidades
manipulativas como a massinha. Esse
processo de aprendizado acontece mediante
a motivação e dedicação por parte dos
professores.
Ao final do seu primeiro ano de vida,
que compreende o estágio sensório-motor,
descrito por Piaget (1990), a criança é capaz
de manter ritmos regulares e produzir seus
primeiros traços gráficos. O desenvolvimento
progressivo do desenho implica mudanças
significativas que, no início, dizem respeito
à passagem dos rabiscos iniciais da garatuja
para construções cada vez mais ordenadas,
fazendo surgir os primeiros símbolos.
De acordo com o mesmo autor, a função
semiótica é a capacidade que a criança tem
de representar objetos ou situações que
estão fora do seu campo visual por meio de
imagens mentais, de desenhos, da linguagem.
A criança passa a desenvolver essa função
no estágio pré-operatório, que compreende

a faixa etária de dois a sete anos.
A cada representação que a criança faz,
o jogo simbólico e o desenho passam a ser
uma necessidade, e é assim que elas vão
se inserindo no processo de alfabetização,
desde o estágio pré-operatório, no qual
se inicia o processo de representação,
interagindo com a escrita como se a mesma
fosse um jogo que contêm regras e, contêm
também o imaginário. Dessa forma a escrita
deixa de ser uma representação mental
e passa a ser uma representação gráfica,
carregada de sentidos, assim como o
desenho que, primeiro passa pelo plano da
representação mental e só depois a criança
passa a representá-lo graficamente. Assim
o desenho infantil pode ser considerado
precursor da escrita, estando diretamente
relacionado ao processo de alfabetização.
Segundo
Piaget,
as
fases
do
desenvolvimento
do
desenho
são
classificadas como:
Garatuja: Faz parte da fase sensório
motora (0 a 2 anos) e parte da fase préoperatória (2 a 7 anos). A criança demonstra
extremo prazer nesta fase. A figura humana
é inexistente ou pode aparecer de maneira
imaginária. A cor tem um papel secundário,
aparecendo o interesse pelo contraste,
mas não há intenção consciente. A fase da
garatuja pode ser dividida em outras duas
partes:
Desordenada: movimentos amplos e
desordenados. Com relação à expressão,
aparece a imitação “eu imito, porém não
represento”. Ainda é um exercício, simples
riscos ainda desprovidos de controle
motor, a criança ignora os limites do
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papel e mexe todo o corpo para desenhar,
avançando os traçados pelas paredes e chão.
As primeiras garatujas são linhas longitudinais
que, com o tempo, vão se tornando
circulares e, por fim, se fecham em formas
independentes, que ficam soltas na página.
No final dessa fase, é possível que surjam os
primeiros indícios de figuras humanas, como
cabeças com olhos.
Ordenada: movimentos longitudinais
e circulares, coordenação viso-motora. A
figura humana pode aparecer de maneira
imaginária, pois aqui existe a exploração do
traçado; interesse pelas formas.
Nessa fase inicia-se o jogo simbólico:
“eu represento sozinho”. Ocorre a mudança
de movimentos, formas irreconhecíveis
com significado, atribuem nomes, conta
histórias. A figura humana pode aparecer de
maneira imaginária, aparecem sóis, radiais
e mandalas. Dentro da fase pré-operatória,
aparece a descoberta da relação entre
desenho, pensamento e realidade. Quanto
ao espaço, os desenhos são dispersos
inicialmente, não se relacionam entre si. Então
aparecem as primeiras relações espaciais,
surgindo devido a vínculos emocionais. A
figura humana torna-se uma procura de um
conceito que depende do seu conhecimento
ativo, inicia a mudança de símbolos.
Quanto à utilização das cores, pode usar,
mas não há relação ainda com a realidade,
dependerá do interesse emocional. Dentro
da expressão, o jogo simbólico aparece
como: “nós representamos juntos”. Já
conquistou a forma e seus desenhos
têm a intenção de reproduzir algo.
Ela também respeita melhor os limites do

papel. Mas o grande salto é ser capaz de
desenhar um ser humano reconhecível, com
pernas, braços, pescoço e tronco.

O DESENHO COMO
MANIFESTAÇÃO DA VOZ
INFANTIL
O
desenho,
como
manifestação
espontânea e expressão do pensamento,
tende a conquistar novas formas com o
crescimento da criança, pois proporciona o
equilíbrio necessário entre o intelecto e as
emoções. O desenho pode tornar-se um
instrumento de projeção quando as palavras
não são verbalizadas.
Há um sentido múltiplo na expressão
gráfica do desenho infantil, pois nele, a
criança projeta seu físico, seu corpo tal
como ela o sente e o vive, sua pessoa
social e moral, suas atitudes afetivas face
aos outros e às pessoas de sua família, os
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acontecimentos da escola e momentos
que
marcaram
sua
sensibilidade.
A criança exprime em suas relações gráficas,
as situações de seu meio sociocultural e a
influência que sofre em tais condições.
Algumas atitudes do educador poderão
influenciar a atividade de desenhar,
pois quando estabelece regras em
demasia, como o que desenhar, como
desenhar, que cor usar, inibe a expressão livre
da criança, sendo que o objetivo principal da
arte de desenhar é contribuir para que esta
possa expressar suas emoções.
O desenho é considerado a primeira
linguagem da criança na aquisição da
escrita. É ele que oferece a possibilidade de
entendimento, quanto às emoções, medos
e angústias das crianças que ainda não
sabem explicar com palavras o que sente.
O desenho também pode ser considerado
um signo, no qual é representado por meio
do traço e da forma. Para Derdyk (1990)
o signo gráfico é resultante de uma ação
carregada de uma intencionalidade, ainda
não totalmente expressa. O olho expectador
dessa conversa entre a mão, o gesto e o
instrumento, percebe formas.
O desenvolvimento do pensamento
da criança está internamente ligado à
capacidade de representar e para que isso
aconteça é necessário que haja a capacidade
de substituir coisas ausentes por meio de
palavras ou imagens. A cada representação
que a criança faz, os desenhos passam a ser
uma necessidade e é assim que elas vão se
inserindo no processo de aprendizagem.
Faz-se necessário que o educador esteja
cada vez mais atento e sensível à construção

do desenho infantil e se sinta motivado a
estudar para saber interpretar o desenho, visto
que este é um dos instrumentos utilizados
pela criança para expressar suas emoções e
conflitos. Por meio do seu desenho, a criança
nos convida gentilmente a adentrar o seu
mundo interno. No espaço rico da sala de aula,
mediante a atividade de desenhar este terá
oportunidade de conhecer mais intimamente
o seu aluno e dentro do que compete a sua
função acolher as emoções vivenciadas e
junto a este aluno desenvolver uma relação
de cumplicidade, amizade e afetividade.
O estudo do desenho começa com o
papel, no qual a criança já é capaz de mostrar
o seu estado de ânimo, e até a orientação em
que o desenho é feito é importante, pois até
isso mostra um pouco das características da
criança. Os traços e as formas geométricas
no desenho, também são analisados. O
estudo se estende sobre os temas, que
podem ser repetidos, diversificados ou
originais, para as cores do desenho, cada
qual com seu significado, e que podem ser
diversificadas ou de apenas uma tonalidade,
e enfim para os seus componentes, como
a casa, o sol, a árvore, etc. Todos esses
componentes do desenho, dizem um pouco
sobre as crianças, por exemplo, o que ela
pensa sobre determinado assunto, o que
ela acha sobre o ambiente em que vive, das
pessoas ao seu redor, um pouco sobre as suas
características, etc.
Muitos pais e professores percebem que
seus filhos/alunos estão agindo estranho,
que algo não está certo, mas as crianças às
vezes têm vergonha de se expressar, o que
se torna um problema, e como forma de
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expressão, a criança desenha e transmite
tudo para o papel, e assim se pode entender
qual o problema em questão, o que ela quer
dizer, e o que está acontecendo em sua vida.
O desenho infantil irá revelar detalhes da
vida familiar, afetiva, e emocional da criança,
tornando extremamente importante nesse
processo de descoberta das dificuldades
e traumas. É necessária uma observação
reflexiva e minuciosa do desenho e suas
características, para poder ajudá-las.
O desenho da criança tem sido um
objeto de estudo abordado por diferentes
profissionais,
tais
como,
psicólogos,
sociólogos,
psiquiatras,
educadores,
psicanalistas, entre outros especialistas.

ALGUMAS INTERPRETAÇÕES DO
DESENHO NO PAPEL
Bérdard (2013), uma conselheira em
análise de desenhos e de contos para
crianças, pedagoga e psicanalista infantil
relata que na interpretação dos desenhos
infantis, são necessários a observação de
vários aspectos: a posição do desenho na
folha, o modo como a criança desenha, os
temas, os componentes do desenho, os
traços, as formas geométricas, as cores, a
originalidade do desenho, etc.
Segundo
as
conceitualizações
de
BÉRDARD (2013), quando a criança vai
desenhar no papel, demonstra qual o seu
estado de ânimos. Se ela começa a fazer um
desenho, mas não gosta dele, ela risca, e
começa outro com o mesmo papel, revelando
que a criança tem uma certa agressividade.

Pode acontecer também que a criança
apenas limpe o seu desenho, mostrando que
ela é disposta a recomeçar, o que deu errado
sem problemas.
Algumas crianças preferem desenhar
em silêncio, o que indica que ela está
concentrada. Outras cantarolam, o que
significa que ela está querendo animar
o ambiente, e também é um pequeno
modo de se chamar atenção.
Quando a criança desenha personagens
além de elementos que pertencem ao céu
(lua, sol, pássaros, etc.), no canto superior da
folha, representa a curiosidade da criança, a
busca por coisas novas, a imaginação. A parte
inferior, mostra a necessidade materiais e até
físicas, em que uma criança pode ter.
O desenho ao centro significa, que a
criança está situada em tudo ao seu redor,
no momento atual, e assim essa criança
se sente segura. Ao lado esquerdo, que
os seus pensamentos estão no passado,
a criança não pensa no futuro, ao contrário
da que desenha do lado direito, que tem
esperanças ao seu futuro.
Traços: Com o traço contínuo pode se
entender uma criança dócil, e uma harmonia
quando o traço não é cortado por outro. A
criança busca a paz e respeita o ambiente. O
traço contrário do contínuo é o manchado. A
criança começa a desenhar com entusiasmo,
mas logo o perde, e então o começa de
novo, o que significa que o seu desenho
não estava indo para a direção em que ela
desejava, o que significa também que há
uma certa instabilidade, entre o que deseja,
o que pode e o que já se possui. Com o traço
oblíquo, pode se dizer que a criança não vai
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se desviar da trajetória, em que foi para ela
obter o seu objetivo. Esse traço contemplase com a pressão em que a criança o faz, se
ele for forte, indica um impulso violento, mas
se o traço for normal, mostra que a criança
quer um ambiente harmonioso e agradável.
Formas geométricas: O círculo como pode
ser interpretado de uma forma positiva,
ou negativa, o que será determinado pelo
contexto e evolução do desenho. O seu
aspecto positivo pode ser revelado, pela
energia e força do seu traço. Traços amplos
e grossos, mostram uma certa preguiça ou
falta de motivação, na criança ao fazer o
desenho. Um desenho com vários círculos,
pode ser entendido que a criança, prefere
coisas das quais ela já conhece.
O quadrado simboliza a solidão, o poder de
decisão e a determinação, mas pode também
significar um comportamento, ou uma
atitude rebelde por uma influência exterior.
O quadrado é encontrado nos desenhos de
crianças, que se tem uma grande necessidade
de fazer movimentos, ou seja, de queimar
energia. As vezes pode se dizer que crianças
assim, precisam de mais delicadeza, é uma
criança com um forte caráter, que não muda
de opinião com facilidade, sua força é o
espirito de competição, e seu lado ruim, é a
falta de compaixão.
O triângulo representa o conhecimento,
a criança que desenha o triângulo com seu
vértice para cima, costuma ser uma criança
mais sensível, criativa e intuitiva do que as
outras, é uma criança que sempre está ansiosa
para mais conhecimento. O desenho em que
o seu vértice está para baixo, indica uma
natureza mais física e material, sendo assim,

a criança procura novos conhecimentos,
mas algo relacionado mais com o físico,
do que o espiritual, esses conhecimentos
ajudarão a melhorar a sua comodidade,
ou a adquirir coisas novas.
Temas do Desenho: Às vezes as crianças
desenham aleatoriamente, mas muitas vezes
escolhem um tema, como por exemplo, uma
criança que decide desenhar sua família,
o ambiente a sua volta, um lugar que ache
legal e bonito, etc., e a esses temas se deve
prestar bastante atenção.
Temas repetidos: Algumas vezes as
crianças fazem desenhos repetitivos,
aqueles desenhos em que o mesmo tema é
sempre feito no desenho seguinte. Nesses
casos pode haver uma mensagem nas entre
linhas, mas o mais importante é se assegurar
de que, os pais ou professores da criança,
tenham feito uma supervalorização do
desenho feito anterior, porque a criança não
vai esquecer tão fácil o que sua obra causou.
Esse fato pode desencadear um problema,
em que a criança começa a acreditar que
sua mãe, pai, etc., só a quer pelo fato do
desenho feito, e que ficou muito bom, e
assim vai repetir em seus desenhos o mesmo
tema, só com algumas mudanças. Se os
desenhos repetidos não forem causados
por meio dos elogios, podem ser bastante
reveladores, como uma experiência em que
a criança foi feliz, ela procura reproduzir as
emoções em que foi experimentada. Mas
também o fato do desenho ser repetitivo,
pode ser porque a criança por meio dele,
quer mostrar o que o incomoda.
Diversidades de temas: Algumas crianças
tem uma diversidade de temas tão grandes,
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que acaba se tornando difícil realizar uma
boa análise, se não se consegue estabelecer
uma relação entre os temas, pode se analisar
o desenho com maior profundidade pelas
cores utilizadas, a orientação espacial, pelos
traços e tamanho do desenho.
Na maioria das vezes, crianças que fazem
seus desenhos com temas diferentes uns
dos outros, é bem fácil ser influenciada
pelas pessoas, e pelo ambiente. A
criança passa para o desenho seus
sentimentos, como o medo, alegria, etc.
Essas crianças geralmente tem o humor
instável, mas não é algo que não se adapte
ao social ou afetivo, mas é mais sensível, o
que faz parte do seu temperamento.
Originalidade: Pode ser considerado um
desenho original, quando a criança desenha
algo em que não estamos costumados a ver,
e assim a criança provavelmente vai explicar
a sua arte, com alguma brincadeira.
Alguns educadores e pais ficam, muitas
vezes pensando se o aluno/filho apresentará
problemas socialmente no futuro, por não se
integrar na realidade, mas a sua originalidade
não é algo com o que se preocupar. A
originalidade indica uma capacidade da
criança, de tomar suas próprias opiniões.
Cores: O significado das cores tem
duas interpretações, uma positiva e outra
negativa, que vai ser determinada também
pelo estilo do desenho. Mas ao que diz
respeito das interpretações, não está ao todo
se referindo no efeito estético ou decorativo,
o que interessa mesmo é a mensagem do
consciente, ou do inconsciente no desenho.
Vermelho: O vermelho representa o
sangue, a vida e o ardor. A criança que prefere

o vermelho no desenho, pode se dizer,
que é uma criança enérgica, e que possui
um espirito um pouco desportivo, ou que
está vivendo algum tipo de agressividade.
O vermelho acompanhado do preto, pode
mostrar que a criança que aparentemente
não é agressiva, em um outro momento, a
angústia e a ansiedade podem se manifestar
de uma maneira explosiva.
Azul: O azul simboliza a paz, tranquilidade
e a harmonia. A criança que utiliza muito
essa cor, pode se dizer que ela é introvertida,
e que quer andar pelo próprio ritmo, uma
criança em que não se deve forçar, e nem
a fazer mudar os seus hábitos. A criança
que utiliza o azul, também pode nos fazer
compreender que ela está em um meio
desanimado, e que está querendo paz, a
energia que a cor passa é tranquila e suave,
sendo uma cor, em que se não deve usar com
crianças muito imperativas, por se tratar do
oposto das suas necessidades.
Amarelo: Essa cor representa o
conhecimento, alegria de viver e a curiosidade.
A criança que a utiliza com frequência, é mais
expressiva em relação as outras, ela é de uma
natureza otimista, ambiciosa, extrovertida
e generosa. Quando o amarelo está muito
excessivo no desenho, se está diante de
uma criança que sem ser hiperativa, gosta de
planificar o seu tempo com uma suficiente
antecipação. É uma criança exigente com
ela mesma, e com os outros, o que pode se
tornar um pouco esgotante para aqueles que
estão ao seu redor.
Verde: Composto do amarelo e azul,
o verde é representante da natureza.
A criança tem preferência do verde
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em seu desenho, mostra uma certa
maturidade, ao aprender as coisas que
foram explicadas, a criança experimenta em
si mesma. Essa criança tem uma natureza
sensível e bem intuitiva, ela sabe quando
escondem fatos dela, uma criança no qual
a sua imaginação compensa a sua iniciativa,
tem constante energia física. Mas se nos
seus desenhos ela utilizar pouco verde, ela
se sente ou acredita superior aos outros, e
assim seu forte eco pode ofendê-los.
Laranja: Uma mistura do vermelho e
amarelo, o laranja representa uma certa
necessidade de contato social. A criança
que prefere o laranja em seus desenhos,
tem uma certa inclinação pela novidade,
e coisas que acontecem de um modo
rápido. A criança é impaciente, gosta
de jogos em grupos. Sabe se adaptar a
qualquer ambiente novo, e sua linguagem e
gestos são rápidos e precipitados.
Rosa: O rosa é uma cor formada pelo
vermelho e branco. A criança que o utiliza
procura ternura e suavidade, quer ter
um contato apenas com coisas fáceis e
agradáveis. Essa criança é adaptável e assim
se torna fácil ter um contato com ela, porém
ela tem uma vulnerabilidade em situações,
que não são muito agradáveis. A criança
que usa o rosa, mostra que gosta de ser
criança, e que deseja permanecer nessa fase
o tempo que for possível, o que pode trazer
dificuldades em aceitar responsabilidades.
Preto: O preto geralmente é interpretado
como algo ruim, mas na realidade a cor preta
significa o inconsciente, aquilo em que não
vemos. A criança que usa o preto, transmite
que tem confiança em si mesma, é uma

criança que tem facilidade em se adaptar
a situações imprevistas. O preto também
pode passar uma mensagem ambígua, ou
até nefasta, o que nesse caso a criança,
estaria dissimulando os seus pensamentos,
guardando alguns segredos próprios, como
uma forma de autoproteção. Quando o
preto é usado com o azul, a criança pode ser
depressiva e se sentir derrotada.
O desenho de apenas uma cor: Os
desenhos de uma cor só, demonstra
preguiça ou falta de motivação, que talvez
tenha sido causado por alguém, que tenha
obrigado a criança a sentar e desenhar, para
ter tranquilidade e não a incomodar. Os
desenhos com apenas uma cor, transmite uma
mensagem clara. Esse tipo de interpretação
não há equivoco, é como se a criança
não quisesse esconder nada, ela quer ser
descoberta e compreendida. A criança em
seu desenho capricha nos outros elementos,
como os traços e formas.
Mas é bom lembrar que na primeira
fase, é normal a criança usar apenas uma
cor no seu desenho, mas posteriormente,
vai aparecer o desejo de acrescentar mais
cores, e um valor ao tema.
Componentes do Desenho:
Casa: A casa é uma das coisas mais
desenhadas pelas crianças, e na hora de
avaliar o desenho, deve se levar em conta
a sua orientação, tamanho, pressão, cores,
etc. O tamanho da casa também é sempre
importante, se a casa for muito grande
revela que a criança, está em uma fase mais
emotiva que racional. A casa muito pequena
revela que a criança, está em um estado
anímico mais introspectivo, onde talvez ela
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estará delineando algumas perguntas. Outro
componente que se deve avaliar é a porta,
por exemplo, uma porta pequena mostra
que a criança, tem uma certa dificuldade em
convidar as pessoas para sua casa, é uma
criança seletiva para amigos, e não gosta
que lhe fazem muitas perguntas. Enquanto
a criança que desenha a porta grande, gosta
de receber pessoas em casa, é uma criança
em que a vida é sempre uma festa.
Figuras Humanas: Na maioria das vezes a
figura humana, representa a própria criança,
ou as pessoas ao seu redor, e os traços que
mais se deve observar são o rosto, os braços
e os pés. Os olhos que no desenho são
grandes e redondos, mostra que a criança
é curiosa, mas em alguns casos isso pode
significar medo. Os olhos pequenos dizem
que a criança, prefere não ver o que está
acontecendo ao seu redor. A falta da boca
revela que a criança prefere ficar calada, o
que vai mostrar o motivo, vai ser o restante
do desenho. Uma boca acentuada pela
abertura e pela cor, mostra que a criança
fala tudo o que pensa. Se no desenho a
figura estiver sem mão, indica que a criança
se sente incapaz de dominar a situação em
que vive. Se não tiver pés, ela busca uma
estabilidade. Quando a criança desenha os
braços para cima, significa que ela quer ser
ouvida. Se os braços são caídos e pregados
ao corpo, pode ser que a criança está
passando por um momento, em que não
quer contato social, ao contrário dos braços
na horizontal e abertos, que significam uma
certa necessidade de interagir.
Sol: O sol se for desenhado do lado
esquerdo do papel, pode ser a representação

da influência da mãe na vida da criança.
Quanto mais forte for os seus raios, há mais
perigo de que a mãe queira impor a sua
vontade em controlar tudo. O sol desenhado
à direita do papel, mostra a percepção da
criança com o pai. Os raios muito radiantes,
pode indicar uma certa violência verbal
ou física por parte do pai, mas o sol sem
raios, mostra uma perda do entusiasmo.
Quando o sol estiver no centro do papel,
ele representa a própria criança, e nesse
caso, a criança quer ser independente,
e acredita também, que tem uma
responsabilidade pela sua mãe e seu pai.
Lua: O desenho da lua está ligado
com a doçura, adaptação e intuição. A
criança que desenha uma lua crescente no
centro do papel, é uma excessivamente
sonhadora. Geralmente quando a criança
desenha uma lua totalmente redonda, se
está diante de uma criança que é agradável,
e que detesta ser vigiada.
Nuvens: A criança que desenha nuvens,
é sensível ao ambiente paterno ou
social, a criança mostra que é consciente
de que sua vida, contem momentos
bons e ruins. A cor utilizada que vai possibilitar
a sua interpretação.
Árvore: A análise do desenho se divide em
três partes: a base e raízes, altura e espessura,
e os ramos e folhagem. A base do tronco se
refere a energia física da criança, e ao seu
tipo de estabilidade que lhe traz o meioambiente. Se o tronco for mais amplo, mais
firme estará a criança, o que será mais fácil
para ela se carregar de energia. A criança que
desenha o tronco com a base mais estreita,
e não pressiona muito o lápis, é uma criança
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de saúde frágil. A altura e espessura do tronco indica, a
atitude e comportamento da criança, ela se assemelha ao
tronco da árvore que desenha, transporta a sua percepção, e
nos indica o local que está socialmente. Os ramos e as folhas
mostram a imaginação e a criatividade da criança. O desenho
em que a árvore não tem folhas e poucos galhos, pode ser
que a criança esteja triste ou talvez sem motivação. Quando
a folhagem é abundante, indica que a criança tem muitas
ideias e projetos.
Flores: A criança que desenha flores quer agradar, mas
se fizer de maneira repetitiva, pode demonstrar que precisa
de uma certa segurança, e talvez o seu ego precisa ser um
pouco alimentado.
Arco-Íris: O arco-íris simboliza a paz, harmonia, e
representa a proteção. Se a criança o sempre desenha,
mostra que sofreu tormentas no passado, e que sem dúvida
não quer voltar a vivê-las.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos realizados sobre o desenho infantil,
observa-se a importância dessa manifestação gráfica,
altamente criativa que faz parte do universo da criança.
Por ser o desenho uma linguagem gráfica em que a criança
deixa registrada a sua história, cada traço, cada risco e rabisco
revelam um pouquinho da identidade, do sentir e do pensar
desse ser pequeno, porém histórico.
Como é carregado de significados, o desenho registra as
alegrias, medos, sonhos e leva a conhecer um pouquinho da
criança, de como ela pensa e age no meio que a rodeia.
O desenho está estreitamente relacionado com o
desenvolvimento global da criança, conforme ela vai evoluindo,
vai modificando também a sua maneira de se expressar
graficamente.
Desenhando, ela estabelece relações do seu mundo interior
com o exterior, adquire e reformula seus conceitos e aprimora
suas capacidades, envolvendo-se afetivamente, convivendo
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socialmente e operando mentalmente,
rumo a um desenvolvimento sadio do intelecto
e das emoções.
A criança da Educação Infantil está no auge
do seu desenvolvimento pelo desenho, pois
se encontra na idade em que experimenta
pela primeira vez essa atividade mágica
que vai evoluindo com o passar do tempo
concomitante ao seu desenvolvimento.

A prática do desenhar é parte da
vida. É uma ação indispensável ao bemestar da criança. A infância é a época
das
descobertas
e
das
aventuras.
Portanto, cabe ao educador oferecer
condições
que
estimulem
o
gosto
pela arte de registrar o mundo num
pedacinho
de
papel,
permitindo
à criança inventar, criar e sonhar.
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INTRODUÇÃO

O DESENHO INFANTIL E A
INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
RESUMO: Este trabalho visa compreender a utilização do desenho no processo pedagógico.
A pesquisa aborda o papel do desenho no desenvolvimento infantil, tendo como destaque
principal o estudo do construto infantil, leitura dos desenhos para potencializar os processos
ensino-aprendizagem e intervenções pedagógicas. Não se trata de técnica psicodiagnóstica
cujas prerrogativas de estudo e aplicação são restritas a médicos e psicólogos. A abordagem
é meramente pedagógica e de inspiração psicanalítica. A pesquisa aborda inclusive os
problemas que são detectados por meio da avaliação do desenho infantil em um processo
avaliativo e não só do desenho isolado. Por meio deste processo, pode-se detectar, por
exemplo, problemas psicológicos, emocionais, comportamentais, escolares, no âmbito
familiar, ansiedade, depressão, distúrbios de atenção, entre outros. Verificado o problema,
encaminha-se então a criança ao profissional habilitado para realização da terapia adequada.
Palavras-chave: Desenho Infantil; Avaliação do desenho infantil; Intervenção
Psicopedagógica.

1450

O trabalho proposto tem a finalidade de
compreender o papel da pedagogia na análise
do desenho infantil, apresentando uma
proposta de avaliação pedagógica, tendo
como destaque o desenho infantil. A pesquisa
aborda a origem do desenho, como forma
de comunicação, expressão e representação
desde a Pré – História. A pesquisa aborda
a relação da linguagem verbal e do desenho
para a criança, os estágios do desenho, e
as suas evoluções permitindo a reflexão
sobre a sua personalidade, demonstrando a
maturação e o seu crescimento psíquico.
O desenho infantil como técnica
projetiva é uma ferramenta para avaliar
o processo de maturação da criança e
detectar até um possível atraso no
desenvolvimento cognitivo.
Avalia os vínculos relacionais que podem
interferir no processo de aprendizagem,
auxiliando assim o psicopedagogo em sua
intervenção psicopedagógica.

ORIGEM DO DESENHO NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Segundo Ferreira (1993, p. 175.) desenho
é “representação de formas sobre uma
superfície, por meio de linhas, pontos e
manchas.”
A representação por meio de desenhos
teve início na pré-história com pinturas feitas
nas paredes das cavernas pelos homens
primitivos, a arte paleolítica era a forma
utilizada para expressão e comunicação

antes que houvesse uma linguagem verbal.
Ocorre uma relação entre a arte paleolítica
e o desenho infantil, pois a criança utiliza-se
do desenho para se comunicar e expressar
o que sente sobre si mesma e o mundo, ou
seja, a criança sente a necessidade de ser
compreendida igualmente pelo grupo do
qual faz parte. Descobrem que, ao desenhar
podem inventar e fantasiar.
O desenho infantil pode ser considerado
como forma de linguagem permitindo-as,
inventarem, experimentarem suas ideias,
ações, desejos, sentimentos de várias formas
deixando suas emoções e o seu imaginário
transparecer. Por meio do desenho, que a
criança supõe seu mundo interior, conflitos,
receios, descobertas, alegrias, imaginação e
quanto estão se desenvolvendo.
Greig (2004, p. 40) analisa a origem do
desenho fazendo relação entre o rabisco
estar no desenho infantil como o balbuciar
está para o falar da criança. O autor inclusive
ressalta em seu estudo do desenho infantil
na fase “figura-girino” que crianças com
um “atraso gráfico”, quase sempre está
acompanhado de um “atraso verbal”.
Segundo Greig (2004, p. 40) o
desenho reflete a personalidade e sua
evolução demonstra a maturação, “seu
desenho é apenas uma forma particular
da emergência da linguagem, um reflexo de
seu crescimento psíquico”.
Os desenhos das crianças revelam o
local, o tempo em que a criança vive e as
suas oportunidades de aprendizagem, suas
ideias, sobre o que é desenho, para que
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serve desenhar e seu potencial para fazer a
produção de desenhos.
Greig (2004) investiga as etapas evolutivas
do desenho, buscando uma ligação entre
aptidão para o desenho relacionado
à capacidade intelectual da criança
afirma que: “a integração completa do
olhar com os movimentos da mão e dos
dedos conduz ao “duplo controle”...
Luquet (1979, p. 213-214) como
outros estudiosos iniciou os seus estudos
baseando-se no acompanhamento de sua
filha, analisando seus desenhos feitos a partir
dos três anos de idade, Luquet analisou mais
de quinhentos desenhos de sua filha.
Luquet (1979) buscou definir um processo
evolutivo para elaborar um sistema gráfico
produzido pela criança. Ele dividiu os em
quatro estágios, sendo o primeiro conhecido
como Realismo Fortuito tendo início por
volta de dois anos. A criança faz traçados sem
a intenção de representação. Esse estágio
subdivide-se em desenho involuntário e
voluntário. Involuntário, gesto motor prazer
em traçar sem significados e voluntário,
ocorre no início uma falta de intenção de
representar algo, mas ao concluir os traços a
criança atribui uma significação.
Realismo Falhado, fase que inicia por
volta dos três a quatro anos de idade.
A criança preocupa somente com o seu
ponto de vista omitindo ou exagerando
nos detalhes preocupando-se, com as
propriedades gerais como a continuidade/
descontinuidade, dentro/fora.
Realismo Intelectual, geralmente dos
quatro aos doze anos de idade, nessa fase
os processos como transparência, plano de

fundo surgem e a legenda passa ser uma
característica de seus desenhos.
Realismo Visual inicia por volta dos doze
anos de idade, estágio em que vigora a visão
que o adulto faz do desenho a reprodução é a
mais próxima da realidade é rico em detalhes,
proporções, perspectivas e distâncias.
Luquet (1979, p. 213-214), ressalta que
“o desenho infantil, enquanto manifestação
da atividade da criança, permite penetrar na
sua psicologia e, determinar em que ponto
ela se parece ou não com a do adulto”. Isto
é porque ao desenhar a criança baseia-se no
modelo interno e não no modelo que está
diante dos seus olhos.
Segundo Lowenfeld (1977, p. 51), afirma
que: “[...] através da compreensão da forma,
como o jovem desenha, e dos métodos que
usa para retratar seu meio, podemos penetrar
em seu comportamento e desenvolver a
apreciação dos vários complexos modos
como ele cresce e se desenvolve”.
Sobre os estágios de desenvolvimento
gráfico, o autor revela ser difícil perceber
em que etapa termina e na qual a outra
começa, pois o desenvolvimento é contínuo.
As diferenças individuais entre as crianças
devem ser levadas em consideração, pois
nem todas passam de uma fase para outra
fase da mesma forma e na mesma época.
Estágios de evolução do desenho segundo
Lowenfeld (1977) denomina à primeira
como Estágio da Garatuja, fase dos rabiscos,
bolinhas desordenados a criança não controla
os movimentos acontece por volta de dois
anos de idade.
A segunda, Pré-Esquema tem início
por volta dos quatro anos de idade até
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aproximadamente sete anos, a criança
começa a representar figuras humanas, sóis,
círculos, os desenhos são justapostos no
papel, cada desenho é um desenho a criança
não estabelece tema nem espaço.
O Estágio Esquemático inicia-se por volta
dos sete anos aproximadamente, a criança
passa a coordenar os desenhos no papel
(dividem céu e terra e colocam desenhos que
se relacionam entre si).
A criança busca ser realista na intenção,
ou seja, desenha aquilo que vê. Para isso, usa
transparências e plano deitado.
A capacidade de realizar desenhos
figurativos aumenta muito.
[...] é neste período que aparece uma
interessante característica dos desenhos
infantis: a criança dispõe os objetos que
está retratando numa linha reta, em toda a
largura da margem inferior da folha de papel.
Assim, por exemplo, a casa é seguida de uma
árvore, à qual se segue uma flor que fica
ao lado da pessoa que poderá ficar antes
de um cão, que é a figura final do desenho.
(LOWENFELD, 1977, p. 55).
O Estágio do Realismo faz um caminho
dos nove aos doze anos, aproximadamente a
criança passa a ser realista, ou seja, desenha
aquilo que vê com grande preocupação
em acertar, em fazer o mais possível
parecido com a realidade. Por isso, busca
modelos para copiar ou para de desenhar.
Usa sobreposições.
O desenho infantil demonstra a percepção
do universo da criança, apresenta-se
com a finalidade de identificar e fazer um
diagnóstico, para isso é necessário conhecer
sobre as fases evolutivas do desenho.

PSICOPEDAGOGIA NA ANÁLISE
DO DESENHO INFANTIL
A Psicopedagogia é um campo de
conhecimento e atuação que lida com os
problemas de aprendizagem nos seus padrões
normais ou patológicos, considerando a
influência da família, da escola e da sociedade
no seu desenvolvimento. É uma ciência que
estuda o processo de aprendizagem humana,
suas características e como se aprende.
O papel inicial da Psicopedagogia é focado
no estudo do processo de aprendizagem,
diagnóstico e tratamento dos seus obstáculos.
O psicopedagogo irá fazer uma análise da
situação do aluno para poder diagnosticar os
problemas e suas causas.
Ele levanta hipóteses por meio da análise de
sintomas que o indivíduo apresenta, ouvindo
a sua queixa, a queixa da família e da escola.
Para isso, torna-se necessário conhecer o
sujeito em seus aspectos neurofisiológicos,
afetivos, cognitivos e social, bem como
entender a modalidade de aprendizagem do
sujeito e o vínculo que o indivíduo estabelece
com o objeto de aprendizagem, consigo
mesmo e com o outro.
O psicopedagogo procura compreender
o indivíduo em suas várias dimensões
para ajudá-lo a reencontrar seu caminho,
superar as dificuldades que impeçam um
desenvolvimento harmônico e que estejam se
constituindo num bloqueio da comunicação
dele com o meio que o cerca.
Cada psicopedagogo possui um estilo
de fazer a intervenção psicopedagógica.
Por diferentes razões, cada qual busca
um caminho em que possa transitar com
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mais conforto diante dos desafios que a
prática psicopedagógica.
Para Rubinstein (1996, p. 127),
“a Psicopedagogia tem como meta
compreender a complexidade dos múltiplos
fatores envolvidos nesse processo”. O
psicopedagogo precisa obter conhecimento
da
várias
áreas
como
Psicologia,
Pedagogia,
Medicina,
Fonoaudiologia,
Neurologia entre outras.
Isso significa que a psicopedagogia tem
um foco transdisciplinar, ou seja, recebe
influências de vários ramos.
Na avaliação psicopedagógica, a primeira
sessão varia, segundo os objetivos almejados,
podendo ser utilizada a anamnese, o diálogo
com a criança, desenhos.
Para se fazer um diagnóstico, será
utilizado o diálogo, jogos, investigação do
histórico familiar, desenho, TDE, confias,
interpretação de textos, papel de cartas,
avaliação psicomotora, dentre outros.
O desenho infantil é uma ferramenta
diagnóstica indispensável, pois é por meio do
desenho que a criança demonstra e expressa
sentimentos inconscientes.
Roland Chemama (1991) ressalta que para
o adulto o meio principal é expressar-se, mas
no universo infantil ocorre de uma forma
diferente as crianças utilizam de outros meios
como jogos, brincadeiras e desenhos, em que
a criança faz representações como: a escola,
a família e expressam suas preocupações e
sentimentos.
Para Campos (2010, p. 22)... “o desenho
como técnica projetiva é mais vantajosa”.
Isto quer dizer, por exemplo, que na
psicanálise de crianças mostrou-se mais fácil

expressar-se por meio de desenhos do que
com palavras. “O teste do desenho permite
descobrir que os conflitos mais profundos
refletem mais prontamente no papel”.
Na
avaliação
psicopedagógica,
os
desenhos são uma técnica utilizada
como um primeiro contato, entregando
para a criança uma folha de sulfite
de bico para que ocorra a escolha vertical ou
horizontal, lápis e borracha.
O desenho que representa a pessoa é
possível conhecer a parte cognitiva, a casa
segundo Campos (2010) em sua grande
maioria traduz duas significações:
Constitui um autorretrato, expressando
as fantasias, o ego, a realidade, os
contactos, a acessibilidade, a ênfase
oral, anal ou fálica como elementos;
Expressa a percepção da situação no lar –
residência, presente, desejada para o futuro,
ou uma combinação de todas as três formas.
(Campos, 2010, p. 45).
O desenho da árvore na sua interpretação
geral refere-se ao físico, emocional e
intelectual da criança, o tronco representa
a força interior da criança. Segundo Buck
(apud CAMPOS, 2010, p. 58.), o tronco,
“frequentemente, representa a área básica
do autoconceito, a força do ego.”
A interpretação dos aspectos gerais
para a figura humana, a proporção entre os
desenhos pode relacionar-se à idade de cada
figura desenhada, nesse caso trata-se de
desejo de perfeição.
A proporção como valor atribuído à figura
desenhada, por exemplo, a mãe de um
tamanho maior do que os outros familiares,
expressa a figura dominante, o desenho de
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um irmão em tamanho maior representa o
sentimento de ciúme a figura em tamanho
menor é sinal de inferiorização. O desenho
da família tem como objetivo, conhecer a
situação no seu meio familiar.
Campos (2010, p. 58) apresenta normas
para a interpretação do desenho da família:
● Análise de cada figura tem por objetivo
descobrir a “valência” de cada pessoa de
acordo com a ordem desenhada.
● Omissão do propósito sentimento de
rejeição, rejeita ou é rejeitado “desejo de se
afastar” está relacionado à figura posicionada
em último lugar.
Para a interpretação do desenho infantil
mais detalhadamente analisa-se o desenho
quanto à localização no papel, pressão
no desenhar, caracterização do traço,
simetria do desenho, detalhes no desenho,
movimentos nos desenhos, tamanho da
figura, uso da borracha e rabiscos no papel.
Cada item mencionado traduz um significado
em específico.
● Desenhos localizados no centro da folha
demonstram crianças mais autocentradas,
fora do centro, dependentes, nos cantos
indica um desajuste ao ambiente, do lado
esquerdo introversão, do lado direito
extroversão, do lado horizontal para a direita
indica um comportamento controlado,
do lado horizontal para a esquerda,
comportamento impulsivo, do lado vertical
fuga da realidade, abaixo do ponto central da
folha desajuste e fora da margem do papel
pouca socialização.
● A pressão ao desenhar, indica o nível
de energia do indivíduo, traçado leve indica
repressão e pessoas deprimidas preferem

traçados mais leves. Traços muito fortes
pessoas tensas.
● As características dos traços fortes
revelam medo, insegurança, agressividade.
● Leve normal- equilíbrio emocional e
mental. Apagado- timidez, inibição.
● A simetria do desenho pode indicar
rigidez ou até depressão, já a falta de
simetria aponta insegurança emocional. Os
detalhes no desenho como os “inadequados”
apontam retração, a falta de detalhes
“adequados” indica vazio ou até mesmo
depressão, detalhes excessivos demonstram
uma compulsão obsessiva.
● O movimento no desenho de forma
excessiva indica pessoa com necessidade de
comunicação, inquietação, porém, desenhos
com movimentos monótonos correspondem
à uma “apatia”.
● O tamanho da figura indica a
“autoestima, autoexpansão, ou fantasias de
autossuperação”.
● Tamanho normal – inteligência, tamanho
pequeno inteligente, mas com problemas
emocionais, tamanho grande “fantasia”.
● O desenho enorme demonstra
agressividade.
● O uso da borracha de maneira normal
indica pessoa “autocrítica”, já a ausência total
falta de crítica, já o uso exagerado aponta
insatisfação consigo mesmo.
● O ato de riscar o papel aponta uma
pessoa com dificuldades para adaptar-se e
pouco controle.
● O grafismo é um instrumento
muito importante para o diagnóstico
psicopedagógico, porém as cores e a sua
significação podem auxiliar nesse processo.
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● A significação das cores quanto à
variação, segundo Campos (2010).
“Branco- Oposição”;
“Negro- Sentimento de morte, ódio,
negativismo absoluto, se usando sozinho,
tristeza, medo.”
“Preto e branco- Ansiedade, depressão,
grandes temores.”
“Cinza- Disforia, tristeza, insatisfação.”
“Azul-Depressão, calma, tristeza, desejo
de afirmação e inibição.”
“Azul-frio – Controle, pessoa policiada.”
“Azul-celeste – misticismo.”
“Azul e amarelo combinados – Dificuldade,
gerando conflito e desejo de afirmação.”
“Vermelho – Agressão, destruição, ódio,
sensibilidade sexual, força e vigor. É a cor
mais emocional”.
“Vermelho e amarelo combinadosAgressão e hostilidade.”
“Vermelho e preto – Autoagressividade,
tendência a suicídio.”
“Verde- Criação,inibição.”
“Amarelo-sol – Força, energia, euforia.”
“Alaranjado-Desejo de contacto.”
“Púrpura- Ansiedade.”
“Roxo- Paixão, paz e realização.”
“Marrom- problema de sujeira...”
“Marrom, violeta e azul- grande depressão.”
Quanto à intensidade.
“Vermelho- Temor.”
“Amarelo- Alegria.”
“Recusa total da cor- neuróticos graves e
psicóticos retraídos.”
(Retirado: “O teste do desenho
como
instrumento
de
diagnóstico
da personalidade” CAMPOS, 2010, p. 104
-108).

Ao analisar-se um desenho infantil,
considerações devem ser feitas quanto às
condições biográficas e familiares, assim
como a história pessoal de cada um, que
servirá como ponto de referência.
É necessário lembrar-se sempre que um
desenho é uma expressão de sentimentos
e de desejos, por exemplo, como se sente a
criança a respeito da sua família, sua escola.
O desenho é a primeira porta na qual a
criança abre o seu interior.
O desenho é um dos instrumentos
utilizados no diagnóstico psicopedagógico
no diagnóstico tem uma vantagem, pois
não exige muitos materiais além do
papel e lápis. É bem aceito pelas crianças e
às vezes com restrições por adolescentes e
adultos. Sendo o desenho uma ótima e eficaz
maneira de conhecer um pouco de seu autor,
suas características e sentimentos.
O uso do desenho na psicopedagogia
aproveita a forma da criança expressar-se
espontaneamente, satisfazendo seus desejos
de atividade lúdica. Sendo aconselhável usar
com frequência o desenho livre, deixar a
criança à vontade para desenhar sobre o que
ou quem quiser, para somente em seguida
indagá-la sobre os porquês? É interessante
também, para um diagnóstico, solicitar
que a criança conte uma história sobre o
desenho que fez. (WEISS, 2004).
O desenho infantil irá revelar para o
psicopedagogo detalhes da vida familiar,
afetiva, emocional, social e educacional
tornando-se extremamente importante
nesse processo de descoberta das
dificuldades, traumas ou deficiências. Basta
uma observação reflexiva e detalhada
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do desenho e de suas características,
diálogo com a criança, com os pais para ser
possível chegar a um diagnóstico.

INTERVENÇÕES QUE O
PSICOPEDAGOGO FAZ A PARTIR
DO DESENHO
Segundo Ferreira (1993, p. 313)
intervenção é “ação de intervir; mediação;
intercessão. Medicina. Tratamento ativo.”
O Código de Ética da Psicopedagogia, em
seu (Capítulo I - Dos Princípios - Artigo 1º)
afirma que o psicopedagogo pode utilizar
procedimentos próprios da Psicopedagogia.
Neste sentido, realizando o diagnóstico
psicopedagógico, o psicopedagogo está
utilizando de procedimentos próprios de
sua área de atuação.
No artigo 2º, enfatiza-se o caráter
interdisciplinar da Psicopedagogia, destaca
o uso de recursos das várias áreas do
conhecimento humano para a compreensão
do ato de aprender, menciona o uso de
métodos e técnicas próprias.
Entende-se que intervenção refere-se a
uma interferência que um profissional, tanto
o educador, quanto o psicopedagogo realiza
sobre o processo de desenvolvimento ou
aprendizagem da criança, ao qual pode estar
apresentando problemas de aprendizagem.
Na intervenção o procedimento utilizado
interfere no processo, com o objetivo de
compreendê-lo, explicitá-lo ou corrigi-lo.
Aplicar novos elementos para a criança,
pensar poderá levar à quebra de um
padrão anterior de relacionamento com o

mundo das pessoas das ideias. Ocorre-se
na intervenção terapêutica. Exemplificase como intervenções psicopedagógicas
uma fala, uma interpretação que o
psicopedagogo realiza.
Considera-se que um dos objetivos da
Psicopedagogia é a intervenção, a fim de,
fazer a mediação entre a criança e seus
objetos de conhecimentos. Entende-se que
as causas do não aprender são diversas.
Em vista dessa necessidade se reconhece
que não é tarefa fácil para os educadores
compreenderem essas causas.
O teste do desenho projetivo deverá ser
usado como apoio na avaliação inicial, com
o objetivo de um bom encaminhamento
para outros profissionais, como: psicólogos,
fonoaudiólogos, neurologistas. E durante a
intervenção como um facilitador na relação
inicial com o psicopedagogo.
O psicopedagogo não deve e não
pode analisar a produção da criança
em termos psicológicos, no desenho, o
psicopedagogo se prende aos aspectos
maturativos da criança.
O teste do desenho projetivo é uma
ferramenta
importante
para
avaliar
o processo de maturação da criança
e detectar até um possível atraso no
desenvolvimento cognitivo.
Segundo Campos (2010) o desenho
infantil é uma “expressão do modo como
criança percebe e compreende o mundo”.
Esta nova posição valoriza todas as
relações que se determinam entre a totalidade
psíquica da criança emocional e intelectual
no processo de maturação, seu meio social
e cultural, envolvendo também a educação a
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que se submeteu. (CAMPOS, 2010, p. 13).
Para Bender (apud CAMPOS, 2010, p. 17),
o desenho revela traços característicos da
personalidade.
Bender verificou que certas crianças,
classificadas
pelos
profesores
como
portadoras de certos traços psicopatológicos,
apresentavam também desenhos com
características não encontradas entre as
demais crianças. (CAMPOS, 2010, p. 17).
O papel inicial do psicopedagogo frente
às dificuldades de aprendizagem é fazer
uma análise de toda a situação para poder
diagnosticar os problemas e as causas,
tratando- se de problemas cognitivos,
nessa área podemos incluir as funções de
percepção, discriminação, atenção, memória
e processamento da informação. Os fatores
motivacionais são muito importantes na
construção do significado daquilo que se
aprende, construindo uma relação entre
os conteúdos e aquilo que já se sabe.
Os aspectos emocionais interferem no
processo de construção do conhecimento
e o teste do desenho projetivo auxilia
compreender os seus aspectos simbólicos e
o desenvolvimento mental infantil.
Na
proposta
de
intervenção
o
psicopedagogo utiliza-se de estratégias que
auxiliem a criança a recuperar os conteúdos
escolares que não foram assimilados, como:
● Estabelece uma orientação de estudos
(rotina);
● Promove atividades como brincadeiras,
jogos de regras e dramatizações realizadas
na escola e fora dela, tendo como objetivo a
expressão dos afetos e do desenvolvimento
da personalidade de crianças com e sem

dificuldades de aprendizagem;
● Realiza-se um envolvimento psicológico,
dando destaque à diversão com jogos
tradicionais que salientem os aspectos
perceptuais, cooperação de parceiros,
interação com o adversário, satisfação
pessoal e sensação de segurança e confiança
nela mesma.
● O jogo possibilita uma aproximação
do mundo mental da criança que sofre de
desatenção, transformando as suas ações
no decorrer de suas jogadas. Assim como o
desenho o jogo possibilita que a dimensão
simbólica da criança se manifeste em fazer
o que pode ser partilhado, dividido com o
outro e transformado.
A intervenção psicopedagógica é um
processo contínuo que necessita do
envolvimento coletivo, tanto da família
quanto da comunidade escolar e dos demais
profissionais envolvidos no acompanhamento
da criança, por isso, é possível acreditar
que a intervenção, além de contribuir para
que novas práticas metodológicas sejam
desenvolvidas no cotidiano da escola, poderá
oferecer elementos para ações conjuntas
destes diversos profissionais.
O papel do psicopedagogo é de sempre
descobrir meios de conduzir o educando a fazer
parte novamente da vida normal, respeitando
sua individualidade. O psicopedagogo deve
ter conhecimentos multidisciplinares, pois
em um processo de avaliação diagnóstica, é
necessário estabelecer e interpretar dados
em várias áreas, dentre elas: auditiva e visual,
motora, intelectual, cognitiva e emocional.
É a extensão destes conhecimentos que
permitirá ao psicopedagogo a compreensão
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do diagnóstico do caso investigado, o que auxiliará na escolha
de uma metodologia adequada e para o desenvolvimento
das suas intervenções psicopedagógicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos objetivos do desenho infantil na avaliação
pedagógica é auxiliar o pedagogo em seu processo de
ensino aprendizagem, permitindo ao pedagogo desenvolver
seu trabalho de forma eficiente e eficaz, contribuindo para
melhorar a qualidade do ensino, descobrir novas técnicas,
metodologias adequadas para o desenvolvimento de suas
intervenções para proporcionar ao educando uma vida
normal e melhor em relação a aprendizagem, respeitando
sempre a individualidade.
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INTRODUÇÃO

O DIREITO A EDUCAÇÃO INFANTIL:
HISTÓRICO E CONTEXTOS
RESUMO: Este artigo aborda o direito a Educação Infantil e neste sentido traz como objetivo
principal analisar o contexto histórico em que se configurou a Educação Infantil como uma
etapa da Educação Básica e como objetivos específicos apresentar alguns aspectos deste
atendimento e da legislação educacional referente ao tema de estudo. Este estudo justificase a medida que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e constitui uma
fase de fundamental importância para o aprendizado e a formação da criança em todos os
seus aspectos. Neste sentido conhecer os processos pelos quais este direito foi conquistado
torna-se extremamente relevante no contexto educacional. Quando analisamos a educação
infantil e a sua história temos que o contexto histórico traz marcantes diferenças entre
as definições, propósitos e objetivos do atendimento em creches e em jardins de infância.
Neste sentido podemos compreender a dificuldade em se reconhecer a educação da infância
em creches como pertencente ao contexto educacional de hoje em dia.
Palavras-chave: Educação Infantil; Direito Educacional; Direito a Aprendizagem.
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O tema deste artigo trata do direito a
educação infantil, relatando alguns aspectos
da história da educação para a infância e
analisando o processo de organização da
educação infantil e a garantia de direitos
educacionais. Temos como objetivo principal
analisar o contexto histórico em que se
configurou a Educação Infantil como uma
etapa da Educação Básica e como objetivos
específicos apresentar alguns aspectos deste
atendimento e da legislação educacional
referente ao tema de estudo. Este estudo
justifica-se a medida que a Educação
Infantil é a primeira etapa da Educação
Básica e constitui uma fase de fundamental
importância para o aprendizado e a formação
da criança em todos os seus aspectos.
A educação infantil, período que vai dos 0
aos 5 anos idade, é extremamente importante
para o estabelecimento de vínculos, sejam
eles afetivos, emocionais, relacionados
a aprendizagem ou ao meio no qual as
crianças estão inseridas. Relacionando estes
aspectos aos sentidos de aprendizagem
temos que é necessário um novo olhar para
as peculiaridades da infância, respeitando os
diferentes saberes e necessidades especificas
das crianças nesta faixa etária.
Foi durante os séculos XV e XVI que
os modelos educacionais começaram
a surgir, com diferentes objetivos e
propostas,
atendendo
a
diferentes
públicos e apresentando uma preocupação
diferenciada com a infância e as diversas
maneiras e métodos para se educar e
escolarizar as crianças da época. Nesta fase

existiam instituições que apresentavam um
caráter extremamente relacionado a religião
e a formação de bons hábitos e valores,
esperados naquele contexto social da época.
No
movimento
da
Escola
Nova
as instituições de educação infantil
apresentavam uma proposta moderna no
qual a creche (0 a 3 anos), foi vista como uma
forma de aperfeiçoar as casas dos expostos,
para que as mães não abandonassem as
suas crianças, estas instituições tinham
o caráter de compensar as carências da
infância, uma função estritamente ligada ao
assistencialismo.
Em 1980 a educação pré-escolar é
instituída de forma oficial, pensando em
uma nova proposta e uma nova função para
as creches, pensando em uma educação
propriamente dita e não apenas em uma
forma de assistência, desvinculada do sentido
escolar e de aprendizagem, priorizando um
atendimento de qualidade para todas as
crianças.

EDUCAÇÃO INFANTIL:
CONTEXTO E HISTÓRIA
Hoje em dia um dos desafios da
Educação
Infantil
é
garantir todos
os avanços conquistados durante os
últimos anos, na trajetória de luta e
conquistas que se consolidou com as
políticas
públicas
para
a
educação infantil e a garantia dos
direitos da criança. Neste sentido os
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ideais a serem alcançados são: um
ensino de qualidade, a formação dos
profissionais e a garantia de aplicação das leis.
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI, 1998), trouxe
mudanças para a Educação Infantil, a criança,
de acordo com este documento é considerada
em todas as suas especificidades como um
ser em construção. Neste sentido, a criança
tem direito a uma educação de qualidade
desde a mais tenra idade, para que seja
possível o desenvolvimento de experiências
significativas com a troca e interação com
crianças e adultos, contribuindo para a sua
formação integral em todos os seus aspectos.
Nos séculos XV e XVI, passa a surgir a
necessidade e a preocupação em educar
e escolarizar as crianças, surge assim os
modelos educacionais com as diferentes
concepções de como as crianças deveriam
ser educadas nesta época.
O conceito de infância ao longo dos
anos vem sofrendo alterações, a falta de
uma história da infância aponta para a
incapacidade por parte do adulto, de ver
a criança em sua perspectiva histórica.
A criança era considerada um adulto em
miniatura por não haver distinção entre o
mundo adulto e o mundo infantil e quando
passava o período de dependência física
da mãe, as crianças eram incorporadas ao
mundo dos adultos.
Em um segundo momento, no conceito
de infância, a sociedade passa a perceber a
inocência da criança, separando-a da vida dos
adultos, momento este em que as crianças
passam a frequentar a escola e a participar
da vida social. O conceito de sociologia da

infância, recorrente nos dias atuais traz uma
visão de infância como uma construção
social em que as crianças são protagonistas.
Com base nas ideias de Pinto (1997) a
infância passa a ser considerada nos séculos
XVI e XVII, de acordo com o autor, as crianças
passam a pertencer ao mundo dos adultos
mais tardiamente, a infância é delimitada
em tempos mais precisos, relacionados
ao processo de escolarização. Quando
pensamos nas classes menos favorecidas
esse processo de reconhecimento ocorreu
de maneira mais lenta.
As mulheres, passaram a se organizar
para cria alguns espaços no qual as crianças
pudessem ser atendidas, esses locais podiam
ser residências ou alguns espaços religiosos
e as crianças que recebiam este atendimento
eram aquelas que se encontravam em
situações de risco, abandono ou até mesmo
maus tratos.
Foi durante os séculos XV e XVI que
os modelos educacionais começaram
a surgir, com diferentes objetivos e
propostas,
atendendo
a
diferentes
públicos e apresentando uma preocupação
diferenciada com a infância e as diversas
maneiras e métodos para se educar e
escolarizar as crianças da época. Nesta fase
existiam instituições que apresentavam um
caráter extremamente relacionado a religião
e a formação de bons hábitos e valores,
esperados naquele contexto social da época.
Quando analisamos a educação infantil
e a sua história temos que o contexto
histórico traz marcantes diferenças entre
as definições, propósitos e objetivos do
atendimento em creches e em jardins de
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infância. A diferença se constitui no público
atendido (crianças pobres e da elite) e
nas formas de atendimento (educação ou
cuidado, instrução ou guarda). Neste sentido
podemos compreender a dificuldade em
se reconhecer a educação da infância em
creches como pertencente ao contexto
educacional de hoje em dia, o paradigma de
creche vinculada a assistência e a guarda de
crianças está enraizado na formação cultural
de nossa história na educação.
O
atendimento
realizado
na
Educação Infantil, com a Escola Novista,
traz
uma
alteração
nas
propostas
educacionais de atendimento as crianças
pequenas de 0 a 3 anos, com o intuito de
diminuir o abandono das crianças e para que
as mães pudessem trabalhar.
De acordo com Kramer (1987) com a
criação dos jardins de infância passa-se a
pensar mais efetivamente em aprendizagem
e escolarização, abandonando-se aos
poucos o assistencialismo. No século XIX, a
pré-escola tinha a função de compensação
das negligências e deficiências das
crianças, temos então que a educação de
pré-escola tem a sua origem em uma
educação compensatória.
Joaquim José Menezes Vieira foi o
fundador do primeiro jardim de infância no
Rio de Janeiro no ano de 1875, esse jardim
de infância pertencia a iniciativa privada e
atendia somente as crianças que pertenciam
as classes da elite e somente meninos. De
acordo com Kuhlmann (2003), os estudiosos
e a sociedade da época defendiam que a
criança pequena deveria permanecer com a
família e com a mãe e estas deveriam educar

as crianças seguindo os padrões elaborados
pelos diferentes segmentos da sociedade.
Neste contexto social, surgem modelos de
educação voltados a valorização de um tipo
de comportamento almejado pela sociedade
da época, surgindo assim as teorias infantis
de desenvolvimento, que posteriormente
virão a modificar as concepções de educação
na infância.
Somente com a LDBEN 9394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
é que modificam-se e surgem novas
regulamentações quanto ao atendimento das
crianças na educação infantil, neste momento
este tipo de ensino passa a responsabilidade
da Secretaria de Educação, o que traz uma
mudança em todos os aspectos, desde a
formação de professores até as concepções
de ensino e aprendizagem neste contexto
educacional.
Neste novo contexto que passa a ser
difundido, a educação da infância tem
uma mudança de concepção e paradigma,
desvinculando-se do sentido de assistência e
guarda, passando a concepção de educação
para todas as crianças, e não de maneira
quase que exclusiva de mães trabalhadoras.
Segundo as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, a
proposta pedagógica das escolas deve
atender a sua função pedagógica, para tanto
deve oferecer condições para o exercício de
direitos
pelas
crianças;
assumir
a
responsabilidade de cuidar e educar;
possibilitar que as crianças convivam com
os adultos ampliando os seus saberes;
oportunizando experiências para todas as
crianças e acesso aos bens culturais.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN 9394/96) estabelece que a
criança pequena tenha um desenvolvimento
integral e desde a sua promulgação,
ocorreram inúmeras atualizações em seu
texto. Uma das alterações que se refere a
Educação Infantil trata da obrigatoriedade
do ingresso da criança na educação
infantil aos 4 anos de idade, não sendo
mais facultativa a matrícula desta faixa etária
na Educação Infantil.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil os princípios
norteadores de um currículo que atenda
às especificidades de desenvolvimento
biopsicossocial e histórico das crianças são:
O respeito à dignidade e aos direitos
das crianças, consideradas nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas,
culturais, étnicas, religiosas; O direito das
crianças a brincar, como forma particular
de expressão, pensamento, interação e
comunicação, à interação e comunicação
infantil; O acesso das crianças aos bens
socioculturais disponíveis, ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas
à expressão, à comunicação, à interação
social, ao pensamento, à ética e à estética;
A socialização das crianças por meio de sua
participação e inserção nas mais diversificadas
práticas
sociais,
sem
discriminação
de espécie alguma; O atendimento
aos cuidados essenciais associados à
sobrevivência e ao desenvolvimento de sua
identidade. (BRASIL, 1998, p.13).
Segundo os Referenciais Curriculares
Nacionais da Educação Infantil a instituição
de educação infantil não deve ter um caráter

de educação em si, gera cuidados. Temos
o cuidar e o educar como indissociáveis
nos princípios que regem a Educação
Infantil, primeira etapa da Educação Básica,
considerada por muitos estudiosos como a
fase de escolarização mais importante para
a formação da pessoa em todos os seus
aspectos.
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI, 1998) traz
propostas pedagógicas pensando em
discutir e socializar as ações mais adequadas
para a educação infantil, colaborando
para a formação da cidadania e para
um aprendizado significativo.

O DIREITO A APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
assistencialista e nem deve ser vista como
uma fase preparatória para o ingresso no
ensino fundamental.
As crianças são concebidas nos Referencias
Curriculares Nacionais para Educação
Infantil (1998) como seres que sentem e
pensam o mundo de uma forma própria e
estabelecem relações com as outras pessoas
e com o meio no qual estão inseridas, nestas
relações constroem seus aprendizados e
conhecimentos e o adulto é responsável
pela intervenção de forma adequada nas
diferentes relações que se estabelecem na
Educação Infantil.
De acordo com Kramer (2003) não
é possível educar sem cuidar, algumas
atividades que requerem cuidado estão
permeadas na Educação Infantil e o processo
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O reconhecimento da educação infantil
como a primeira etapa da educação
básica, surge com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei 9.394/96), de
acordo com a Constituição Federal de
1988, as instituições de educação infantil,
fazem parte dos deveres do Estado com
a Educação, respeitando os direitos
das crianças e das famílias.
A Educação Infantil ao promover
experiências significativas de aprendizagem
se constitui em um dos espaços de
ampliação das capacidades de comunicação
e expressão e de acesso ao mundo
letrado pelas crianças, favorecendo o
desenvolvimento
das
capacidades
relacionadas as competências de falar,
escutar, ler e escrever.

A escola é um dos primeiros espaços de
socialização do conhecimento e de interação
outras crianças e adultos, no qual a criança
se depara quando está longe do ambiente
familiar, nestas relações a criança é capaz
de dividir experiências e aprendizagens com
seus pares, ampliando os seus conhecimentos
e realizando novas descobertas.
A construção do pensamento se desenvolve
desde os primeiros anos de existência do ser
humano, desta maneira, a Educação Infantil
tem uma fundamental importância e propicia
aprendizagens significativas. Quanto mais
cedo a criança tem a oportunidade de interagir
com os seus pares e com o meio que a cerca,
melhor será a sua compreensão da realidade e
a garantia de sucesso no processo educativo.
Durante o regime militar houve uma
generalização dos movimentos sociais e um dos
aspectos reivindicados por tais movimentos,
era a busca pela melhoria da qualidade de vida,
que incluíam todas as categorias profissionais,
inclusive os professores. As creches são
resultado destas lutas e movimentos sociais,
inicialmente vinculadas a assistência social e
posteriormente vinculadas à educação.
Para transformar essa realidade era
preciso defender que a creche, bem como a
pré-escola que atendia e atende as classes
populares, é uma instituição que precisa
de um novo olhar, ou seja, um projeto
educacional. Se a creche era uma instituição
desconhecida no curso de Pedagogia, isto
seria porque ela não era ainda educacional.
A origem da creche foi constituída
como um local de guarda, de cuidados e de
assistência, resultado do fruto do trabalho
e luta dos diferentes setores da sociedade e
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dos movimentos feministas das classes mais
baixas da sociedade.
Segundo
KUHLMANN
(1999),
a
compreensão do processo histórico e das
relações sociais, mostra que milhares de
mulheres foram submetidas a exploração
do trabalho e a situações perversas em se
tratando de sobrevivência e neste contexto as
instituições escolares serviam aos interesses
das classes dominantes.
A intenção e a preocupação do Estado era
formar a elite, as crianças não pertencentes a
esta classe social não dispensavam o mesmo
cuidado e atenção. Em determinada fase deste
atendimento eram atendidas as crianças órfãs
e aquelas abandonadas pelas famílias, logo
depois, passam a surgir os jardins de infância
para aqueles que pertenciam as classes
sociais de maior poder aquisitivo e as creches
surgem com o propósito de atender as mães
que necessitavam de um local para deixar as
crianças, no período em que trabalhavam.
Havia uma clara distinção de atendimento
nesta época, as crianças pobres eram
atendidas nas creches e não havia nenhuma
proposta educacional, o atendimento era
voltado ao cuidado e a guarda. No paralelo
a este atendimento, as crianças ricas
eram atendidas nos jardins de infância,
que
tinham
outras
propostas
de
atendimento voltadas a aprendizagem e ao
desenvolvimento da criança.
Quando analisamos a educação infantil e a
sua história temos que o contexto histórico
traz marcantes diferenças entre as definições,
propósitos e objetivos do atendimento em
creches e em jardins de infância. A diferença
se constitui no público atendido (crianças

pobres e da elite) e nas formas de atendimento
(educação ou cuidado, instrução ou guarda).
Neste sentido podemos compreender a
dificuldade em se reconhecer a educação
da infância em creches como pertencente
ao contexto educacional de hoje em dia, o
paradigma de creche vinculada a assistência
e a guarda de crianças está enraizado na
formação cultural de nossa história na
educação.
Somente com a LDBEN 9394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
é que modificam-se e surgem novas
regulamentações quanto ao atendimento das
crianças na educação infantil, neste momento
este tipo de ensino passa a responsabilidade
da Secretaria de Educação, o que traz uma
mudança em todos os aspectos, desde a
formação de professores até as concepções
de ensino e aprendizagem neste contexto
educacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo analisar o direito a
educação infantil, apresentar um breve histórico da Educação
para a Infância e analisar o processo de organização da
Educação Infantil ao longo dos anos.
Conforme apresentado, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional LDBEN 9394/96, em seus artigos 29 e 30,
tem a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação
Básica e determina que ela deve ser oferecida em creches e
pré-escolas, desenvolvendo a criança em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.
Esta pesquisa pôde evidenciar que as concepções de
criança, infância e Educação Infantil são construções sociais
formadas ao longo da vida que forma modificando-se ao longo
dos tempos e expressando determinado momento histórico
da sociedade.
A análise evidenciou que a função de cuidar nas instituições
de educação infantil, deve considerar as necessidades das
crianças, favorecendo o desenvolvimento das capacidades de
apropriação e conhecimento das potencialidades corporais,
afetivas, emocionais, estéticas e éticas, perdendo o caráter
assistencialista de antigamente.
Desta maneira afirma-se que com o passar do tempo a visão
de educação infantil, seus propósitos e perspectivas, foram
modificados, passou-se de um conceito intimamente ligado a
assistência, atendimento à mães trabalhadoras, preocupação
com a marginalização das crianças, para um conceito voltado
à educação propriamente dita, em que o cuidar e o educar são
indissociáveis numa pedagogia centrada na criança e no seu
desenvolvimento em todos os seus aspectos.
A escola é um dos primeiros espaços de socialização do
conhecimento e de interação outras crianças e adultos, no
qual a criança se depara quando está longe do ambiente
familiar, nestas relações a criança é capaz de dividir
experiências e aprendizagens com seus pares, ampliando os
seus conhecimentos e realizando novas descobertas.
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O ENSINO DE MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL:
ARTE E EDUCAÇÃO
RESUMO: Este estudo tem como principal objetivo destacar as concepções e conceitos que
envolvem o trabalho com música na Educação Infantil. Trata-se de uma revisão bibliográfica
com o foco voltado ao trabalho com a música na Educação Infantil, apresentando os
aspectos da legislação referente ao tema e destacando a ludicidade no trabalho com a
música. A escola deve prever maneiras de integração entre a música e a aprendizagem,
estreitando as relações entre os campos dos saberes, que por muitas vezes, trazem
atividades de reprodução e imitação não prevalecendo as atividades voltadas à criação
musical. A música é incluída nas atividades permanentes propostas em diversos documentos
da educação, desta forma, o currículo escolar deve prever e garantir tais experiências
às crianças, facilitando as interações com diferentes manifestações musicais, artísticas,
de literatura, de dança, dentre outras linguagens. As brincadeiras musicais podem
ser desenvolvidas de maneira independente e na maioria das vezes não necessitam
de materiais para a sua prática, sendo utilizando recursos simples. Os professores
de educação infantil podem utilizar estes tipos de brincadeiras para desenvolver
algumas habilidades nas crianças que serão vivenciadas no processo de alfabetização.
Palavras-chave: Arte e Educação; Música; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
As
instituições
escolares
ainda
encontram dificuldades para integrar a
linguagem musical ao contexto educacional,
evidenciando-se uma defasagem entre o
trabalho realizado na área de Música e nas
demais áreas do conhecimento, nas quais
são realizadas atividades de reprodução e
imitação não prevalecendo as atividades
voltadas à criação musical.
O artigo 26 da LDBEN 9.394/96
trata determina, em seu parágrafo 6º,
que “a música deverá ser conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo, do
componente curricular de que trata o § 2 deste
artigo”. A música é conteúdo da disciplina
de Arte já instituída como obrigatória nas
escolas cabendo aos sistemas de ensino e
aos professores de Arte, encontrar as formas
de desenvolver esse conteúdo na escola.
A linguagem musical possui uma estrutura
e algumas características próprias, entre
elas temos a produção, que é centrada na
experimentação e na imitação; a apreciação
que trata da percepção tanto dos sons quanto
do silêncio; e a reflexão que traz questões
referentes à organização, criação, produtos
e produtores musicais.
As crianças menores podem ter
contato com a prática musical por meio
das brincadeiras e atividades lúdicas que
desenvolvem a percepção, um exemplo
deste tipo de atividade e quando o
professor canta para os bebês e a criança
passa a imitar alguns sons e ruídos. As
canções de ninar, os brinquedos sonoros e
as brincadeiras com sons e palmas também

contribuir para repertoriar a música na
educação infantil, favorecendo a interação,
por meio da criação, dos gestos, da imitação
e das expressões corporais.
Esta pesquisa está organizada em três
partes, a primeira traz as concepções
e conceitos que envolvem o Ensino
de Música na Educação Infantil; a
segunda aborda os aspectos da legislação
referente ao objeto de estudo desta pesquisa
e a terceira aborda o trabalho lúdico com a
música na Educação Infantil.

O ENSINO DE MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com Brito (2003) para
as crianças, fazer ou ouvir música não
significa seguir regras ou observar
características, a criança pequena interage
com os objetos sem a percepção de
que está criando música ou sons, ela
não está preocupada em fazer música
da forma como estamos acostumados,
mas realiza os movimentos e ações
sem
intencionalidade
musical,
a
criança apenas toca.
O artigo 26 da LDBEN 9.394/96
trata determina, em seu parágrafo 6º,
que “a música deverá ser conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo, do componente
curricular de que trata o § 2 deste artigo”.
A
música
é
conteúdo
da
disciplina de Arte já instituída como
obrigatória nas escolas cabendo aos

1472

sistemas de ensino e aos professores de
Arte, encontrar as formas de desenvolver
esse conteúdo na escola.
[...] mesmo nas escolas em que se investe em
aulas de musicalização, é comum que isso de
dê de maneira pouco consistente, ocorrendo,
muitas vezes, mais como recreação do que
como fonte de conhecimento, contando-se,
é claro, com notáveis exceções. No entanto,
é preciso registrar que o esquecimento dos
métodos ativos de educação musical em
muitos espaços em que poderiam ocorrer
vem sendo danoso ao ensino de música no
País, provando duas posturas opostas: a que
adota um dos métodos acriticamente e de
maneira descontextualizada descartando
outras possibilidades, e a que ignora seus
procedimentos e investe em propostas
pessoais, geralmente não acompanhadas
de reflexão, e baseadas em ensaio e erro
que, em geral, privilegiam o ensino técnico
instrumental (leia-se treinamento dos
olhos e das mãos) ou a diversão, dentro
do pressuposto de que a música é lazer
(FONTERRADA, 2001, p. 122).
As
atividades
permanentes
desenvolvidas nas escolas integram a
música conforme proposto nos diferentes
documentos da educação, desta forma,
o currículo escolar deve prever e garantir
tais experiências às crianças, facilitando as
interações com diferentes manifestações
musicais, artísticas, de literatura, de dança,
dentre outras linguagens.
Com base no RCNEI (1998) pode-se iniciar
o processo de musicalização na educação
infantil tornando o ambiente sonoro, com
materiais e elementos que promovam o

acesso a música, em diferentes aspectos.
Nos cantos desenvolvidos pelos adultos, nas
cantigas de roda e de ninar e nas diferentes
brincadeiras que incluem música, são
proporcionados momentos significativos de
contato com a música.
A música no contexto da educação infantil
vem, ao longo de sua história, atendendo a
vários objetivos, alguns dos quais alheios às
questões próprias dessa linguagem. Tem sido,
em muitos casos, suporte para atender a vários
propósitos, como a formação de hábitos,
atitudes e comportamentos: lavar as mãos
antes do lanche, escovar os dentes, respeitar
o farol etc.; a realização de comemorações
relativas ao calendário de eventos do ano
letivo simbolizados no dia da árvore, dia do
soldado, dia das mães etc.; a memorização
de conteúdos relativos a números, letras
do alfabeto, cores etc., traduzidos em
canções. Essas canções costumam ser
acompanhadas por gestos corporais,
imitados pelas crianças de forma mecânica e
estereotipada (BRASIL, 1998, p. 47).
Para Mendes (2009) a música não pode ser
trabalhada de maneira descontextualizada
ou como uma forma de passar o tempo, é
fundamental que a atividade com música
seja programada, pensada e tenha objetivos
claros, permitindo a exploração e a
manipulação de materiais, a escuta de sons,
dentre outras ações que promovam o fazer
musical. Deve haver uma conciliação entre
prazeres que a música proporciona e sua
importância como forma de expressão.
A formação dos professores que atuam
nas séries iniciais e na educação infantil ainda
produz alguns equívocos de como se trabalhar
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com este conteúdo, alguns profissionais não
se veem capazes de realizar determinadas
atividades
musicais,
justificando
que é necessário ter certas aptidões
para trabalhar com música.
A música inserida na disciplina de Arte,
como conteúdo obrigatório, mas não
exclusivo da disciplina, pode contribuir, não
só para a formação cultural das crianças e
adolescentes, na medida em que irão ampliar
seus repertórios acerca da diversidade
musical, como também para a melhoria na
qualidade do ensino da Arte, estimulando o
aluno a ampliar as suas linguagens artísticas
e os seus conhecimentos.
O brincar permeia a relação que se
estabelece com os materiais: mais do que
sons, podem representar personagens, como
animais, carros, máquinas, super-heróis etc.
A partir dos três anos, aproximadamente,
os jogos com movimento são fonte de
prazer, alegria e possibilidade efetiva
para o desenvolvimento motor e rítmico,
sintonizados com a música, uma vez que
o modo de expressão característico dessa
faixa etária integra gesto, som e movimento.
(BRASIL, 1998, p. 52).

ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO
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 foi
estabelecido a prática da polivalência

no ensino de artes. A partir desta
reforma, as artes plásticas, a música e
as artes cênicas deveriam ser ensinadas
conjuntamente por um mesmo professor da
1ª à 8ª séries do 1ª grau. Foram criados os
cursos de licenciatura em educação artística
com duração de dois anos para preparar
estes professores polivalentes.
Segundo as orientações curriculares
do MEC, a partir de 1995, são divididas
as
especificidades
do
conhecimento
artístico em quatro modalidades: Música,
Teatro, Dança e Artes visuais. Assim, os
Parâmetros Curriculares Nacionais/Artes
para o Ensino Fundamental, Referenciais
Curriculares para a Educação Infantil e
Parâmetros Curriculares para o Ensino
Médio trataram de explicitar os conteúdos
de música, artes cênicas, artes visuais e
dança e suas metodologias específicas.
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)
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Segundo Brasil (1998) o professor
deve utilizá-lo como um procedimento
de atividades lúdicas para crianças de 0
a 6 anos. Segundo esse documento, o
professor em sua prática deve favorecer o
desenvolvimento da criança, permitindo
que ela tenha contato com diferentes
materiais
e
objetos,
proporcionando
o “fazer musical” e a exploração,
respeitando a vontade das crianças.
O artigo 26 da LDBEN 9.394/96 trata do
currículo na Educação Básica e determina,
em seu parágrafo 6º, que “a música deverá ser
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do
componente curricular de que trata o § 2 deste
artigo”. A música é conteúdo da disciplina
de Arte já instituída como obrigatória nas
escolas cabendo aos sistemas de ensino e
aos professores de Arte, encontrar as formas
de desenvolver esse conteúdo em suas aulas.
O Decreto 54.792 de janeiro de
2014 regulamenta a Lei 15.892 de
novembro de 2013 e estabelece o ensino
obrigatório de Música na Rede Municipal de
Ensino de São Paulo, trazendo em seu texto
a seguinte redação:
Art.
2º:
Fica
estabelecida,
em
conformidade com o disposto na Lei Federal
nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, a
inclusão do ensino de Música em todas as
unidades educacionais da Rede Municipal de
Ensino, como conteúdo obrigatório, mas não
exclusivo, do componente curricular Arte.
§ 1º No Ensino Fundamental, o ensino de
Música poderá integrar outros componentes
curriculares, bem como ser programado
dentre as atividades desenvolvidas além
do horário regular de aulas dos educandos,

em conformidade com o Programa Mais
Educação São Paulo, instituído pelo Decreto
nº 54.452, de 10 de outubro de 2013.
§ 2º Para o cumprimento dos dispositivos
deste decreto, os conteúdos de Música
poderão ser ministrados em agrupamento de
turmas e em um único dia.
Em seu artigo 3º traz os objetivos do ensino
de Música que englobam a contribuição
para a formação integral dos educandos;
colaborar para o desenvolvimento motor,
a saúde física e mental do educando,
elevando sua autoestima; levar ao educando
o conhecimento sobre história da música e
seus diferentes gêneros; dentre outros.
Em seu artigo 5º prevê a capacitação dos
seus educadores em cursos de formação
visando a efetivação do ensino de música
em todas as unidades educacionais
da
Rede
Municipal
de
Educação,
adequando à formação as diferentes
faixas etárias atendidas.

O TRABALHO LÚDICO COM
A MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A linguagem musical possui uma
estrutura
e
algumas
características
próprias, entre elas temos a produção,
que é centrada na experimentação e
na imitação; a apreciação que trata da
percepção tanto dos sons e silêncios quanto
das estruturas e organizações musicais;
e a reflexão que traz questões referentes
à organização, criação, produtos e
produtores musicais.
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As crianças menores podem ter
contato com a prática musical por meio
das brincadeiras e atividades lúdicas que
desenvolvem a percepção, um exemplo
deste tipo de atividade e quando o professor
canta para os bebês e a criança passa a
imitar alguns sons e ruídos. As canções
de ninar, os brinquedos sonoros e as
brincadeiras com sons e palmas também
contribuir para repertoriar a música na
educação infantil, favorecendo a interação,
por meio da criação, dos gestos, da imitação
e das expressões corporais.
O professor pode aproveitar situações
em que há um maior interesse das crianças
para
transformá-los
em
improvisos
musicais, na forma de jogos, que
estimulam a memória auditiva e musical, as
crianças podem criar pequenas canções e
trabalhar com rimas utilizando os elementos
do dia a dia em sala de aula.
As brincadeiras musicais podem ser
desenvolvidas de maneira independente
e na maioria das vezes não necessitam de
materiais para a sua prática, sendo utilizando
recursos simples. Os professores de
educação infantil podem utilizar estes tipos
de brincadeiras para desenvolver algumas
habilidades nas crianças que serão
vivenciadas no processo de alfabetização.
Os conteúdos para o trabalho com música
na educação infantil com crianças menores,
devem abranger alguns conceitos, dentre
eles: a exploração de materiais e a escuta
de obras musicais para propiciar o contato
e experiências com a linguagem musical; o
som e o silêncio; a vivência da organização
dos sons pelo fazer e pelo contato com

diferentes obras e a reflexão sobre a música
como produto cultural do ser humano.
Segundo Brito (2003) temos algumas
atividades que devem estar presentes em
creches e pré-escolas, são elas: trabalho
vocal; interpretação e criação de canções;
brinquedos cantados e rítmicos; jogos que
reúnem som, movimento e dança; jogos
de improvisação; sonorização de histórias;
construção de instrumentos e objetos
sonoros; escuta sonora e musical: escuta
atenta, apreciação musical;
As crianças menores podem ter
contato com a prática musical por meio
das brincadeiras e atividades lúdicas que
desenvolvem a percepção, um exemplo
deste tipo de atividade e quando o professor
canta para os bebês e a criança passa a
imitar alguns sons e ruídos. As canções
de ninar, os brinquedos sonoros e as
brincadeiras com sons e palmas também
contribuir para repertoriar a música na
educação infantil, favorecendo a interação,
por meio da criação, dos gestos, da imitação
e das expressões corporais.
As necessidades de contato corporal
são importantes no momento do fazer
musical, o brincar, o dançar e o cantar com
as crianças devem estimulá-las e levar em
consideração tais aspectos.
As letras das músicas trabalhadas
com as crianças menores devem ser
mais fáceis, com menos palavras, permitindo
que as crianças se apropriem de forma mais
tranquila não comprometendo a realização
musical. Os gestos também não devem ser
excessivos para que as crianças não parem
de cantar para tentar realizá-los.
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Para o trabalho com a criança pequena
todos os instrumentos musicais podem
ser utilizados sendo importante valorizar
aqueles presentes nas diferentes regiões e
aqueles construídos pelas próprias crianças.
As formas de utilização dos diferentes
instrumentos variando a força, intensidade
e os movimentos, propiciando as crianças
novas experiências e diferentes percepções
dos sons produzidos.
O movimento corporal e os gestos estão
estreitamente ligados ao trabalho com
música. A música implica em gesto e em
movimentos e o corpo manifesta os diferentes
sons que vai percebendo.
O professor pode aproveitar situações
em que há um maior interesse das crianças
para
transformá-los
em
improvisos
musicais, na forma de jogos, que
estimulam a memória auditiva e musical, as
crianças podem criar pequenas canções e
trabalhar com rimas utilizando os elementos
do dia a dia em sala de aula.
As histórias trabalhadas em sala de aula
podem ser sonorizadas pelas crianças de
diferentes formas, produzindo música
e ampliando o trabalho musical com as
crianças, neste caso, as crianças podem ser
convidadas a reproduzir os sons narrados na
história, como o bater de portas, o canto dos
animais, os sons da natureza, etc.
Tão importante quanto ouvir a música é
a movimentação corporal já que as crianças
expressam-se de uma maneira global. O
repertório musical utilizado deve ser variado
não apenas utilizando reproduções de
músicas infantis veiculadas na mídia que
em sua maioria apresentam contextos e

movimentos estereotipados, é necessário
ampliar o repertório musical infantil,
enriquecendo este universo com elementos
diferentes que perpassem todos os gêneros
e estilos musicais.
Segundo Brasil (1998) as músicas
de outros países também devem ser
apresentadas e a linguagem musical deve
ser tratada e entendida em sua totalidade
como linguagem presente em todas as
culturas, que traz consigo a marca de cada
criador, cada povo, cada época.
As músicas instrumentais proporcionam
à criança um contato musical diferenciado
abrindo possibilidades de novas formas
de trabalho com a música. O resgate
de
músicas
regionais
se
constitui
em outra atividade que deve ser
trabalhada com as crianças resgatando a
música tradicional e aproximando as crianças
dos valores de sua cultura.
Segundo o RCNEI (1998) é importante
que o professor possa estar atento a
maior ou menor adequação dos diversos
instrumentos à faixa etária de zero a seis
anos. As atividades que visam a linguagem
musical devem ocorrer com frequência por
meio de jogos, interpretação e composições,
além destas atividades a construção de
instrumentos musicais pelas próprias
crianças proporciona a elas vivências
relacionadas a produção de sons, a
exploração de materiais diversos e
o fazer música no momento em que
os instrumentos são confeccionados e
manuseados pelas crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos elementos apresentados neste estudo
conclui-se que a formação dos professores que atuam
nas séries iniciais e na educação infantil ainda produz
alguns equívocos de como se trabalhar com este
conteúdo, alguns profissionais não se veem capazes de
realizar determinadas atividades musicais, justificando que
é necessário ter certas aptidões para trabalhar com música.
A música é incluída nas atividades permanentes
propostas em diversos documentos da educação, desta
forma, o currículo escolar deve prever e garantir tais
experiências às crianças, facilitando as interações com
diferentes manifestações musicais, artísticas, de literatura,
de dança, dentre outras linguagens.
Foi possível constatar que a partir de 1995, são divididas
as especificidades do conhecimento artístico em quatro
modalidades: Música, Teatro, Dança e Artes visuais. Assim,
os Parâmetros Curriculares Nacionais/Artes para o Ensino
Fundamental, Referenciais Curriculares para a Educação
Infantil e Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio
trataram de explicitar os conteúdos de música, artes cênicas,
artes visuais e dança e suas metodologias específicas.
As brincadeiras musicais podem ser desenvolvidas
de maneira independente e na maioria das vezes
não necessitam de materiais para a sua prática, sendo
utilizados recursos simples. Os professores de educação
infantil podem utilizar estes tipos de brincadeiras para
desenvolver algumas habilidades nas crianças que serão
vivenciadas no processo de alfabetização.
Pode-se afirmar com base nos autores pesquisados que as
crianças menores podem ter contato com a prática musical por
meio das brincadeiras e atividades lúdicas que desenvolvem
a percepção, um exemplo deste tipo de atividade e quando o
professor canta para os bebês e a criança passa a imitar alguns
sons e ruídos. As canções de ninar, os brinquedos sonoros e
as brincadeiras com sons e palmas também contribuir para
repertoriar a música na educação infantil, favorecendo a
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interação, por meio da criação, dos gestos,
da imitação e das expressões corporais.
Tão importante quanto ouvir a música é
a movimentação corporal já que as crianças
expressam-se de uma maneira global. O
repertório musical utilizado deve ser variado
não apenas utilizando reproduções de

músicas infantis veiculadas na mídia que
em sua maioria apresentam contextos e
movimentos estereotipados, é necessário
ampliar o repertório musical infantil,
enriquecendo este universo com elementos
diferentes que perpassem todos os gêneros
e estilos musicais.

Evandro De Lima
Graduação em Ciências pelo
Centro Universitário FIEO
(2002); Pós-graduado em
Formação de Professores
para o Ensino Superior pela
Universidade Paulista (2007);
Pós-graduado em Educação
para a Diversidade e Cidadania
pelas Faculdades Campos Elíseos
(2012); Professor de Ensino
Fundamental II e Médio – no
CEU EMEF Pêra Marmelo.

1479

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

REFERÊNCIAS
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de
1988. Brasília, 1988.
BRASIL. MEC, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394, de 20 de
dezembro de 1996.
Brasil. MEC. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=12579:educacao-infantil&Itemid=1152>. Acesso em 25 maio 2018.
Brasil. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para
a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação
Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il.
BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil: Propostas para a formação integral
da criança. São Paulo: Peiropolis, 2003. (204p.)
CUNHA, Susana Vieira da (org). Cor, som e movimento: a expressão plástica, musical e
dramática no cotidiano da criança. Porto Alegre: Mediação, 1999. (Cadernos de Educação
Infantil, n. 8).
FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. Tese (Livre
docência em Música) – Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2001.
MENDES, Juliana Mizieski. A música vai à escola: diferentes olhares dos professores do 1º
ao 5º ano do município de Içara/SC sobre o ensino de música nas aulas de arte. 2009. 63 f.
TCC (Licenciatura em Artes Visuais) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma,
2009.
Parecer CNE/CEB n.º 20/09, aprovado em 11 de novembro de 2009 – Revisão das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12745&Itemid=866> Acesso em 25 maio
2018.
Resolução CNE/CEB n.º 05/09 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13684%3Are
solucoes-ceb-2009&catid=323%3Aorgaos-vinculados&Itemid=866> Acesso em 25 maio
2018.

O GESTOR NA ESCOLA PÚBLICA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RESUMO: O presente artigo traz como tema o papel do gestor na escola pública do
município de São Paulo. Adotamos a abordagem da pesquisa bibliográfica. Autores como
Antunes (2000), Benevides (1994), Lück (2002), Paro (1995) e Marés (1983) entre outros,
foram importantes interlocutores neste processo. A participação da comunidade escolar de
forma democrática nos Conselho de Escola é um dos temas principais. O trabalho acaba por
convergir na importância do gestor como liderança e da reavaliação dos concursos públicos
incluindo outros mecanismos mais eficientes e que colaborem na construção de uma escola
democrática tendo como um destes mecanismos, a eleição para escolha de dirigentes
escolares, ressaltando também, a importância do professor que está em sala de aula nesse
processo de construção.
Palavras-chave: Gestão; Escola; Democracia; Participação; Comunidade.

1480

1481

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

INTRODUÇÃO
Nossa trajetória como aluno e professor do
ensino municipal de São Paulo fez com que
nos questionássemos sobre a importância
do cargo de diretor de uma escola pública.
Ao longo dos anos, temos observado um
mando centralizado dentro das escolas.
Pequenos poderes que na verdade são
falsos, porque o poder está de fato nas
mãos dos governantes. Talvez por medo, por
incompetência ou mesmo opção, gestores
fecham as portas para a comunidade escolar.
Para Valérien (1993):
O diretor é cada vez mais obrigado a
levar em consideração a evolução da ideia
de democracia, que conduz o conjunto de
professores, e mesmo os agentes locais, à
maior participação, à maior implicação nas
tomadas de decisão (Valérien, 1993, p.15).
Porém, vários questionamentos estão
sendo feitos sobre este gestor, especialmente
sobre o concurso público que é realizado
para a sua efetivação.
Em que momento, portanto, e de que
forma poderemos aferir a capacidade de
liderança de um candidato à direção de uma
escola pública? Existem outros mecanismos
possíveis de serem realizados e que
possam garantir tal capacidade? Qual a
importância do diretor na democratização da
escola? E o professor, qual deveria ser a sua
contribuição?
Sobre estas perguntas, faremos alguns
comentários, sem a intenção de dar respostas
definitivas, mas sim com a pretensão de criar
a possibilidade de pensarmos em caminhos
para a democratização da escola pública.

Nesse capítulo apresentamos os motivos
que nos levaram a desenvolver este
trabalho e os objetivos que pretendemos
alcançar. No segundo capítulo trataremos do
concurso público para a escolha de diretor
e buscaremos promover uma reflexão, tendo
como fundamentação alguns referenciais
teóricos de Paro (1995) e Marés (1993). No
terceiro capítulo, tendo como referencia as
concepções de Antunes (2000), Benevides
(1994) e Lück (2002), trataremos sobre a
democratização da gestão pública. No quarto
e último capítulo, utilizando as concepções
de Boas (2002), trataremos sobre o papel
do professor na democratização da escola
pública.

O CONCURSO PÚBLICO PARA A
CONTRATAÇÃO DE DIRETOR
Na Prefeitura do Município de São Paulo,
os diretores de escola são concursados.
Entretanto não podemos garantir que serão
profissionais que exercerão a liderança
diante do pessoal escolar e de seus usuários.
Paro (1995) afirma que: “Embora imperfeito,
parece que o concurso apresenta-se como
excelente meio para verificar a capacidade
técnica das pessoas para assumirem
determinados cargos”.
De acordo com Paro (1995) podemos
afirmar que:
Antes, portanto, de se renunciar a essa
alternativa, que tem demonstrado ser, se
não a única, pelo menos a mais eficiente
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maneira de escolher os mais capacitados
tecnicamente, trata-se muito mais, de se
aperfeiçoarem os procedimentos adotados
na realização dos concursos, apurando
as técnicas de medida do desempenho e
incluindo entrevistas, estágios probatórios e
outros mecanismos que lhe incrementem a
eficiência (PARO, 1995b, p.114).
Marés (1993) também concorda com
o concurso para escolha de pessoas para
o serviço público, porém, faz algumas
observações quanto ao uso desse mecanismo
para a escolha de diretor de escola:
No caso de diretores de escola (…) há
um conjunto de qualidades que devem ser
apuradas e que, via de regra, escapam a
capacidade de examinadores distantes.
Se os critérios forem suficientemente
abrangentes a ponto de comportar
inclusive a liderança que tem o professor
na comunidade, estaremos fazendo nada
mais, nada menos que uma eleição indireta,
com o colégio eleitoral escolhido pelo poder
público. A tipicidade de concurso público
serve, e bem, para uma objetiva escolha de
méritos intelectuais, porém é difícil avaliar
desempenho e liderança através dele.
Portanto o concurso público também não é
a forma mais apropriada para a escolha de
dirigentes de estabelecimentos de ensino.
(MARÉS, 1983, p.50).
Observamos na opinião dos dois autores
que mesmo realizando um concurso público,
esse, por si só, não consegue avaliar as
competências necessárias para um gestor. Não
é possível avaliar desempenho e capacidade
de liderança somente com uma prova.
Faz-se necessário incluir outros mecanismos.

No sistema de ensino, como aponta Paro
(1996) “parece que a eleição é a forma
de escolha de dirigentes escolares mais
compatível com a luta por uma escola básica
de qualidade e acessível ao maior número
de pessoas”.
Sabemos que essa não
é uma proposta aceita por todos. Há os
que defendem a indicação política e que
justificam que o Estado, eleito pelo povo,
tem o direito de indicar seus dirigentes,
ignorando a democracia social.
Paro (1996), fornece evidências que a
eleição de diretores escolares é eficiente e
importante e afirma que:
Controlar o estado não é ir contra a
população que elegeu os governantes. É,
antes disso, ir contra os que, detentores do
poder estatal, não se fazem representantes
da população que os elegeu. A eleição de
diretores escolares, neste sentido, é um meio
eficaz de servidores e usuários, por meio de
sua participação política, concorrerem para
que o Estado, inteirado de seus interesses,
possa agir de acordo com eles e não a sua
revelia (PARO, 1996, p.128).
Mesmo sabendo que o concurso público
é muito importante para selecionar bons
diretores, cobrando deles os requisitos
teóricos e técnicos necessários para o
exercício do cargo, a eleição de diretores
para as unidades escolares acaba sendo
um mecanismo imprescindível para a
democratização da educação. O Conselho
de Escola como espaço de participação e
decisão, também precisa ser contemplado
como um mecanismo democrático de suma
importância. Trataremos desse assunto no
próximo capítulo.
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A DEMOCRATIZAÇÃO DA
GESTÃO PÚBLICA

Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-I8zEMK_pycI/VPFIaqPrtCI/
AAAAAAAAD1Q/k3-coNIbORg/s1600/Conselho%2Bde%2Bescola.jpg>.

Acesso em 30 maio 2018.

O tema Gestão Democrática não é
recente, ele já está presente na Constituição
Federal de 1988 e na Lei 9.394/96
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, quando citam a
importância da colaboração da sociedade
no pleno desenvolvimento da pessoa e no
seu preparo para o exercício da cidadania;
a gestão democrática no ensino público
como um dos princípios; a articulação
com as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com
a escola; a definição das normas da gestão
democrática do ensino público na educação
básica, tendo como um dos princípios a
participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes.
Porém, as interpretações a respeito desse
tema ainda são diversas não existindo um
consenso sobre o que de fato seria uma

gestão democrática. Por um lado, vista como
uma divisão de poder, por outro como a
participação da população.
O Conselho de Escola é um colegiado
formado por todos os segmentos da
comunidade escolar: pais, alunos, professores,
direção e demais funcionários. Por meio dele,
todas as pessoas ligadas à escola podem se
fazer representar e decidir sobre aspectos
administrativos, financeiros e pedagógicos.
Assim, esse colegiado torna-se não só um
canal de participação, mas também um
instrumento de gestão para a própria escola
(Antunes, 2000, p.21).
O diretor exerce um papel fundamental
na escola que é o de abrir espaços para que
a comunidade escolar possa experimentar
efetivamente as praticas sociais e de
participação e para isso precisa garantir
o fortalecimento do Conselho de Escola
e do Grêmio Estudantil, proporcionando
a comunidade participar das tomadas de
decisões, não ficando somente no âmbito
interno entre equipe de direção e demais
funcionários, estabelecendo assim uma
prática democrática.
Participação ativa é aquela “que constitui o
cidadão como portador de direitos e deveres,
mas essencialmente criador de direitos para
abrir novos espaços de participação política”
(Benevides, 1994, p.9).
Segundo Lück (2002, p.14), “a gestão
escolar promove a redistribuição das
responsabilidades que objetivam intensificar
a legitimidade do sistema escolar”.
A participação nos Conselhos de Escola
não deve ser realizada somente com a
presença física.
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Para Bordenave (1958, p.22) participação
é fazer parte, tomar parte, ter parte, sentir-se
parte.
Os autores citados enfatizam a importância
da participação de toda a comunidade escolar
de forma efetiva nas discussões e decisões
tomadas na escola. Uma participação que vá
além do cumprimento de tarefas ou de seguir
ordens pré-estabelecidas.
Em muitos casos, a participação está
vinculada apenas à execução de tarefas (limpar
a escola, cortar a grama, costurar e lavar
cortinas, auxiliar de diferentes formas nas
festas), em horários e situações estratégicas
estabelecidas pela Unidade Educacional.
É urgente que em nossas discussões a
participação tenha como eixo o envolvimento
de todos e todas nas tomadas de decisões de
forma direta e indireta (Revista EducAção 5,
2004, p.31).
Acontecem formas e níveis diferentes de
participação nos Conselhos de Escola das
unidades escolares.
Em muitas escolas ainda encontramos
a figura do diretor como centralizador,
exercendo uma administração autoritária
e centralizando o poder, esquecendo que
o verdadeiro controle está nas mãos dos
governantes. É sempre mais inteligente
dividir com outras pessoas a solução dos
vários problemas que surgem todos os dias
na escola. É necessária construirmos o sujeito
coletivo. É preciso ser democrático.
Indivíduo
e
Sociedade
existem
mutuamente. A democracia favorece a
relação rica e complexa individuo /sociedade,
em que os indivíduos e a sociedade podem
ajudar-se, desenvolver-se, regular-se e

controlar-se mutuamente. A democracia
fundamenta-se no controle da máquina do
poder pelos controlados e, desse modo, reduz
a servidão (que determina o poder que não
sofre a retroação daqueles que submete);
nesse sentido, a democracia é mais do que um
regime político; é a regeneração contínua de
uma cadeia complexa e retroativa: os cidadãos
produzem a democracia que produz cidadãos.
Diferentemente das sociedades democráticas
que funcionam graças às liberdades
individuais e a responsabilização dos
indivíduos, as sociedades autoritárias
ou totalitárias colonizam os indivíduos,
que não são mais do que sujeitos; na
democracia, o indivíduo é cidadão, pessoa
jurídica e responsável; por um lado
exprime seus desejos e interesses, por
outro, é responsável e solidário com sua
cidade (MORIN, 2000, p.107).

O PROFESSOR E A
DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA
PÚBLICA
O professor tem um papel fundamental
na democratização da escola pública. Suas
ações vão além da sala de aula, como por
exemplo, a de participar do Conselho de
Escola. Ele deve se envolver em todos
os problemas e tomadas de decisões
realizadas na escola, dando opiniões e
levantando os problemas que atingem o
desenvolvimento de seu trabalho com
os alunos e na relação com os pais. O
professor não deve ter medo de
expor suas opiniões e precisa pensar
coletivamente, não deve ser egoísta,
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pois o seu sucesso depende do sucesso
da equipe escolar.
Quando o professor limita sua participação
somente na sala de aula, acaba por não se
envolver, não interagir.
Todos na escola são importantes e
quando a grande maioria dos indivíduos
está envolvida num trabalho em equipe é
possível promover a unidade na diversidade
garantindo assim o direito de participação
e de tomada de decisões. O professor
exerce um papel fundamental como
membro dessa equipe.
O professor que está no dia a dia na
sala de aula, enfrentando as dificuldades
e a diversidade não pode se excluir dos
momentos de troca de opiniões e tomadas
de decisões. A comunhão das ideias para
atender as prioridades da escola contribui
para a construção da autonomia. Segundo
Boas (2002):
O que lhe dá o direito de ter autonomia
não é ensinar o que quiser, da maneira como
quiser e a quem quiser. Ter autonomia não
significa desvincular-se do conjunto de
normas educacionais básicas, mas criar os
melhores meios de aplicar-los. A escola que a
sociedade democrática requer é aquela capaz
de implementar seu próprio projeto políticopedagógico,
elaborado
coletivamente,
devidamente atualizado divulgado e avaliado
por todos interessado.(BOAS, 2002, p.184).
Nenhum profissional está pronto, ele
sempre necessita de formação. Precisa
participar dos projetos realizados pela escola,
e das avaliações realizadas. É imprescindível
que o professor conheça a comunidade
em que trabalha, os recursos existentes na

região e a família dos seus alunos para que
seu olhar seja o olhar de quem conhece a
realidade da comunidade em que a escola
está inserida e assim possa participar das
discussões e decisões realizadas no âmbito
escolar, estabelecendo uma parceria com
a direção, pais, alunos e comunidade. Ele
precisa acreditar que a participação
da família é fundamental para o
desenvolvimento do estudante.
No andar da carruagem, os agentes da
escola precisam acordar do conto de fadas
e assumir que há investimentos, carta
de intenções em relação aos resultados
da educação do País – é preciso correr
e alcançar o ritmo do novo século. Mais
do que isso, é preciso buscar superar a si
mesmo, aos hábitos enraizados, e, assim,
promover a desconstrução do egoísmo e
buscar a construção do sucesso da equipe
escolar ( Revista Gestão em Rede, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A democratização da gestão pública se faz necessária
e espaços coletivos de discussão e decisão precisam ser
criados com respeito e muito diálogo.
Consideramos indispensável que o professor, ao assumir
o cargo de dirigente escolar, valorize as experiências da
comunidade e dos alunos; crie os Conselhos de Escola,
incentivando a participação dos pais, alunos e professores;
socializa as discussões realizadas nos Conselhos de Classe
com os demais membros da comunidade escolar e informe,
incentive e colabore com a criação do Grêmio Estudantil.
O diretor escolar exerce um papel fundamental no
encaminhamento dessas questões, mas para isso precisa
acreditar numa escola democrática, precisa valorizar a
participação e a opinião da comunidade escolar e talvez seja
importante que a comunidade possa participar na escolha do
diretor que vai mediar todo esse trabalho.
Os desafios são grandes, gestão democrática ainda é
um aprendizado dentro desta sociedade tão conflituosa,
mas temos que acreditar que mudanças são possíveis de
acontecer. Socializar as dificuldades encontradas no dia a dia
da unidade escolar, ser flexível, coerente e ter a capacidade
de interagir com a comunidade de forma democrática com
certeza irá contribuir e muito para uma escola de qualidade.
Uma relação de respeito às diferenças, de tolerância,
de comprometimento, de resiliência, capaz de superar as
adversidades e especialmente de respeito aos direitos
de todos que constituem a comunidade escolar precisa
acontecer para que a escola pública seja considerada
realmente democrática.
A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação,
exige permanente busca. Busca permanente que só existe
no ato responsável de quem afaz. Ninguém tem liberdade
para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente
porque não a tem. Ninguém liberta ninguém, ninguém se
liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão.
(FREIRE, 1981b: 35).
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O professor da escola pública precisa
urgentemente estar aberto às mudanças
e colocar em prática o que na maioria das
vezes assume em seus planejamentos que é

educar para a cidadania. Deve sair da teoria
e partir para a prática, sabendo lidar com as
diferenças e transformando sua prática numa
prática libertadora.
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INTRODUÇÃO

O JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
CONTEXTOS, PRÁTICAS E
POSSIBILIDADES
RESUMO: Este artigo trata do tema Jogo na Educação e com base neste tema aborda a
importância da ludicidade nas práticas escolares na Educação Infantil. O objetivo deste artigo
é apresentar os conceitos e definições de aprendizagem na Educação Infantil, destacando
o trabalho com jogos e brincadeiras voltados a aprendizagem nesta etapa de escolarização.
O lúdico, no contexto dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil é vivido em todas as
práticas e aprendizagens, há o momento somente do brincar e os momentos de práticas
pedagógicas, em ambos os momentos a ludicidade faz parte do contexto para efetivar as
aprendizagens significativas na primeira infância. Desta maneira, o lúdico promove o respeito
as características individuais e a manifestação espontânea das crianças. O lúdico abrange
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.
Palavras-chave: Jogo na Educação; Brincadeiras; Aprendizagem; Educação Infantil.
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Esta pesquisa tem por objetivo analisar as
concepções e teorias que venham a destacar
o Jogo e as suas possibilidades na Educação
Infantil tendo como referência a importância
do lúdico na aprendizagem. Na Educação
Infantil todas as ações são permeadas pela
brincadeira e pelo lúdico, neste sentido
o estudo deste tema é extremamente
relevante para o contexto de aprendizagem
na Educação Infantil.
O trabalho do professor consiste em
propor atividades que permitam à criança
manifestar-se por escrito e oralmente de
modo livre, sem perder de vista a necessidade
de se apresentarem situações que levam ao
aprendizado de novas regras de leitura e
escrita, elaboradas pela própria criança.
A educação infantil, período que vai
dos 0 aos 6 anos idade, é extremamente
importante para o estabelecimento de
vínculos, sejam eles afetivos, emocionais,
relacionados a aprendizagem ou ao
meio no qual as crianças estão inseridas.
Relacionando estes aspectos aos sentidos
de aprendizagem temos que é necessário
um novo olhar para as peculiaridades
da infância, respeitando os diferentes
saberes e necessidades especificas das
crianças nesta faixa etária.
Nas práticas escolares da Educação
Infantil, o lúdico permeia todas as ações,
nos momentos destinados somente ao
brincar e nos momentos destinados a
aprendizagens com propósitos diferenciados,
em todos estes momentos a ludicidade está
contextualizada nas práticas.

No
movimento
da
Escola
Nova
as instituições de educação infantil
apresentavam uma proposta moderna
na qual a creche (0 a 3 anos), foi vista
como uma forma de aperfeiçoar as casas
dos expostos, para que as mães não
abandonassem as suas crianças, estas
instituições tinham o caráter de compensar
as carências da infância, uma função
estritamente ligada ao assistencialismo.
Na educação para a infância, deve-se
garantir que a criança vivencie todas as
situações possíveis de aprendizagem lúdica,
de movimento corporal, de brincadeiras
de faz de conta, rodas de história,
permitindo que a criança crie e imagina e
desenvolva sua criatividade, percebendo-se
como produtora de cultura e ser que integra
o meio social no qual está inserida.
Os jogos e brincadeiras constituemse como indispensáveis no processo de
aprendizagem, durante o jogo, a criança é
instigada a tomar decisões, fazer escolhas
e resolver conflitos, desta maneira cria
novas possibilidades e assume diferentes
papeis, além disso, proporcionam a
imaginação às crianças na qual elas são
capazes de criar situações e lidar com
dificuldades e medos, reproduzindo situações
que refletem o meio em que vivem.
O lúdico abrange 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.
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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.

JOGO, LUDICIDADE E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Nos séculos XV e XVI, passa a surgir a
necessidade e a preocupação em educar
e escolarizar as crianças, surge assim os
modelos educacionais com as diferentes
concepções de como as crianças deveriam
ser educadas nesta época.
Segundo Áries (1981) na Idade Média,
os jogos eram basicamente destinados
aos homens, visto que as mulheres
e as crianças não eram consideradas
cidadãos e, por conseguinte, estando sempre
à margem, não participavam de todas as
atividades organizadas pela sociedade.
Porém, em algumas ocasiões nas quais eram
realizadas as festas da comunidade, o jogo
funcionava como um grande elemento de
união entre as pessoas.
Foi durante os séculos XV e XVI que
os modelos educacionais começaram
a surgir, com diferentes objetivos e
propostas,
atendendo
a
diferentes
públicos e apresentando uma preocupação
diferenciada com a infância e as diversas
maneiras e métodos para se educar e
escolarizar as crianças da época. Nesta fase
existiam instituições que apresentavam um

caráter extremamente relacionado a religião
e a formação de bons hábitos e valores,
esperados naquele contexto social da época.
Em 1980 a educação pré-escolar é
instituída de forma oficial, pensando em
uma nova proposta e uma nova função para
as creches, pensando em uma educação
propriamente dita e não apenas em
uma forma de assistência, desvinculada
do sentido escolar e de aprendizagem,
priorizando um atendimento de qualidade
para todas as crianças.
Quando analisamos a educação infantil e
a sua história temos que o contexto histórico
traz marcantes diferenças entre as definições,
propósitos e objetivos do atendimento
em creches e em jardins de infância. A
diferença se constitui no público atendido
(crianças pobres e da elite) e nas formas
de atendimento (educação ou cuidado,
instrução ou guarda).
Neste sentido podemos compreender a
dificuldade em se reconhecer a educação
da infância em creches como pertencente
ao contexto educacional de hoje em
dia, o paradigma de creche vinculada
a assistência e a guarda de crianças está
enraizado na formação cultural de nossa
história na educação.
Na época do Renascimento, surge
uma nova concepção de infância e
conforme Kishimoto (2002) a brincadeira
é vista como uma prática que favorece
a aprendizagem e o desenvolvimento
da criança, sendo constituída como
um
instrumento
de
aprendizagem,
realizando
a
oposição
do
ensino
tradicional e verbal da época, no qual
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não eram considerados os contextos
lúdicos de aprendizagem.
O jogo na educação se torna um recurso
pedagógico a medida que envolve a criança
e torna a atividade mais prazerosa e
interessante, estimulando o pensamento e
contribuindo nas relações de aprendizagem e
no desenvolvimento dos aspectos cognitivo,
afetivo e motor.
Definir o brinquedo como uma atividade
que dá prazer à criança é incorreto por duas
razões. Primeiro, muitas atividades dão à
criança experiências de prazer muito mais
intensas do que o brinquedo, como, por
exemplo, chupar chupeta, mesmo que a
criança não se sacie. E, segundo, existem jogos
nos quais a própria atividade não é agradável,
como, por exemplo, predominantemente
no
fim
da
idade
pré-escolar,
jogos que só dão prazer à criança se
ela considera o resultado interessante.
(VIGOTSKI, 1994, p. 121).
Os jogos tradicionais infantis são aquelas
brincadeiras que fazem parte da cultura
popular e são transmitidas de geração em
geração e segundo Kishimoto (2002) algumas
conservam sua estrutura inicial e outras vão
se modificando com o passar do tempo.
Os
jogos
são
importantes
no
desenvolvimento
infantil
e
é
necessário que sejam criadas situações
favoráveis para que passem a fazer parte do
cotidiano das crianças, tanto em situações
espontâneas, como em situações dirigidas e
orientadas pelos adultos.
Quando utilizamos o jogo com uma
proposta didática ele tem um propósito
diferenciado da brincadeira livre e

espontânea, com o jogo temos que seguir as
regras e as orientações, o tempo programado,
a ordem das ações a serem desenvolvidas,
etc., já na brincadeira, a criança é livre para
dar significado as suas ações e conduzir o
brincar da forma que lhe convier, baseada
no contexto no qual está inserida aquela
ação de brincar e quais as relações que ela
estabelece naquele instante.
Ramos (2011, p. 42) destaca várias
contribuições sobre a aprendizagem lúdica,
sendo elas:
As atividades lúdicas possibilitam fomentar
a formação do autoconceito positivo.
As atividades lúdicas possibilitam o
desenvolvimento integral da criança já
que, através destas atividades, a criança
se desenvolve afetivamente, convive
socialmente e opera mentalmente.
O jogo é produto de cultura, e seu uso
permite a inserção da criança na sociedade.
Brincar é uma necessidade básica como é a
nutrição, a saúde, a habilitação e a educação.
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,
integramse na sociedade e constroem seu
próprio conhecimento.
O jogo é essencial para a saúde
física e mental.
O jogo permite à criança vivências do
mundo adulto, e isto possibilita a mediação
entre o real e o imaginário.
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Segundo as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (2010),
a proposta pedagógica das escolas deve
atender a sua função pedagógica, para
tanto deve oferecer condições para o
exercício de direitos pelas crianças; assumir
a responsabilidade de cuidar e educar;
possibilitar que as crianças convivam com
os adultos ampliando os seus saberes;
oportunizando experiências para todas as
crianças e acesso aos bens culturais.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN 9394/96) estabelece
que a criança pequena tenha um
desenvolvimento integral e desde a sua
promulgação,
ocorreram
inúmeras
atualizações em seu texto. Uma das
alterações que se refere a Educação Infantil
trata da obrigatoriedade do ingresso da
criança na educação infantil aos 4 anos de
idade, não sendo mais facultativa a matrícula
desta faixa etária na Educação Infantil.
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 no momento
em que pensa o mundo social e o da natureza,
e a dimensão do conhecimento de medidas,
proporções, quantidades.
Segundo
Vygotsky
(1994)
para
compreender a passagem de um estágio
do desenvolvimento da criança para
outro, somente é perceptível por meio

das brincadeiras que ela realiza, uma vez
que o brincar emerge de uma necessidade
infantil, aquilo que é de interessa a uma
criança bem pequena pode não interessar
a outra criança um pouco maior, a
criança utiliza o brinquedo para satisfazer
algumas de suas necessidades e faz
representações com as suas brincadeiras
[...] o jogo é produção da Cultura, ou seja,
representa símbolos, signos, valores, hábitos
e costumes, comportamentos e objetos
produzidos pela sociedade, pela coletividade,
antecedendo e transcendendo os indivíduos
que dela fazem parte. O jogo traz consigo
elementos de nossa identidade pessoal
e coletiva. Assim como nós inventamos,
criamos, transformamos e/ou reproduzimos
uma infinidade de jogos e brincadeiras,
também somos inventados, (re)criados,
transformados por eles. Nesse sentido, o valor
do jogo (assim como de outros elementos
da cultura) para nossa aprendizagem
e
desenvolvimento
é
inestimável.
(SOMMERHALDER, 2011, p. 12)
Com base em Kishimoto (2002) o
diferencial do jogo para o brinquedo é, que
no jogo, existem regras e a sua aceitação
depende do contexto em que está inserido
na sociedade. Durante o jogo a criança se
expressa de maneira própria, sem medo da
crítica, prazerosa, aprendendo a comunicarse com as pessoas que estão a sua volta,
relatando suas ansiedades e atitudes.
Com base nos estudos das diferentes áreas
como Sociologia, Psicologia e Linguística
temos que o brincar revela a maior parte das
expressões na infância, com a brincadeira, o
sujeito é capaz criar culturas e aprendizados
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significantes. Na brincadeira, a troca de
experiências entre os pares oportuniza
uma gama de recursos para ampliar os seus
pensamentos, seja com as outras crianças ou
com os adultos que realizam as intervenções
durante o ato de brincar. Com a brincadeira
de faz de conta, a criança ensaia diferentes
papeis e representa situações vivenciadas
em seu meio cultural, ampliando a sua
capacidade de imaginar, criar e reinventar
histórias.
O jogo é um meio de expressão e
comunicação de primeira ordem, de
desenvolvimento
motor,
cognitivo,
afetivo e sociabilizador por excelência.
É básico para o desenvolvimento da
personalidade da criança em todas as
suas facetas. Pode ter fim em si mesmo,
bem como ser meio para a aquisição das
aprendizagens. Pode acontecer de forma
espontânea e voluntária ou organizada,
sempre que respeitado o princípio da
motivação. (MURCIA, 2005, p. 74).
Segundo Almeida (1998) a brincadeira
além de contribuir e influenciar na formação
da criança, a sua prática promove a interação
social, tendo em vista o forte compromisso
de transformação e modificação do meio.
Segundo Brougère (1998) Froebel trouxe
uma importante contribuição quando aponta
que a originalidade está no vinculo que ele
estabelece entre suas teses sobre o papel do
jogo na primeira infância e a concepção de um
material estimulante, específico, manipulável
e simbólico. A exploração do material em
si que se torna uma ação educativa e não
o material, o material por si só não exerce
sobre a criança nenhuma ação educativa,

seu efeito depende da ação e iniciativa da
criança em explorar suas potencialidades.
Com base nas ideias de Sommerhalder
(2011) 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.
O jogo é, portanto, sob as duas formas
essenciais de exercícios sensório motor
e de simbolismo, na assimilação da rela
atividade própria, fornecendo a esta seu
alimento necessário e transformando o real
em função das necessidades múltiplas do
eu. Por isso, os métodos ativos da educação
das crianças exigem todos que se forneça
às crianças um material conveniente, afim
de que, jogando elas cheguem a assimilar
as realidades intelectuais que sem isso,
permanecem exteriores à inteligência infantil.
(PIAGET, 1971, p. 16)
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, promovem um
ambiente lúdico atraente para as crianças,
contribuindo para o desenvolvimento de
habilidades e competências.
Os jogos de faz de conta são aquelas
brincadeiras nas quais as crianças assumem
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papeis e fingem que uma ação ou um objeto
tem um significado diferente daquele que lhe
é dado de forma habitual. Neste contexto de
brincadeiras, as crianças reproduzem gestos
e falas de seu cotidiano e de seu convívio
social e escolar, além desta reprodução,
as crianças criam as suas próprias histórias
e roteiros com a imaginação e realidade,
misturando os diferentes contextos e
assumindo diferentes enredos nas interações
com as outras crianças.
Os jogos de construção são aquelas
brincadeiras em que a criança constrói ou cria
alguma coisa a partir de diferentes materiais,
segundo Kishimoto (2002) estes jogos tem
uma estreita relação com as brincadeiras de

faz de conta, com eles as crianças constroem
cenários para os seus jogos simbólicos.
Na Educação Infantil as ações são permeadas
pelo contexto lúdico de aprendizagem, com
a construção de práticas que possibilitem a
criança aprender por meio do lúdico e das
interações que estabelecem com os demais
em seu contexto social e escolar. Os jogos
e brincadeiras auxiliam no processo de
desenvolvimento da criança e contribuem
para uma aprendizagem significativa, tanto
nos momentos de brincadeira dirigida como
nos momentos do brincar livre e o professor
deve estar atento em contribuir para que a
criança tenha a oportunidade de desfrutar
de tais aprendizagens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As concepções de criança, infância e Educação
Infantil são construções sociais formadas ao longo da
vida que forma modificando-se ao longo dos tempos
e expressando determinado momento histórico da
sociedade, a concepção de criança como um adulto em
miniatura passa a ser considerada como uma criança
que possui as suas especificidades e deve ser educada e
escolarizada com base nas especificidades da infância.
Os jogos e brincadeiras são importantes ferramentas
que auxiliam no processo de aprendizagem lúdica na
educação, durante o jogo, descobre novas alternativas
e cria novas possibilidades, além disso, proporcionam a
imaginação às crianças na qual elas são capazes de criar
situações e lidar com dificuldades e medos, reproduzindo
situações que refletem o meio em que vivem.
Com base no conteúdo apresentado nesta pesquisa
temos que a educação infantil e ensino fundamental são
indissociáveis e o cuidado, a atenção e o acolhimento estão
presentes na educação infantil; a alegria e a brincadeira
também. O objetivo na educação infantil é garantir o acesso,
de todos que assim o desejarem, assegurando o direito da
criança de brincar, criar, aprender
Foi possível constatar que 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.
Na Educação Infantil a ludicidade faz parte de todos
os contextos de aprendizagem proporcionados a criança
e a brincadeira e o jogo possuem uma intencionalidade
e um propósito bem definido, por meio do lúdico a
criança aprende e se desenvolve na infância, além disso, os
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jogos podem ser trabalhados com diferentes esquemas, contribuindo para a aprendizagem
intencionalidades auxiliando a criança a de conceitos no futuro.
compreender regras e a seguir determinados
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INTRODUÇÃO

O LÚDICO E OS JOGOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Por muito tempo os jogos e as brincadeiras eram considerados um passatempo
sem outros objetivos. Era a forma que as crianças utilizavam o tempo livre. As brincadeiras
eram feitas sem ter qualquer significado pedagógico. Os brinquedos que existiam
eram somente para distrair, enquanto seus pais trabalhavam, faziam suas obrigações ou
conversavam. Atualmente sabe-se que as brincadeiras e jogos infantis são representações
da vida real da criança e que ajudam a desenvolver sua capacidade de imaginar, pensar
e agir por si própria sem depender de um adulto para ensinar. Essas atividades são
essenciais na formação integral da criança, quando ela está na fase de desenvolvimento
escolar. No entanto, para que tenham efeito na educação, elas precisam ser trabalhadas
de forma pedagógica. O presente estudo teve como objetivo verificar a influência do
lúdico na educação infantil, buscando embasamento na bibliografia disponível, para
entender como a criança aprende juntamente com o da ludicidade no processo de ensino/
aprendizagem, bem como no desenvolvimento global da criança. Por meio desta pesquisa
foi possível entender o quanto o lúdico pode ser um instrumento importante e imprescindível
na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças. Mostrar a
importância dos jogos, brinquedos e brincadeiras para o desenvolvimento e aprendizagem
das crianças. O domínio de novos saberes no campo do lúdico poderá se tornar uma
importante contribuição para o aperfeiçoamento das práticas pedagógica especialmente
dos professores das séries iniciais do ensino fundamental.
Palavras-chave: Ludicidade; Aprendizagem; Séries Iniciais.
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O ser humano, em todas as fases de
sua vida, está sempre descobrindo e
aprendendo coisas novas pelo contato
com seus semelhantes e pelo domínio
sobre o meio em que vive. Ele nasceu para
aprender, para descobrir e apropriar-se dos
conhecimentos, desde os mais simples até
os mais complexos, e é isso que lhe garante
a sobrevivência e a integração na sociedade
como ser participativo, crítico e criativo.
O lúdico na educação infantil, tem
por objetivo oportunizar ao educador a
compreensão do significado e da importância
das atividades lúdicas na educação infantil,
procurando provocá-lo, para que insira
o brincar em seus projetos educativos,
tendo
intencionalidade,
objetivos
e
consciência clara de sua ação em relação ao
desenvolvimento e à aprendizagem infantil.
A esse ato de busca, de troca, de
interação, de apropriação é que damos
o nome de educação. Esta não existe
por si só; é uma ação conjunta entre
as pessoas que cooperam, comunicam se e
comungam do mesmo saber.
O lúdico permite um desenvolvimento
global e uma visão de mundo mais real. Por
meio das descobertas e da criatividade, a
criança pode se expressar, analisar, criticar e
transformar a realidade.
Se bem aplicada e compreendida, a
educação lúdica poderá contribuir para a
melhoria do ensino, quer na qualificação
ou formação crítica do educando, quer
para redefinir valores e para melhorar o
relacionamento das pessoas na sociedade.

Antigamente os jogos e as brincadeiras
eram
considerados
um
passatempo
para as crianças, as brincadeiras eram
feitas sem ter qualquer significado
pedagógico. Os brinquedos que existiam
destinavam-se apenas para distrair.
A partir do início do século XX, segundo
Kishimoto (1993) algumas instituições de
educação infantil desenvolveram o jogo a
partir de teorias pedagógicas influenciadas
por Frobel, Claparède, Dewey, Decroly e
Montessori. Com o passar do tempo foi
se tornando mais visível a possibilidade
de utilizar os jogos e brinquedos para
desenvolver a aprendizagem de forma lúdica.
Trata-se de um assunto que tem
conquistado espaço no cenário nacional,
na educação infantil, e seu uso permite
construir um trabalho pedagógico que
enseja a produção de conhecimentos,
de linguagens e de desenvolvimento.
Há a importância de obter novos
conhecimentos a respeito de jogos e
brincadeiras para desenvolver trabalhos
pedagógicos na educação infantil. Com
eles é possível ensinar juntamente com o
lúdico para que os alunos obtenham um
conhecimento significativo a partir do que já
trazem em sua bagagem cultural.
Percebeu-se pelos estudos realizados
que o ensino e aprendizagem na maioria
das vezes continuam sendo insatisfatório, o
que sugere a necessidade de mudanças no
âmbito educacional.
Por meio do lúdico é possível melhorar o
desenvolvimento social, pessoal e cultural
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em qualquer fase da vida do homem,
pois é de conhecimento geral que os
jogos e brincadeiras fazem parte da vida
de todos, melhorando a comunicação
e a socialização do individuo.
Neste trabalho destacarei a importância
dos jogos no processo de aprendizagem e
discorrerei sobre a importância do lúdico
no processo de ensino/aprendizagem, na
concepção de alguns teóricos sobre o tema
escolhido: o lúdico na educação infantil.

OS JOGOS NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Os jogos são importantes para descontrair
e fazem bem para a saúde física, mental e
intelectual de todos. Para a criança, os
jogos ajudam desenvolver a linguagem, o
pensamento, a socialização, a iniciativa e a
auto-estima. Prepara para serem cidadãos
capazes de enfrentar desafios e participar da
construção de um mundo melhor. Por isso se
configura adequado para ser utilizado como
ferramenta para a aprendizagem escolar em
todas as áreas de conhecimento.
Segundo Kishimoto (1993), foi em meados
de década de 1930 que os jogos educativos
começaram a ser inseridos nas instituições
infantis. Naquela ocasião, o Brasil conheceu
personalidades importantes no campo da
Psicologia, como Claparède, Pierre Janet,
Mira e Lopes, André Reis e outros que
auxiliaram na disseminação de estudos na
área da psicologia infantil, inclusive sobre
o jogo. O sentido do jogo era considerado
como uma manifestação dos interesses e

necessidades das crianças e não apenas
como distração. A formação da criança era
viabilizada por meio dos brinquedos e dos
jogos que ela executava.
Também para Piaget (apud Almeida 1974,
p 25), “os jogos não são apenas uma forma
de desafogo ou entretenimento para gastar
a energia das crianças, mas meios que
enriquecem o desenvolvimento intelectual”.
Segundo Kishimoto (1999), o jogo
educativo utilizado em sala de aula na
maioria das vezes vai além das brincadeiras
e se torna uma ferramenta para o
aprendizado. Para que o jogo seja um
aprendizado e não uma obrigação para a
criança, é interessante deixar que o aluno
escolha com qual jogo queira brincar e que
ele mesmo controle o desenvolvimento
do jogo sem ser coagido pelas normas
do professor. Para que o jogo tenha a
função educativa não pode ser colocado
como obrigação para a criança.
Na educação infantil é possível utilizar
os jogos e as brincadeiras para desenvolver
o cognitivo, a motricidade, a imaginação, a
criatividade, a interpretação, as habilidades
de pensamento, tomada de decisão,
organização, regras, conflitos pessoais e
com outros, as dúvidas entre outras. A
afetividade, o companheirismo, a disciplina,
a organização dos brinquedos após o uso,
podem ser adquiridas juntamente das
brincadeiras conjuntas entre as crianças.
Segundo
Adamus,
Batista
e
Zamberlan
(apud
Costa
2006),
os
jogos, brinquedos e brincadeiras na
infância são atividades essenciais para
instigar a curiosidade, a auto-estima e a
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iniciativa da criança, com isso desenvolver
a linguagem, o aprendizado, o pensamento,
além da atenção e concentração.
Por outro lado, é preciso considerar o
que propõe Negrine (apud Costa, 2006
p.104): “a concepção de que o brincar
está reservado às crianças nada mais é
que a perda da naturalidade humana,
imposta pelo homem ao próprio homem, já
que a história nos diz - o adulto costumava
dedicar muitas horas ao lazer”.
É necessário lembrar que qualquer criação
do homem até mesmo as brincadeiras e
jogos estão relacionados ao contexto social,
histórico e cultural do momento, dessa forma
assume as características da época.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
NO PROCESSO DE ENSINO/
APRENDIZAGEM
O lúdico trabalhado numa perspectiva
pedagógica pode ser um instrumento
de suma importância na aprendizagem,
no
desenvolvimento,
cognitivo,
afetivo e social na vida da criança.
Se considerarmos que a criança préescolar aprende de modo intuitivo,
adquire
noções
espontâneas,
em
processos interativos, envolvendo o ser
humano inteiro com suas cognições,
afetividade, corpo e interações sociais,
o brinquedo desempenha um papel
de
relevância
para
desenvolvê-la.
(Kishimoto, 1999, p. 36).
Acredito que todos os professores
e futuros professores devem adquirir

conhecimentos para trabalhar com a
ludicidade no ensino/aprendizagem.
No entanto em conversas que tive
com alguns professores que trabalham
na rede pública, me foi relatado que não
trabalham com a ludicidade por ser muito
complicado conter as crianças, elas se
desentendem e começam a brigar ficando
difícil controlá-las, por isso preferem não
trabalhar com os jogos e brinquedos. Já
outros destacaram que é muito importante,
pois faz com que o aluno aprenda mais.
O professor precisa ter criatividade para
poder trabalhar com brincadeiras, as quais
precisam ser planejadas, viabilizar os
materiais necessários para a brincadeira, criar
regras, para que tudo se encaminhe de forma
pedagógica e produtiva para que os alunos
possam brincar e adquirir conhecimento de
forma mais prazerosa.
Para Szymanski (2006), ao trabalhar com
o lúdico partindo de ações pedagógicas
que valorizam jogos, brinquedos, histórias
infantis, música e poesia, para que as crianças
desenvolvam a representação simbólica, são
fundamentais no processo de aprendizagem.
As histórias, músicas e poesias infantis
trazem um grande leque de possibilidades
para utilizar o lúdico em sala de aula, meio em
que as crianças poderão interpretar, dançar,
declamar, mostrando suas habilidades que
ainda não foram detectadas pelo professor
em uma aula “normal”, criando novas
possibilidades de conhecimentos pertinentes
para o aprendizado da criança.
Quando o conhecimento é construído
juntamente com o do lúdico a criança
aprende de maneira mais fácil e divertida,
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estimulando a criatividade, a autoconfiança,
a autonomia e a curiosidade, pois faz parte
do seu contexto naquele momento o brincar
e jogar, garantindo uma maturação na
aquisição de novos conhecimentos.
É importante que as crianças se
expressem
ludicamente
deixando
aflorar
sua
criatividade,
frustrações,
sonhos e fantasias, para aprender agir
e lidar com seus pensamentos e sentimentos
de forma espontânea. No entanto, a
ludicidade não é apenas entretenimento, ou
um brincar por brincar é algo que deve ser
trabalhado pelo educador.
É necessário que o educador insira
o brincar em um projeto edu¬cativo, o
que supõe intencionalidade, ou seja, ter
objetivos e consciência da importância de
sua ação em relação ao desenvolvimento e
à aprendizagem infantil. Contudo, esse
projeto educativo não passa de ponto de
partida para sua prática pedagógica, jamais
é um ponto de chegada rigidamente definido
de antemão, pois é preciso renunciar ao
controle, à centralização e à onisciência do
que ocorre com as crianças em sala de aula.
De um lado, o educador deve desejar – no
sentido da dimensão mais subjetiva de “ter
objetivos” – e, ao mesmo tempo, deve abdicar
de seus desejos – no sentido de permitir
que as crianças, tais como são na realidade,
advenham, reconhecendo que elas são elas
mesmas, e não aquilo que ele, educador,
deseja que elas sejam. Será a ação educativa
sobre o brincar infantil contraditória,
paradoxal? Sim, tal como o brincar!
O problema é que, apesar de muitos
educadores deixarem seus alunos brincar,

a efetiva brincadeira está ausente na
maior parte das classes de educação
infantil. E o que é pior: à medida que as
crianças crescem, menos brinquedos,
espaço e horário para brincar existem.
Quando aparece, é no pátio, no recreio, no
dia do brinquedo, não sendo considerada
uma atividade legitimamente escolar.
Na verdade, os adultos parecem sentirse ameaçados pelo jogo devido à sua
aleatoriedade. Seu papel no brincar foge
à
habitual
centralização
onipotente,
e os professores não sabem o que
fazer enquanto seus alunos brincam,
refugiando-se na realização de outras
atividades, ditas produtivas. Na melhor das
hipóteses, tentam racionalizar, definindo
o brincar como atividade espontânea que
cumpre seus fins por si mesma. Na pior
das hipóteses, sentem-se incomodados
pela alusão à própria infância que o contato
com o brincar dos seus alunos propicia, ou
confusos quanto ao que fazer enquanto as
crianças brincam, muitas vezes não apenas se
intrometendo na brincadeira, como tentando
ser a própria criança que brinca.
Uma aula lúdica é uma aula que se
assemelha ao brincar, momento em que
o brinquedo e brincadeira se relacionam
no propósito de possibilitar à criança,
uma atividade livre, criativa, imprevisível,
capaz de absorver a pessoa que brinca
ensejando
o
prazer
de
aprender.
A importância de se tornar essas
atividades significativas tanto para a
criança, quanto para o professor, é estar
primeiramente em sintonia com o interesse
e expectativas da criança.
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É fundamental que se compreenda que
o conteúdo do brinquedo não determina a
brincadeira da criança. Ao contrário: o ato
de brincar (jogar, participar) é que revela o
conteúdo do brinquedo.
A criança, ao puxar alguma coisa, tornase cavalo, ao brincar com areia, torna-se
pedreiro, ao esconder-se se torna guarda.
A associação de materiais diversificados
tais como: pedras, bolinhas, papéis,
madeira, têm muita significação para ela.
O brinquedo faz parte da vida da criança.
Ela simboliza a relação pensamento-ação e

sob esse ponto, “constitui provavelmente
a matriz de toda a atividade linguística, ao
tornar possível o uso da fala, do pensamento
e da imaginação”. (Almeida, 1974).
Com a ajuda do brinquedo, a criança
pode desenvolver a imaginação, a
confiança, a autoestima, o autocontrole e
a cooperação. O modo como brinca revela
o mundo interior da criança. O brinquedo
proporciona “o aprender fazendo, o
desenvolvimento da linguagem, o sendo do
companheirismo e a criatividade”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredito que com a presente pesquisa bibliográfica foi
possível destacar algumas considerações a respeito do
lúdico e os jogos na educação infantil. Um desenvolvimento
harmônico, lúdico, que inclui aprender a ouvir opiniões
diferentes
e
a
contra-argumentar,
estabelecendo
comparações objetivas entre várias maneiras de
se compreender um mesmo fato, pouco a pouco vai contribuir
para tornar a criança apta a um intercambio, real com os outros,
favorecendo a troca de experiências, por estar baseada na
cooperação e na reciprocidade.
Rompendo com a aceitação passiva de novidades ou
sugestões mal compreendidas, a criança que desenvolve a
ludicidade entra em contato com uma forma mais ampla de
linguagem, passa a ser sujeito ativo de suas ações e as defende
nas conversas com os adultos. Assim, o seu “mundo lógico”
passa a ser transformado de acordo com suas vivências.
O “fazer” é um dos critérios essenciais para orientar as
condutas do professor frente às crianças. Sendo assim, o que
realmente importa é criar o maior número de situações que
promovam o desenvolvimento de habilidades variadas com o
objetivo de alcançar um maior aprendizado.
As crianças devem sentir-se sempre capazes de exercitar
o que foi proposto. O progresso dos movimentos e das
habilidades deve ser de qualidade crescente, superando
obstáculos e aspirando a novos desafios. Esse progresso
repercute nos demais movimentos e possibilita a introdução
de outras e mais complexas atividades.
Para tanto, o professor deve compreender a importância
das tentativas desenvolvidas com atividades lúdicas que
conduzem ao desenvolvimento do raciocínio. Deve aprender
a respeitar a criança e valorizar cada descoberta que venha
a fazer em sua vida escolar. O respeito pelas várias etapas
deste desenvolvimento constitui uma conduta que, uma vez
refletida, transcendem quaisquer que sejam as características
do meio imediato. O que realmente interessa é atribuir a cada
criança o papel de sujeito ativo na construção de formas cada
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vez mais aprimoradas de conhecimento, pois
somente o indivíduo ativo é capaz de atuar
frente às pressões sociais, compreendendoas para transformá-las.
Também é importante ressaltar que só é
possível reconhecer uma criança se nela o
educador reconhecer um pouco da criança que
foi e que, de certa forma, ainda existe em si.
Assim, será possível ao educador redescobrir
e reconstruir em si mesmo o gosto pelo
fazer lúdico, buscando em suas experiências,
remotas ou não, brincadeiras de infância e de
adolescência que possam contribuir para uma
aprendizagem lúdica, prazerosa e significativa.
É competência da educação infantil
proporcionar aos seus educandos um
ambiente rico em atividades lúdicas, já que a
maioria das crianças de hoje passam grande
parte do seu tempo em instituições que
atendem a crianças de 0 a 6 anos de idade,
permitindo assim permitindo que elas vivam,
sonhem, criem e aprendam a serem crianças.
O lúdico proporciona um desenvolvimento
sadio e harmonioso, sendo uma tendência
instintiva da criança. Ao brincar, a criança
aumenta a independência, estimula sua
sensibilidade visual e auditiva, valoriza a
cultura popular, desenvolve habilidades
motoras, diminui a agressividade, exercita
a imaginação e a criatividade, aprimora a
inteligência emocional, aumenta a integração,
promovendo, assim, o desenvolvimento sadio,
o crescimento mental e a adaptação social.
Cabe ressaltar que uma atitude lúdica não
é somente a somatória de atividades; é, antes
de tudo, uma maneira de ser, de estar, de
pensar e de encarar a escola, bem como de
relacionar-se com os alunos. É preciso saber

entrar no mundo da criança, no seu sonho,
no seu jogo e, a partir daí, jogar com ela.
Quanto mais espaço lúdico proporcionarmos,
mais alegre, espontânea, criativa, autônoma e
afetiva ela será.
Propomos, entretanto, aos educadores
infantis, transformar o brincar em trabalho
pedagógico para que experimentem, como
mediadores, o verdadeiro significado da
aprendizagem com desejo e prazer.
As atividades lúdicas estão gravemente
ameaçadas em nossa sociedade pelos
interesses e ideologias de classes dominantes.
Portanto, cabe à escola e a nós, educadores,
recuperarmos a ludicidade infantil de nossos
alunos, ajudando-os a encontrar um sentido
para suas vidas. Ao brincar, não se aprendem
somente conteúdos escolares; aprende-se
algo sobre a vida e a constante peleja que nela
travamos.
É preciso que o professor assume o papel
de artífice de um currículo que privilegie as
condições facilitadoras de aprendizagens
que a ludicidade contém nos seus diversos
domínios, afetivo, social, perceptivo-motor e
cognitivo, retirando-a da clandestinidade e
da subversão, explicitando-a corajosamente
como meta da escola.
Enfim, ter uma sala de aula, onde os alunos
podem vivenciar experiências diferenciadas
e tornar o aprendizado completamente
fascinante, traz uma perspectiva de
conhecimento enorme, tornar o difícil fácil,
tornando prazeroso o conhecimento é um
sonho que se tornará realidade apenas com
a pratica e a vontade de mudar a realidade
educacional da nossa realidade.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho tem por intuito demonstrar a relevância da metodologia
lúdica na educação infantil e o desenvolvimento, sob diversos aspectos, da criança que se
encontra em um ambiente auspicioso. Esse estudo foi potencializado pelas pesquisas de
autores consolidados no estudo da educação lúdica e seus efeitos e resultados práticos,
assim como o panorama de compreensão psicológica do comportamento e resposta aos
distintos estímulos que podem ser proporcionados. A perspectiva expressada retrata que a
utilização dos meios lúdicos no ensino infantil é essencial, uma vez que o brincar é inato ao
ser humano e que as consequências de uma aplicação direcionada do lúdico pode favorecer e
impulsionar a absorção do conhecimento, desenvolvimento pessoal e prazer no aprendizado.
Palavras-chave: Educação Infantil; Lúdico; Brinquedos; Brincadeiras; Jogos.
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INTRODUÇÃO
As
metodologias
envolvidas
no
processo da educação infantil evoluem
conforme os estudos acerca de seus
efeitos e eficiência. Esse aprimoramento
é perceptível na comparação do ensino
no auge do Cristianismo e atualmente.
Nota-se que a utilização de jogos e
brincadeiras eram tidos como fatores de
influência a uma vida de vícios e azar,
contudo, nas décadas recentes o uso desses
elementos foram benquistos pela sociedade,
mormente pelos educadores.
Tal condição pode ser explicada pela
compreensão da ação e potencial educativo
de metodologias lúdicas na infância, fase cujos
sentidos estão apurados para absorção de
informações distintas do mundo ao seu redor.
Em vista dessa circunstância, desenvolvemse estudos sobre diversas abordagens de
conteúdos acadêmicos por intermédio
de intervenções criativas e acessíveis à
percepção da criança, tornado a experiência
de aprendizagem um princípio singular.
A relevância do ensino lúdico torna-se
primordial no desenvolvimento da criança,
como causa de sentimentos e emoções
despertados com este ato, condições
que moldam e estruturam a formação do
indivíduo. Com base nessa perspectiva
salienta-se a necessidade da análise da
atuação do professor na construção da
aprendizagem e a interação do lúdico nesse
procedimento, o papel do docente e os
estímulos que devem ser despertados.
O panorama geral dessa situação poderá
proporcionar o discernimento sobre o lúdico

na educação comparado com as teorias e
estudos de pesquisadores e educadores,
que se empenharam em comprovar que a
brincadeira faz parte do desenvolvimento
da criança nos aspectos físico, afetivo,
intelectual e social.
As pesquisas que embasaram o presente
trabalho norteiam-se pelos estudos de
autores que se dedicaram à compreensão
do comportamento infantil em diferentes
ambientes, como Nicolau (1988), Maluf
(2003) e Kishimoto (2003) e, sobretudo
o autor Jean Piaget (1964) com a
epistemologia do sujeito, isto é, a observação
da evolução do pensamento até a
adolescência
e
sua
teoria
do
conhecimento, na qual seria possível
explicar quais os mecanismos mentais
que o indivíduo utiliza para entender
o mundo. Suas pesquisas e conceitos
acerca das etapas de desenvolvimento da
inteligência, a separação por estágios e
períodos referentes à forma que o indivíduo
interage e sua concepção do brincar como o
berço obrigatório das atividades intelectuais
da criança, personifica esse estudioso como
matéria crucial à elaboração desse estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A
educação
se
altera
em
conformidade com as necessidades que
surgem e são apuradas em estudos.
As diversas maneiras de passar o
conhecimento são modificadas desde os
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primórdios da civilização, e a utilização
dos meios lúdicos na formação infantil
foi uma novidade desse procedimento
que era até então verbal e tradicionalista.
Conforme
Wajskop
(2001),
pesquisadores
como
Froebel
(1826),
Montessori (1936) e Decroly (1920),
cada um à sua maneira e época,
elaboraram
pesquisas
a
respeito
da educação de crianças pequenas e,
dessa forma, contribuíram para seu
desenvolvimento. Tornaram-se os primeiros
pedagogos da pré-escola a romper com as
metodologias arcaicas, apresentando uma
educação sensorial com a utilização de
jogos e materiais didáticos, com o intuito
de tornar o processo de aprendizagem
natural e espontâneo.
A infância é caracterizada pelos estímulos,
que podem gerar sensações positivas, como
o prazer e satisfação, ou negativas, como
o desconforto e dissabor. O convívio em
um ambiente que proporcione atividades
que possam despertar tais aspectos
benéficos no indivíduo é imprescindível para
um saudável e profícuo desenvolvimento
pessoal e educacional, pois, são as
lembranças desses momentos aprazíveis e
significativos que perdurarão de forma eficaz
até a vida adulta.
A brincadeira se manifesta nesse meio
como uma das principais formas de abordar
o lúdico e desenvolver características
variadas por intermédio de incitações.
Compõe o significado de brincar a ideia
de divertir-se infantilmente, entreter-se,
conforme o dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa (2001).

Segundo Santos (2004), essa ação pode
ser enfocada de seis maneiras: filosófica,
ao contrapor a racionalidade e integrar
a emoção, embora ambos os aspectos
estejam incorporados; sociológica, em
razão de mostrar-se uma ferramenta de
inserção social que ensina a lidar com a
diversidade e o convívio em grupo, além
de assimilar costumes e símbolos culturais;
psicológica, dado que os brinquedos
interferem no comportamento e, portanto,
em sua personalidade; criativa, em função
da busca pela novidade e reformulação
da realidade; psicoterapêutica, porquanto
aborda e compreende o crescimento
da criança e o desbloqueio emocional,
como a exteriorização do medo e da
angústia, com o resgate da alegria e
entusiasmo; pedagógica, ao envolver o
aprendizado e constituir seu conhecimento.
Tais pontuações podem ser averiguadas
por Maluf (2003), visto que é mediante
o brincar que a criança prepara-se para
aprender conceitos, adquire informações,
usa a sua imaginação, vivencia momentos
alegres,
prazerosos
e
desenvolve
habilidades. Quando brinca é estimulada
sua curiosidade, experimenta o mundo e
explora possibilidades, o que se torna uma
oportunidade para a criança amadurecer
emocionalmente e aprender uma forma de
convivência rica.
Quando
brincamos
exercitamos
nossas potencialidades, provocamos o
funcionamento do pensamento, adquirimos
conhecimento sem estresse ou medo,
desenvolvemos a sociabilidade, cultivamos
a
sensibilidade,
nos
desenvolvemos
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intelectualmente,
socialmente
e
emocionalmente. (MALUF, 2003, p. 21).
Ademais, há a participação e o
engajamento, com a utilização ou não dos
brinquedos, uma forma de desenvolver a
capacidade de estar ativo e participante nas
atividades. Essa circunstância independe da
faixa etária e condições socioeconômicas, e
engloba o pensamento em conjunto com a
ação, o que amplia seus efeitos para a área
física, mental, emocional e social.
De acordo com Nicolau (1988), brincar
possibilita identificar, diferenciar, generalizar,
agrupar, classificar, ordenar, simbolizar,
combinar e estimar. Com essas operações,
a atenção e noções espaciais e temporais
estão sendo desenvolvidas, portanto brincar
não constitui um momento ocioso.
Setúbal (1987) por Maluf (2003),
identifica o brincar em dois momentos, nas
brincadeiras tradicionais, em que o
indivíduo se insere na memória coletiva e
na história pessoal, na qual recorre à suas
próprias experiências, e consiste em uma
necessidade da criança e do adulto, inerente
ao seu desenvolvimento.
Brincar envolve questões referentes às
brincadeiras, jogos e brinquedos, fatores
que ampliam as metodologias adotadas no
ensino pelo meio lúdico. Em conformidade
com o dicionário Aurélio (2001), o conceito
dos jogos pode ser compreendido como uma
atividade física ou mental, organizada por
um sistema de regras que definem a perda
ou ganho. O livro “O Jogo e a Educação
Infantil” de Kishimoto (2003) aborda os jogos
tanto do aspecto de um objeto como o ato
de jogar; as brincadeiras como condutas

embasadas em regras, tornar o lúdico uma
ação; os brinquedos, de como objetos que
servem de suporte às brincadeiras.
Cada
elemento
lúdico
possui
singularidades em seu desempenho e
atuação dentro da educação infantil. Os jogos
incluem em sua perspectiva a capacidade de
deter o jogador e ocasionar uma imersão
na realidade por ele apresentada, praticado
dentro de limites espaciais e temporais,
seguido de regras e ordem.
Os primeiros sinais do interesse pelos
jogos, segundo Kishimoto (2003, p.15),
aparece nos escritos de Horácio (13 a.C.)
e Quintiliano (95 d.C.), que se referem à
presença de pequenas guloseimas em forma
de letras, produzidas pelas docerias de Roma,
destinadas ao aprendizado das letras.
O jogo decresce com a chegada do
Cristianismo. A sociedade cristã toma posse
do Império desorganizado e impõe uma
educação disciplinadora. Nesta época não
há condições para expansão dos jogos,
considerados delituosos, à semelhança
da prostituição e embriaguez. Com o
aparecimento de novos ideais e outras
concepções pedagógicas, o jogo é reabilitado
durante o Renascimento, em que deixa de
ser objeto de reprovação oficial, e incorpora
o cotidiano dos jovens, não como diversão
mas como tendência natural do ser humano.
O Renascimento vê a brincadeira
como conduta livre que favorece o
desenvolvimento da inteligência e facilita o
estudo. Ao atender necessidades infantis, o
jogo infantil torna-se forma adequada para
a aprendizagem dos conteúdos escolares.
(KISHIMOTO, 2003, p. 28)
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A presença dos jogos pode dar-se em
diversos momentos da vida do ser humano,
transformando-se em consonância com seus
interesses e fases. O aprendizado envolvido
corresponde às necessidades intelectuais e
afetivas e oferece possibilidades de entrar em
relação real ou imaginária com o outro sob
diversas formas. O jogo significa confronto
e colaboração, disputa e cooperação.
Jogar um contra o outro é também jogar
juntos, um adversário no jogo é também um
parceiro, uma companhia.
Para Nicolau (1988), o jogo e as atividades
lúdicas surgem como uma ação natural. Por
meio do jogo a criança libera e canaliza suas
energias, pode transformar uma realidade
difícil e dar vazão à fantasia.
O jogo carrega em si um significado muito
abrangente. Ele tem uma carga psicológica,
porque é revelador da personalidade
do jogador (a pessoa vai se conhecendo
enquanto joga). Ele tem também uma carga
antropológica, porque faz parte da criação
cultural de um povo (resgate e identificação
com a cultura). (MALUF, 2003, p. 83)
Jogar implica desafio e expectativa no que
poderá acontecer, no novo, circunstância
que desperta a curiosidade e o interesse
da criança. Esse instrumento auxilia na
integração e conhecimento mútuo entre
os jogadores, a cooperação, comunicação,
exercício do corpo e mente, além de permitir
a consciência da realidade e construção
interior de seu próprio mundo. Tanto as
brincadeiras físicas quanto as mentais
mobilizam as disposições cognitivas, sociais
e emocionais, que é mais um ponto na
formação da personalidade.

A autoconfiança da criança, através do
jogo, é continuamente desenvolvida, pois,
à medida que é desafiada a desenvolver
habilidades operatórias que envolvam a
identificação, a observação, a comparação,
análise, a síntese, a generalização, ela vai
conhecendo as suas próprias possibilidades.
Ela é livre para gritar, correr, expandir-se,
sugerir e modificar, construindo ou não
regras. (NICOLAU, 1988, p.135).
Para Lopes (2001, p.35), o jogo para a
criança é o exercício, é a preparação para
a vida adulta. A criança aprende brincando,
é o exercício que a faz desenvolver suas
potencialidades. A experiência de lidar
com as regras dos jogos e brincadeiras
fomenta o preparo gradual do indivíduo
para a vida na sociedade, sua organização,
leis, normas e toda sua estrutura são
captadas inicialmente por intermédio de
jogos que possuem esses aspectos em
dimensões menores.
Pelo fato de estar interagindo com outras
pessoas e com a realidade social como um
todo, a criança observa condutas, apropriase de valores e significados, compondo um
repertório de regras que tecem os diversos
papéis sociais. É assim que traz para a situação
imaginária, suscitada pela brincadeira, regras
de comportamento. (MALUF, 2003 p. 81)
As brincadeiras são equânimes nesse
parâmetro. De acordo com Maluf (2003),
elas
possibilitam
assimilar
valores,
comportamentos, conhecer diversas áreas
da ciência, desenvolver seu raciocínio e
encontrar harmonia entre a realidade e a
imaginação. Sua prática remete a ideia de
ação e movimento, envolvendo atividades
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como esconde-esconde, cirandas, casinha,
entre outros. A principal diferença
entre jogos e brincadeiras é que não
existe como se vencer uma brincadeira,
pois é espontânea e voluntária, livremente
escolhida pelo participante.
Não se sabe ao certo como as
brincadeiras surgiram, apenas que foram
passadas por gerações por meio de
conhecimentos empíricos, algumas com
alterações e acréscimos de ações.
Enquanto manifestação livre e espontânea
da cultura popular, a brincadeira tradicional
tem a função de perpetuar a cultura
infantil, desenvolver formas de convivência
social e permitir o prazer de brincar.
Por pertencer à categoria de experiências
transmitidas espontaneamente conforme
motivações
internas
da
criança,
a brincadeira tradicional infantil garante a
presença do lúdico, da situação imaginária.
(KISHIMOTO, 2003, p. 38-39)
A exemplificação dessa concepção
é tida na brincadeira de Faz de Conta,
na qual as crianças têm a liberdade de
exteriorizar suas experiências adquiridas
em diferentes contextos e explorar
sua imaginação. Conforme Kishimoto (2003),
as ideias e ações das crianças personificam
a composição do ambiente no qual ela
vive, como a família, escola, amigos, os
materiais e debates de classe.
A importância desse tipo de brincadeira
é a aquisição do símbolo. Altera-se o
significado dos objetos, criam-se novos
significados e desenvolve-se a função
simbólica. O jogo de construção é outro
exemplo semelhante, pois a criança expressa

seu imaginário, constrói, destrói e transforma
estimulando a imaginação e utilizando-se do
conhecimento obtido em sua existência.
Nota-se a importância do brinquedo como
suporte da brincadeira, quando utilizado
para o divertimento. O termo brinquedo é
usado para objetos, como carrinhos, bonecas
e bolas. É por intermédio desse item que se
estimula a representação do real no meio
lúdico. As condições e conhecimentos
relacionados
com
o
cotidiano
do
ser humano são demonstrados pela criança
no brinquedo como uma imitação acoplada
com seu mundo fantástico.
Para Kishimoto (2003, p.18) diferindo do
jogo, 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.
O brinquedo é a essência da infância;
é o veículo do crescimento; é um meio
extremamente natural que possibilita à
criança explorar o mundo, tanto quanto o
do adulto, possibilitando-lhe descobrir-se e
entender-se, conhecer os seus sentimentos,
as suas ideias e a sua forma de reagir.
(NICOLAU, 1988, p. 78)
Segundo Nicolau (1988) o brinquedo
possibilita o desenvolvimento integral
da criança, que se envolve afetivamente,
socialmente e mentalmente, quando brinca
desprende energia, imagina, constrói
normas, cria alternativas, para resolver os
imprevistos que surgem no ato de brincar.
O brinquedo facilita a apreensão da realidade,
é mais um processo que um produto. É
atividade e experiência que envolve a
participação total do indivíduo.
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O brinquedo representa não somente
o objeto, mas a totalidade social.
É uma cópia da realidade, com a atual
tecnologia o brinquedo acompanha as
transformações que existem, incorporando
tamanhos, formas, cores para ser aceito nos
diversos tipos de públicos e exigências.
Essa
ferramenta
não
exige
o
acompanhamento de regras que organizem
sua utilização, ele estimula a representação
e expressão de imagens que estão ligados à
realidade, isto é, a criança recria algo que já
presenciou simulando novas situações.
Se a criança está diferenciando cores,
ao manipular livre e prazerosamente um
quebra-cabeça disponível em sala de
aula, a função educativa e a lúdica estão
presentes. No entanto, se a criança prefere
empilhar peças do quebra-cabeça, fazendo
de conta que está construindo um castelo,
certamente estão contemplando o lúdico,
a situação imaginária, a habilidade para
a construção do castelo, a criatividade
na disposição das cartas, mas não
garante a diferenciação das cores.
(KISHIMOTO, 2003, p. 37)
Conforme Nicolau (1988), o brinquedo
possibilita o desenvolvimento integral
da criança, que se envolve afetivamente,
socialmente e mentalmente. Quando
brinca, o indivíduo desprende energia,
imagina, constrói normas e cria alternativas
para
resolver
os
imprevistos
que
surgem no ato de brincar. O brinquedo
facilita a apreensão da realidade, é mais um
processo que um produto. É atividade e
experiência que envolve a participação total
daquele que brinca.

Diferentes brinquedos oferecem formas
distintas de a criança aprender e utilizálo. Alguns a tornam expectadoras e não
estimulam seu uso segundo a criatividade
e livre exploração, o que interfere em seu
desempenho e eficiência.
A importância de utilizar-se do lúdico
na educação pode ser apurada mediante
estudiosos
que
defendiam
novas
metodologias de ensino em períodos
da história tortuosos para a inovação e
mudança. Exemplificando essa ideia, podese citar identidades como a de Rousseau
(1712-1778), um dos pioneiros nos estudos
da utilização dos jogos na educação, com o
intuito central de demonstrar que a finalidade
do ensino é instruir a criança a viver e exercer
sua liberdade. Dessa forma, desmistificou a
concepção de que a educação é o processo
pelo qual a criança passa para adquirir
conhecimento, hábitos e atitudes gerados
pela civilização, e entende que cada fase da
vida é portadora de características próprias
respeitando a individualidade.
Pestalozzi (1746-1827) consegue colocar
a teoria de Rousseau em prática, e ainda
condenava a coerção, recompensas e
punições na educação. Introduziu diversas
reformas educacionais na época em que a
igreja controlava quase todas as escolas e
acreditava que a educação poderia mudar a
condição de vida do povo, e dessa maneira a
educação poderia contribuir para que o povo
conservasse os direitos conquistados.
Frobel (1782-1852) foi o primeiro a
apontar o valor educativo do jogo como parte
essencial do trabalho pedagógico. Abriu a
primeira escola infantil, a qual deu o nome de
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“Jardim de Infância”, em que existiam diversos
jogos e brinquedos simbólicos, que segundo
Antunes (2001) facilitavam a exteriorização
do pensamento da criança e a construção
concreta de conhecimento. Acreditava que a
educação é o processo pelo qual o indivíduo
desenvolve a condição humana com seus
poderes funcionando harmoniosamente
em relação a natureza e a sociedade.
A essência de sua pedagogia é a ideia de
atividade e liberdade.
Outras personalidades imprescindíveis
foram Declroly (1871-1932), que rompeu
com a rigidez dos programas de ensino do
seu tempo. Segundo ele a criança deveria ser
criança e não um adulto em potencial. Criou
a expressão “jogos-educativos”; Dewey
(1859-1952), defensor de que a educação
fazia parte do desenvolvimento natural do
ser humano; Cousinet (1881-1973), que
alegava o jogo e a brincadeira como atividade
natural da criança e que a ação educativa
precisava fundamentar-se sobre elas, e cuja
metodologia pedagógica baseia-se no jogo;
Piaget (1896-1980), autor que estudou com
afinco o jogo como elemento coadjuvante
do processo evolutivo da criança e sua
capacidade de socialização.
As pesquisas e argumentações desses
autores promoveram o desenvolvimento
e aceitação dos atuais métodos usados na
educação infantil. Essa linha cronológica
favorece o surgimento da concepção
do lúdico como uma rica alternativa
de tornar o aprendizado interessante e
inovador para a criança. Ao despertar
seu interesse e curiosidade, o indivíduo
desperta uma sensação de prazer em

aprender, fator que destrói a percepção da
escola como algo tedioso e uma obrigação
ou fardo ter que lidar com a instituição, os
professores e o conteúdo.
Aprimorar e atualizar as maneiras de
passar o conhecimento é fundamental, o que
engloba o próprio universo do ensino lúdico.
A aplicação de um conteúdo pode ocorrer
por meio de distintas técnicas e seus efeitos
podem igualmente variar. Compreender quais
brincadeiras, jogos e brinquedos têm maior
predisposição para impulsionar a absorção
do que é ensinado em determinadas fases da
vida escolar é crucial para a eficácia e êxito.
Dessa perspectiva surge a ideia do brinquedo
ideal para as diferentes idades e interesses
que visam ser logrados.
O brinquedo ideal é aquele que estimula à
criança a ação, a imaginação e a aprendizagem,
que propicia ação-representação, açãoimaginação, exteriorização da emoção e
da criação. Definir quais brinquedos são
melhores para cada fase é fundamental
para desenvolver plenamente sentidos,
habilidades, aptidões e conhecimento
interno e externo.
Confirmando a pesquisa sobre a Teoria
de Piaget (1969), as autoras Maluf (2003)
e Santos (1999), sugerem uma lista de
brinquedos que acompanham cada fase do
crescimento e desenvolvimento humano.
Para Santos (1999), o bebê não aprende
a brincar sozinho, ele precisa ser ensinado.
Inicialmente os pais são responsáveis por
esta etapa, depois são as crianças mais velhas
e depois as crianças de sua idade. Nesta
fase sensório-motora, (0 a 2 anos), é que
acontecem as explorações e descobertas,
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assim, os brinquedos ajudam na evolução
da coordenação motora. O importante
é oferecer diversos estímulos auditivos
e visuais. Nos primeiros meses o bebê
atribui sentido como manusear, explorar,
experimentar,
inventar.
No
decorrer
desta fase a criança também aprende a se
locomover, engatinhar, ficar em pé, buscar
objetos que lhe interessam e aprende a
brincar sozinho. Toda a interação lúdica
dependerá do adulto para que seja prazerosa.
Os brinquedos indicados para esta
idade são os chocalhos, brinquedos para
morder, argolas de borracha, brinquedos de
puxar, livros de panos, argolas de plásticos
para encaixe, cubos de pano, bichos de
pelúcia, caixas com diversos objetos,
caixa
de
música,
brinquedos
para
atividades na água ou areia.
Brincar, na faixa etária dos sete aos dozes
meses, é manusear, explorar, descobrir,
experimentar, inventar, criar e viver com
alegria. Para o bebê os brinquedos podem
ser todo o seu ambiente: objetos, sons,
movimentos, efeitos visuais, espaços, cores,
figuras e pessoas. (SANTOS, 1999, p. 48)
O brinquedo na fase de 3 anos estimula
a representação, a expressão de imagens, ao
mesmo tempo evoca aspectos da realidade.
Quando representa, coloca suas experiências
do passado, é a mesma coisa que substituir
o real. A brincadeira simbólica permite a
criança fantasiar e voltar ao real.
A fase de 4 a 6 anos, os brinquedos
devem diversificar em livros de pano com
figuras, aparelho telefônico, panelas e
utensílios de cozinha, bonecas, máscaras,
chapéus, capas, fantoches, massa de modelar,

quebra-cabeça, tambor, carros, caminhões,
trenzinhos, cidadezinhas, fazendas, postos
de gasolina, bicicleta.
Crianças de 4 a 6 anos apresentam
características bem marcantes, relacionam
tudo o que acontece ao seu redor com
sentimentos e ações. Começam a argumentar,
ainda sem razões lógicas. Suas razões
são baseadas em seus desejos ou medos.
(MALUF, 2003, p. 58)
A criança nessa etapa começa a brincar
de profissões no geral e papeis sociais
como o dos pais. A linguagem verbal é mais
desenvolvida, explora seu próprio corpo
e dos amigos, a brincadeira acontece de
forma cooperativa. Geralmente os meninos
gostam de brincar de mocinho e bandido,
o que deixa as brincadeiras mais agitadas,
as meninas preferem as brincadeiras mais
calmas como imitar a vida doméstica
e social. As competições começam a
ser frequentes, mas sem assimilação
da derrota. Os jogos começam a ter valor
social, nesta fase é que surgem os novos
relacionamentos na hora de brincar.
A partir dos 7 aos 12 anos as
crianças já preferem um espaço para
encontro com os amigos, são capazes
de relacionar fatos e tirar conclusões,
acentuam-se os jogos de competição em
equipe, os meninos já não se misturam
com as meninas, e o esporte passa
a atrair a atenção pelo prazer.
Os brinquedos que mais favorecem o
desenvolvimento e conseguem atrair a
atenção das crianças são os jogos de boliche,
futebol de botão, jogos de construção, jogos
de damas, xadrez, jogos de perguntas e

1517

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

respostas, videogame, jogo de cartas, entre
outros tipos de jogos de tabuleiros.
No início da adolescência os interesses
passam mesclar os mesmos dos adultos; os
jogos eletrônicos são os mais procurados e
preferidos nesta fase as coleções também
começam a se destacar.
Segundo Maluf (2003), o pensamento
e a linguagem se distanciam da realidade
imediata, a abstração caracteriza o processo
cognitivo, passam a ter controle dos conceitos
formados e os processos mentais. Nesta fase
o importante diversificar os jogos a fim de
diversificar a aquisição de conhecimentos.
Portanto, o brinquedo é indispensável
para a criação da situação imaginária da
criança que a permite circular livremente
pelo mundo da fantasia, ajuda a elaborar
conflitos internos, compensar situações
internas, lidar com o individual e a construir
sua inteligência.
Outro aspecto relevante no meio lúdico
é a utilização da música, que está presente
desde a mais remota presença de vida no ser
humano. Segundo Brito (2003), a presença
da música vem antes mesmo do nascimento
das crianças, pois essa já tem envolvimento
com a música por meio do ambiente do
corpo da mãe. São sons referentes aos
movimentos que a ela faz ao respirar, o som
do fluído de suas veias, a movimentação
dos intestinos e sua voz ao conversar com
a criança, sendo este som (a voz materna),
agradável e propícia ao desenvolvimento da
afetividade entre o feto e a mãe.
Os investigadores comprovaram que
os bebês se movem em movimentos
precisos e sincrônicos com a linguagem

articulada do adulto, e logo nos primeiros
dias, conseguem distinguir a voz feminina
da masculina, um som verbal de um ruído.
Logo, a linguagem musical, acompanhada da
gestual é a pioneira na formação do
vínculo afetivo entre a mãe e o filho, fator
determinante no processo de musicalização
da criança. (CUNHA, 2002, p. 70; 71)
As cantigas de ninar, músicas para
brincadeiras em roda e todo o tipo de
jogo musical são importantes para o
desenvolvimento infantil, pois é por
intermédio das interações com a música
que os bebês e as crianças desenvolvem
um repertório para comunicar-se com os
adultos. Mediante o som, há a criação
de vínculos fortes e o desenvolvimento
cognitivo e afetivo com os adultos envolvidos
e com a própria música.
No livro “Música na educação infantil”,
Brito (2003) parte da concepção que a música
é vista como jogo segundo as pesquisas
do educador, compositor e pesquisador
Delalande, que a relaciona com a proposta
de atividades lúdicas proposta por Piaget
(1964), destinadas à parte musical de cada
dimensão, sendo eles: jogo sensório-motor,
relacionado à exploração do som e do gesto;
jogo simbólico, relacionado ao valor da
expressão e ao sentido do discurso musical;
jogo com regras, relacionado à estrutura e à
organização da linguagem musical.
O uso da música unicamente, sem
alterações ou reformulações não é válido
para o estimulo da inventividade das crianças.
Utilizar-se da música no lúdico implica
reformular e proporcionar um significado
aos sons, letra e harmonia. Trata-se de
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criar estratégias de ensino em diferentes
estágios e com objetivos implícitos, como
por exemplo as brincadeiras de imitação
dos sonos emitidos pelos animais para as
crianças do Jardim de Infância, e músicas
sobre fatos históricos no Fundamental
I ou II. A música deve ser utilizada em
sua plenitude do significado apresentado
por Bona (2002, p. 2): “Música é a arte de
manifestar os diversos afetos da nossa
alma mediante o som”. Deve proporcionar a
oportunidade de o aluno inventar, improvisar
e expressar seus sentimentos.
É certo que a música é gesto, movimento,
ação.
No entanto,
é preciso dar às
crianças a possibilidade de desenvolver
sua expressão, permitindo que criem
seus gestos, que observem e imitem seus
colegas e que, principalmente, concentremse na interpretação da canção, sem a
obrigação de fazer gestos comandados
durante todo o tempo (...). Além de cantar
as canções que já vêm prontas, elas devem
ser estimuladas a improvisar e a inventar
canções. (BRITO, 2003, p. 93)
Um fator determinante desse processo
de ensino lúdico é o docente e sua condição
de condutor, estimulador e avaliador da
aprendizagem. O professor é o responsável
pela
mediação
da
construção
dos
conhecimentos, desta forma ele também
participa das brincadeiras e é o responsável
pela disponibilização de materiais, do espaço
para tornar a brincadeira mais prazerosa.
É necessário apontar para o papel do
professor na garantia e enriquecimento da
brincadeira como atividade social do universo
infantil. As atividades lúdicas precisam

ocupar um lugar especial na educação. O
professor é figura essencial para que isso
aconteça, criando os espaços, oferecendo
materiais adequados e participando de
momentos lúdicos. Agindo dessa maneira, o
professor estará possibilitando às crianças
uma forma de assimilar a cultura e modos
de vida adulta, de forma criativa, prazerosa
e sempre participativa. (MALUF, 2003, p. 31)
Para Nicolau (1988), cabe ao educador
valorizar o brinquedo, para encorajar o
educando, sem ter a sensação de que está
perdendo tempo, reconhecer as limitações
do elemento competitivo no brinquedo
infantil, equilibrar o brinquedo diretivo e
espontâneo, observar o brinquedo para
reconhecer melhor as crianças e para que
possa avaliar até que ponto a atividade está
sendo prazerosa, estimular os brinquedos
sociais que favorecem os comportamentos
interativos entre as crianças.
Para que a prática educativa seja efetiva,
o professor deve rever se sua prática
acompanha
os
novos
métodos
de
ensino. O brinquedo, o jogo, o aspecto
lúdico e prazeroso não combina com um
método tradicional de ensino, em que o
foco é centralizado na aprendizagem e
aquisição de conhecimentos, com a ordem
e a disciplina caminhando lado a lado como
valores primordiais.
O problema da inserção do jogo na escola
é difícil de resolver, pois, se, de um lado, a
criança faz coisas interessantes, quando
numa situação de jogo, de outro, os aspectos
de incerteza, frivolidade não se coadunam
com o estabelecimento de objetos da escola.
(KISHIMOTO, 2003, p. 135)
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Por um lado o jogo favorece o aprendizado
por outro, quando há aprendizagens
específicas, será difícil passar pelo jogo.
O jogo na educação coloca limites na
sua utilização. Para que o trabalho com
o lúdico tenha resultados positivos o
professor deve observar e intervir a partir
da lógica da atividade lúdica, descobrindo
explorações possíveis, pra obter melhor
aproveitamento do brinquedo.
Para Kishimoto (2003, p. 139) o
professor, muitas vezes, não se reconhece
como capaz de transformar a realidade
em que atua, porque coloca a fonte de
todos os problemas fora do seu âmbito de
atuação, o que dificulta a inserção de uma
metodologia lúdica. Essa perspectiva deve
ser gradualmente alterada ao compreender a
importância e eficácia desse meio, que
não somente contribui para o aprendizado
infantil, como também para expandir os
horizontes pedagógicos de cada docente.
As fases do desenvolvimento infantil
e a forma que uma criança adapta-se às
diferentes circunstâncias e, por conseguinte,
evolui e amadurece são essenciais
à elaboração de estratégias e planos
produtivos na educação lúdica.
De acordo com Costa (1997), Piaget
(1969)
elaborou
o
desenvolvimento
cognitivo em períodos que são: sensóriomotor, pré-operatório, operatório-concreto
que correspondem às três fases do
desenvolvimento infantil.
Na primeira fase sensória motora, (de
0 a 2 anos) nesta fase a criança brinca
sozinha, sem utilização de regras, em virtude
de reflexos neurológicos básicos. O bebê

começa a construir esquemas para assimilar
o meio. Nesse estágio, sua inteligência é
prática e as noções de tempo e espaço são
construídas pela ação.
Sem representação ou pensamento, o
contato com o meio é direto e imediato.
Nessa fase a atividade da criança é sugar
o leite, a medida que suga o leite, forma
esquemas sensórios-motores, este ato se
incorpora em seu organismo e pode se
estender na sucção dos dedos, objetos e
pode generalizar essa ação agarrando alguns
objetos e levando-os à boca.
A assimilação sensório-motora possibilita
à criança seu primeiro contato com o
mundo, preparando novas modalidades
de relação através de novas assimilações.
Tal movimento permite a evolução da
inteligência, nele as ações se complexificam
e possibilitam à criança a diferenciação eumundo. Nesse processo, a criança incorpora
suas impressões, o que confere consistência
e sentido ao seu eu. Esse processo dá origem
ao egocentrismo, que se inicia nesse estágio
e vai até o início do período das operações
concretas. (COSTA, 1997, p. 19)
O Jogo de exercício sensório-motor é
uma das primeiras atividades lúdicas do
bebê. Está relacionado com a presença de
objetos, das situações, das pessoas e tem
como instrumento a percepção. Surgem com
exercícios motores simples que consistem
em repetição de movimentos primários
como agitar os braços, sacudir objetos,
emitir sons, sacudir chocalhos, jogar objetos
no chão. Essa fase, que segue de 18 a 36
meses, a criança já pode brincar com bolas,
bonecas, brinquedos de montar e desmontar,
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brinquedos sonoros, entre outros. Os
brinquedos manuais auxiliam a coordenação
motora, e os sonoros na aptidão auditiva.
Confirmando a epistemologia de Piaget
(1964), a criança quando bebê brinca com
os pais, com gestos, expressões faciais,
os dedos dos adultos, desenvolvendo
sua habilidade motora, visual e auditiva,
ao mesmo tempo em que se diverte e
aprende. A fase predomina a oralidade
como forma de apreciação do mundo, as
brincadeiras de engolir, morder, contar
histórias do lobo mal, em que as palavras e
gestos se misturam é muito significativa.
Durante toda a infância, há intervenção de
símbolos elaborados ou ficções, sem regras. A
criança repete uma determinada situação por
puro prazer e por ter apreciado seus efeitos,
é a representação corporal do imaginário.
Para Costa (1997), quando se repete a
ação da criança, ela deixa de ser uma ação
e passa a ser uma transformação aprendida,
em função dos reflexos que entraram em
contato com o objeto.
Desde cedo a criança tem necessidade
de se comunicar com adultos e outras
crianças, assim cria uma linguagem
simbólica particular que se desenvolve por
meio das atividades lúdicas.
O Jogo simbólico é a satisfação de
por meio da transformação do real em
função dos desejos, surge por volta
dos dois anos de vida, juntamente com
o aparecimento da linguagem e da
representação, que é quando a criança
começa a substituir um objeto ausente por
outro, por exemplo, o cabo da vassoura
parecer um cavalo. A criança tende a

reproduzir relações entre o meio que vive,
assimilando a realidade.
Na segunda fase pré-operatória (dos 2
a 7 anos), também chamada de estágio da
inteligência simbólica, há a interiorização
de esquemas de ação construídos no
estágio anterior. Nesse período, a criança
é egocêntrica e pode agir por simulação.
Segundo Flavel (1996. p. 86), tratase daquele período, na infância inicial,
no qual a criança realiza suas primeiras
tentativas relativamente desorganizadas e
hesitantes de enfrentar um mundo novo e
estranho de símbolos.
Para Costa (1997), o jogo simbólico
permite a criança reconstruir as experiências
com seu meio, assimilando o real e
atendendo seus interesses mediante as
imagens elaboradas pelo “eu”. A criança
adquire a noção da existência de regras
e começa a jogar com outras crianças os
jogos de Faz de Conta, não aceita a ideia do
acaso e tudo deve ter uma explicação (é a
fase dos “por quês”).
Inicia-se a fase do jogo simbólico, a criança
passa a imitar atos e atitudes dos adultos.
Nesta fase da vida a criança já é capaz de
produzir imagens mentais, e a linguagem
falada permite o uso de símbolos para
substituir objetos.
(...) a imitação que a criança faz dá
origem à imagem mental e consequentes
representações
mentais
através
de
imagens interiorizadas, A criança atribui
significados variados e diferenciados aos
objetos, jogando com eles, como acontece
nas brincadeiras de boneca, de comidinha.
(COSTA, 1997, p. 22).
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Nesta fase os brinquedos se assemelham
ao dia-a-dia (bonecas, caminhões, carrinhos,
fantoches, fazendas, postos de gasolina, casa
de bonecas com móveis, triciclos e bicicletas
são apropriados para a fase), este tipo de
estímulo ajusta a criança à realidade.
O brinquedo nesta fase transmite na
criança segurança e companhia. Nota-se que
os jogos simbólicos satisfazem a necessidade
da criança de relembrar mentalmente a
brincadeira, mas também de repetir o ato.
Para Costa (1997), o jogo simbólico tem
função importante, pois ajuda a manter o
equilíbrio afetivo-intelectual.
Na terceira fase, das operações concretas
(dos 7 aos 11 anos), ocorre o desenvolvimento
significativo na estrutura da inteligência
da criança, noções de tempo, espaço,
velocidade e ordem. A criança é capaz de
relacionar diferentes aspectos e abstrair
dados da realidade, embora limitada, pois
contém resíduos dos momentos anteriores,
possibilita à criança pensar operando
mentalmente a transformação das situações.
Conforme Costa (1997), nesta fase
percebe-se
uma
transformação
da
assimilação egocêntrica, a assimilação passa
a ter sentido racional da realidade, mesmo
que limitada, pois ainda restam resíduos
da fase anterior. Constrói estruturas
mentais por intermédio do esquema de
assimilação. Desse momento em diante a
estrutura de inteligência se organiza de
forma específica, e possibilita a execução das
operações mentais.
Nele, a organização conceitual do
ambiente circundante torna-se lentamente
estável e coerente, dada a formação

de uma série de estruturas cognitivas
chamadas agrupamentos. Particularmente
neste subperíodo, a criança começa a
parecer racional e bem organizada em suas
adaptações; parece possuir um quadro de
referencias conceitual razoavelmente estável
e regular que aplica sistematicamente
ao mundo de objetos que a rodeia.
(FLAVELL, 1996, p. 86).
Entre os 07 e 12 anos, o jogo simbólico
decai e começam a aparecer com mais
frequência desenhos, trabalhos manuais,
construções com materiais didáticos
e representações teatrais. Essa fase
a criança perde o egocentrismo e dá
lugar para o cooperativismo, tornando sua
atividade mais socializada.
Sua estrutura mental e emocional
possibilita a compreensão e assimilação de
normas, assim o jogo de regra é fundamental
para o desenvolvimento de estratégias
de ação e tomada de decisões, e também
a avaliação dos próprios erros. O que
caracteriza este tipo de jogo são as regras,
que são impostas pelo grupo e quando não
cumpridas a criança é penalizada.
Nesta fase a criança utiliza-se dos jogos
corporais,
desenvolvendo
musculatura,
resistência, espírito competitivo, liderança
e sociabilidade. A convivência social
se estabelece com jogos de tabuleiro,
de cartas, e jogos eletrônicos, sobretudo
os que exigem estratégias e conhecimento
adquiridos na escola.
Com o início da adolescência, os jogos
continuam fazendo parte da vida dos
jovens, porém são acrescidos de outros
tipos de atividades, como música, filmes
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e teatro. Os brinquedos que antes eram
companheiros passam a ser colecionados e
jogos de tabuleiro começam a ter temas de
aventura e negócios.
O lúdico permite um desenvolvimento
global e uma visão de mundo real. Por
meio das descobertas e da criatividade a
criança pode se expressar, analisar, criticar
e transformar a realidade. Considerado
construtivista, proporciona a oportunidade
de a criança construir seu conhecimento de

forma ativa na interação com o ambiente. Na
visão de Piaget (1964), o lúdico é essencial
na vida da criança. Conceitos como jogo,
brinquedo e brincadeira são formados ao
longo da vivência.
A teoria de Piaget (1964), segundo
Friedmann (1996) é importante por fornecer
uma perspectiva única na pesquisa sobre
jogo e por ajudar na compreensão de sua
relação com a aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

O brincar faz parte da natureza infantil e humana. Por
intermédio das brincadeiras a criança utiliza-se de um aparato
imaginário, no qual conflitos e tensões que acontecem no
cotidiano são demonstrados segundo o brincar.
Nos diversos itens deste projeto é apresentado o lúdico em
suas diversas formas. O lúdico é a ação da criança sobre o
mundo, é então que a necessidade de se comunicar se dá por
meio das atividades lúdicas.
É importante que o lúdico seja uma forma de garantir a
liberdade de expressão, imaginação, imitação e a interpretação
da realidade de cada criança. A construção do eu se dá por
meio das brincadeiras, por isso é imprescindível garantir esse
direito que a criança tem e necessita.
A criação de um ambiente atrativo e inovador à percepção
da criança é primordial, visto que define traços consideráveis
na personalidade do futuro adulto e cidadão que esse
indivíduo se tornará. O aprendizado não deve ser tido como
uma obrigação enfadonha, mas um processo de descobertas
e aperfeiçoamento intelectual, moral, emocional e social.
O lúdico apresenta-se então para tornar a austeridade do
ensino, adquirida durante décadas de tradicionalismo, uma
experiência singular e expressiva, despertando a apreciação
e deleite na bela arte da instrução, integrando um universo
desconexo em uma homogênea realidade.
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INTRODUÇÃO
O lúdico é instrumento a ser utilizado na
educação de crianças na faixa etária de 5 e 6
anos, como processo inicial da alfabetização
e desenvolvimento integral da criança, seja
ele afetivo, social ou cognitivo.
Para tanto, leva-se em conta o sugerido
pela Política Nacional da Educação Infantil
em sua proposta pedagógica: “Levem em
conta que o brincar constitui uma forma
privilegiada de aprender e que o ambiente
lúdico é o mais adequado para desenvolver
criativamente a criança no processo
educativo” (Brasil,1994, p.18).
A palavra lúdico vem do latim ludus e se
refere a jogos e brinquedos, que diverte.

Por sua vez, a função educativa do jogo
oportuniza a aprendizagem do indivíduo,
do seu saber, seu conhecimento e sua
compreensão de mundo.
A atividade lúdica apresenta dois
elementos chave como definidores de jogo
infantil: as regras e o imaginário. Tanto no
jogo simbólico como no de regras, estas duas
características estão presentes. O que muda é
a intensidade e a forma como elas aparecem:
no jogo simbólico, o que predomina é a
situação imaginária, mas as regras estão
presentes, porém de forma implícita, no jogo
de regras o imaginário está presente, mas de
forma latente.

HISTÓRICO DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS INFANTIS

O LÚDICO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo divulgar a reflexão sobre como o lúdico serve
de instrumento para a alfabetização tornando-a mais prazerosa e contribuindo para o
desenvolvimento integral da criança no seu processo educativo. Para tanto precisamos
entender um pouco da história das brincadeiras e jogos infantis e como foi a evolução do olhar
para esses momentos de interação, bem como a visão de alguns pensadores acerca do tema
e suas contribuições para a ampliação do conhecimento sobre o assunto aqui apresentado.
Compreender a relação da criança com o lúdico leva o professor a perceber os benefícios
que essa proposta lúdica oferece no processo de ensino aprendizagem, administrando sua
aula de forma harmoniosa e produtiva.
Palavras-chave: Lúdico; Criança; Desenvolvimento; Jogo; Brincar.
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Pode-se situar na antiga Roma e na
Grécia o nascimento das primeiras reflexões
em torno da importância do brinquedo
na educação. Platão, em Lês Lois (1948),
comenta a importância de se aprender
brincando, em oposição à utilização da
violência e da opressão. Da mesma forma,
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.
Mas, nessa época, ainda não se discutia o
emprego do jogo como recurso para o ensino
da leitura e do cálculo. Os jogos destinados
ao preparo físico aparecem entre os romanos
com a finalidade de formar soldados e

cidadãos obedientes e devotos.
Com o advento do Cristianismo, a sociedade
cristã forma um Estado poderoso e toma
posse do Império desorganizado, impondo
uma educação disciplinadora. As escolas
episcopais e as anexas a mosteiros buscavam
a imposição de dogmas, distanciando-se do
desenvolvimento da inteligência. Os mestres
recitam e leem cadernos, aos alunos cabe
a decoração. Neste clima não há condições
para expansão dos jogos, considerados
delituosos.
A importância de inserir brincadeiras para
auxiliar a aprendizagem foi uma característica
dos povos da antiguidade e repercute até os
dias de hoje.
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Os povos antigos percebem que os
jogos poderiam estimular a fantasia, e de
forma indireta, também a criatividade.
Durante o Renascimento, o aparecimento
do novo ideal carregado de paganismo
traz outras concepções pedagógicas. A
felicidade terrestre é considerada legitima,
não sendo necessário mortificar o corpo,
mas sim desenvolvê-lo. Assim reabilitase o jogo: tomando por base o momento
em que o jogo deixa de ser objeto de
reprovação oficial, incorpora-se no cotidiano
dos jovens, não como diversão, mas como
tendência natural do ser humano.
Esta proposta faz com que se perceba
que o lúdico é uma opção de trabalhar
o conhecimento de forma prazerosa,
pois é por meio do brincar que a criança
aprende a lidar com o mundo, e formar sua
personalidade, recriando situações do seu
dia a dia na busca de novas experiências.
Dentro desta concepção Bruner citado por
Kishimoto (1994, p.68) afirma:
O brincar também contribui para a
aprendizagem da linguagem, que funciona
como
instrumento
de
pensamento
e ação, para ser capaz de falar
sobre o mundo, a criança precisa saber brincar
com o mundo com a mesma desenvoltura
que caracteriza a ação lúdica.
O grande acontecimento do século
XVI Foi a criação do Instituto dos
Jesuítas. Ignácio de Loyola, um dos líderes
dessa companhia, por ter sido militar e
nobre compreende a importância dos jogos
de exercício para a formação do ser humano,
e preconiza sua utilização no sistema
educacional de sua organização.

O Renascimento admite cada vez mais a
necessidade de exercícios físicos, banidos
pela Idade Média, exercícios de barra,
corridas, jogos de bola e golfe. Aos jogos de
corpo, são acrescidos os de espírito, os quais
refletem a presença marcante do vocabulário
dos antigos jogos de cavalaria.
Os jogos de cartas educativos é uma
invenção desse período: Cabe a Thomas
Murner, frade franciscano, a sua invenção,
com o intuito de ensinar Filosofia. Ele
percebe que seus estudantes não entendem
a dialética apresentada por textos espanhóis.
Assim, edita uma nova dialética em imagens,
sob forma de jogo de cartas, engajando os
jovens em um aprendizado mais dinâmico.
A invenção de Murner coincide com os
progressos da técnica. A gravação em madeira
é substituída pela do cobre, permitindo a
multiplicação e preservação das imagens.
Começam a proliferar jogos educativos em
forma de alfabetos, imagens em jogos de
ganso e cartas com caráter educativo. O
século seguinte continua a expansão dos
jogos de caráter educativo. Acompanha
esse processo o comentário de filósofos que
apontam a importância das imagens e dos
sentidos para a preensão do conhecimento.
A obra Orbis Sensualium Pietus, de Comeius,
mostra, em 1657, a relevância das imagens
para a educação infantil. Locke (2012), o pai
do empirismo, reforça essa tese, mostrando
que tudo o que está na inteligência passa
pelos sentidos. Dessa forma, multiplicam-se
os jogos de leitura recomendados por Locke
(2012), bem como os destinados à tarefa
didática nas áreas de História, Geografia,
Moral, Religião, Matemática, entre outras.
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Em matéria de jogos tradicionais de
rua, o quadro de Pierre Buchelle Vieux,
mostra como crianças francesas brincam
nas ruas, em 1560. São cerca de 24
tipos de diferentes jogos envolvendo
brincadeiras com ossinhos, bola, pular cavalo,
escalar muro, balançar pipa e outras.
No
Brasil,
o
levantamento
de
brincadeiras tradicionais ainda é bastante
precário e as pesquisas demonstram sua
importância para a socialização integral
social, bem como o desenvolvimento da
linguagem e o desenvolvimento cognitivo
ainda estão começando.
O início do século XIX presencia o término
da revolução Francesa e o surgimento das
inovações pedagógicas. As escolas esforçamse para colocar em prática princípios de
Rousseau (2002) e Froebel (1912).
Decroly (2010), no início do século XX
elabora um conjunto de materiais para a
educação de crianças deficientes mentais,
seus jogos tiveram ampla aceitação
no mundo todo e também no Brasil.
Na mesma época, a médica italiana
Maria Montessori (2010) elabora uma
metodologia de ensino destinada as
crianças deficientes mentais, empregando
materiais por idade com o objetivo
de implementar a educação sensorial.
Embora o método Montessoriano tenha
penetrado no Brasil desde os primórdios do
século XX, sua expansão ocorrerá mais tarde,
quando a linha Lubienska-Mon¬tessori
começa a ser adotada pelas escolas
católicas destinadas a elite. Atualmente
existe um grande número de pré-escolas
montessorianas, essas escolas são orientadas

por associações montessorianas presentes
nos vários pontos do País.
O longo processo de valorização do
brinquedo
permite
o
florescimento
de inúmeras associações nacionais e
internacionais, bem como organizações de
estudo e divulgação do jogo. Esse processo
de valorização do jogo chega ao Brasil na
década de oitenta, com a implantação das
brinquedotecas, a criação de associações
de brinquedotecas, a multiplicação de
congressos, o aumento da produção
cientifica sobre o tema. A importância do
jogo na educação tem sido discutida ao longo
dos anos. Especialmente nos momentos
de crítica e reformulação da educação, o
jogo tem sido lembrado como alternativa
interessante para a solução dos problemas
da prática pedagógica.
Para que o potencial do jogo seja
aproveitado
como
recurso
para
o
desenvolvimento infantil, não se podem
contrariar a sua natureza, que requer a busca
do prazer, a alegria, a exploração livre e o
não constrangimento.
Assim, se a criança se encontra desatenta,
sem encontrar prazer nos brinquedos,
isso denota sensação de medo e falta
de confiança em si, porque o natural é a
vivacidade e o interesse, desde que nenhum
mal físico a perturbe. É preciso observála e orientá-la, para que possa tirar reais
proveitos que o brinquedo proporciona. Ao
dar a criança a oportunidade de brincar,
estamos formando nela a socialização. Ao
apresentar-lhe metodicamente atividades,
estamos propiciando a formação do senso
de horário e trabalho.
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Este histórico procura ressaltar a
importância do brinquedo e das brincadeiras
na educação pré-escolar, enfatizando
a necessidade de recuperar o brincar,
bem como sua importância para o
desenvolvimento infantil.

O BRINQUEDO SEGUNDO A
PROPOSTA DE PENSADORES
Valendo-se
de
pensadores
como,
Comenius (1997) e Rousseau (2002)
que se estabeleceram princípios que
permitiram a criação do Kindergarten,
com proposta pedagógica, alicerçada no
valor educativo do brinquedo.
Comenius (1997) sugere a instalação
da escola maternal para crianças de 0 a 6
anos porque considera importante oferecer
instituições diferenciadas conforme o nível
do desenvolvimento da criança. Comenius
(1997) propõe livros ilustrados para favorecer
a educação dos sentidos, pois acredita que
as impressões sensoriais são importantes
para que se chegue a razão. O ensino parte
do concreto para o abstrato.
Rousseau (2002) por exemplo, já aponta
duas facetas no brinquedo: o objeto e a
ação de brincar. A primeira não merece
sua atenção, uma vez que considera os
sentidos uma fonte nem sempre fidedigna
de conhecimento. É a ação do sujeito, a
relação estabelecida pela inteligência, que
julga relevante ao desenvolvimento infantil.
Rousseau (2002) ao analisar o pensamento
intuitivo sugere a utilização de materiais
concretos, os brinquedos para a educação

das crianças. Defende a educação em
ambiente natural e acredita que o amor
somado a disciplina são base para a formação
do caráter da criança.
O modelo pedagógico de Froebel
(1912) se divide em prendas, que seria
os materiais que não se modificam, e as
ocupações, que seria os materiais que
se modificam com a atividade.
Segundo Froebel (1912)
Brincar é a fase mais importante da
infância do desenvolvimento humano, neste
período por ser a auto ativa representação
do interno, a representação de necessidades
e impulsos internos.
A brincadeira é a atividade espiritual mais
pura do homem neste estágio e, ao mesmo
tempo, típica da vida humana enquanto um
todo da vida natural interna do ho¬mem e
de todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade,
contentamento, descanso externo e interno,
paz com o mundo...
A criança que brinca sempre, com
determinação auto ativa, perseverando,
es¬quecendo sua fadiga física, pode
certamente
tornar-se
um
homem
determinado, capaz de auto sacrifício para
a promoção do seu bem e de outros...
Como sempre indicamos o brincar em
qualquer tempo não é trivial, é altamente
sério e de profunda significa¬ção.
(Froebel,1912:54-55).
Maria
Montessori
(2010),
elabora
um novo método para educar crianças
pré-escolares, baseado em princípios
de autoeducação, liberdade, atividade,
individualidade e vitalidade. Partindo da
ideia de Rousseau (2002), de que a criança
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tem um potencial, que deve ser desenvolvido
espontaneamente. Dá importância para a
sequência lógica e cronológica da criança
e não a psicológica. Montessori organiza
um conjunto sistemático de materiais
de ensino, auto instrutivos, manipulados
livremente. Ao entender que a criança
precisa de um ambiente especial para se
desenvolver, prepara o espaço físico,
conforme a medida da criança, criadora
dos móveis em miniatura para as crianças
manipularem livremente, dando origem ao
material montessoriano.
Decroly
(2010),
sua
metodologia
contrasta com o sistema montessoriano.
Criador do Método Global de Alfabetização,
estabelece em 1907, a escola para a
vida e pela vida, no qual experimenta
brinquedos educativos, os quais denomina
jogos senso-motores e de atenção e jogos
de iniciação às atividades intelectuais. Seu
sistema inclui desde materiais neutros
como argila, areia a materiais estruturados
para aprendizagem de formas e cores,
bem como jogos de construção e jogos para
a iniciação à leitura e aritmética.
Piaget (1985), a inteligência se desenvolve
em estágios em que o conhecimento se dá
com base em um processo de assimilação e
acomodação. Descreve a importância do jogo
simbólico para a formação de representações
simbólicas, e do jogo de exercício para o
desenvolvimento senso- motor no período
pré-escolar. As concepções piagetianas
são utilizadas por educadores como Kamii,
que elabora recursos metodológicos para
a aprendizagem de noções matemáticas e
físicas e jogos de grupos.

Piaget (1971, apud Bontempo 1985:57)
O jogo leva a criança a exercitar o mundo
tal como ela compreende, fazendo assim
com que ela se liberte de certas coisas que a
incomodam. Nesse sentido, o jogo tem uma
função catártica. (Piaget,1985:57)
Bruner citado por Kishimoto (1994),
conhecido por sua proposta de aprendizagem
por descoberta, demonstra que o ato de
brincar é importante para a criança aprender
a descobrir, em clima de liberdade, sem
pressões, permitindo à criança arriscar e
buscar novas informações. Sem o receio de
ser avaliada, a criança extrapola a informação
dada buscando novas alternativas para
os problemas que defronta. Utilizando
pressupostos brunerianos, o matemático
Diènes elabora o difundido material
conhecido como blocos lógicos.
Vygotsky (1989), a cultura faz parte da
natureza humana que é formada pelo meio
social. Entende que a criança só aprende aquilo
que está no seu nível de desenvolvimento.
Mas que o estado de desenvolvimento
da criança pode ser determinado por
dois níveis: o nível de desenvolvimento
efetivo e a área de desenvolvimento
potencial. Em particular a aprendizagem
que ocorre por meio de atividade lúdica,
com a ajuda do adulto, atinge o nível
de desenvolvimento potencial.
A ajuda que o adulto dá à criança, nas
situações de brincadeiras, em tarefas
complexas, auxilia o desenvolvimento
potencial da criança.
Por meio do jogo a criança desenvolve
a imaginação e criatividade, destacando
que a imaginação nasce do jogo e,
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para ele, antes do aparecimento do jogo não
há imaginação.
Segundo Vygotsky (1989), o brinquedo
contribui para o desenvolvimento da língua
escrita uma vez que, sendo simbolismo
de primeira ordem (representação do
significado), prepara para a escrita, que é
simbolismo de segunda ordem.

O LÚDICO E A CRIANÇA
A criança vê o mundo por meio do
brinquedo e, segundo Winnicott (1975) o
espaço lúdico permite ao indivíduo criar e
entreter uma relação aberta e positiva com
a cultura:
Segundo Winnicott (1975. p.26): “Se
brincar é essencial é porque é brincando que
o paciente se mostra criativo”
Portanto, o ato lúdico permite que a
criança se expresse, desenvolvendo formas
de convivência social, modificando-se e
recebendo novos conteúdos, promovendo
a aquisição de um novo saber fazer,
incorporando-o a cada novo brincar.
Muitos aspectos estão interligados ao
brincar, tais como: afeto, motricidade,
linguagem,
percepção,
representação,
memória e outras funções cognitivas. A
brincadeira favorece o equilíbrio afetivo
da criança e contribui para o processo de
apropriação de signos sociais.
Por
meio
do
brincar
pode-se
realizar
mudanças
significativas,
já
que em suas características temos: a
comunicação interpessoal, sua indução
a uma constante negociação de regras e

transformação
dos
papeis
a
ssumidos pelos participantes.
Ante ao brinquedo, a criança constrói
novas possibilidades de ação e formas
de arranjar os elementos do ambiente.
A criança passa a compreender as
características
dos
objetos,
seu
funcionamento, os elementos da natureza
e os acontecimentos sociais. No jogo a
criança percebe as diferentes perspectivas
de uma situação, o que facilita a elaboração
do diálogo interior característico de seu
pensamento verbal.

A CRIANÇA PRÉ-ESCOLAR E OS
JOGOS
Os jogos favorecem o domínio das
habilidades de comunicação, nas suas várias
formas, facilitando a auto expressão.
Segundo especialistas esses instrumentos
dão possibilidades de formar pessoas
independentes, capazes de recriar situações
e não apenas de repetir o que aprendem.
No campo da Educação Infantil,
psicólogos e pedagogos têm dado grande
atenção ao papel do jogo na constituição
das representações mentais e seus
efeitos no desenvolvimento da criança
especialmente na faixa etária de 0 a 6 anos,
pois, ao passo que brinca, o ser humano vai
garantindo integração social além de exercitar
o seu equilíbrio emocional e atividade
intelectual. É na brincadeira também que se
selam as parcerias, porém o aprendizado não
deve estar presente apenas na escola, mas
também em seu dia-a-dia.
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Antunes (1998, p.27) nos diz que
(...) entre 3 e 6 anos de idade, as crianças
estão no segundo estágio conforme Pia¬get
(período-operacional), o do desenvolvimento
cognitivo, em que podem pensar em
símbolos, mas ainda não podem usar a lógica.
Podem imaginar objetos, pessoas ou eventos
independentemente de sua presença física,
usando representações mentais. As crianças
não apenas agem, como também refletem
sobre suas ações, mas ainda aguar¬dam
o estágio das operações concretas dos 6
aos 12 anos, quando pensam logicamente.
(Antunes,1998:27)
O jogo é a construção do conhecimento,
sobretudo, nos períodos sensório motor e
pré-operatório. Agindo sobre os objetos, as
crianças, desde pequenas estruturam seu
espaço, seu tempo, desenvolvem a noção
de causalidade chegando à representação e,
finalmente a lógica.
Antunes (1998,30) diz:
é essencial que a educação infantil seja
plena de brincadeiras que gratifiquem os
sentidos, levam ao domínio de habilidades,
despertam a imaginação, estimulam a
coope¬ração e compreensão sobre regras e
limites, explora e amplia os inúmeros saberes
que toda criança possui quando chega à
escola. (Antunes,1998:30)
Existem aspectos cruciais no emprego
dos jogos como instrumentos de uma
aprendizagem significativa. Nem todo
jogo é material pedagógico. Em geral, o
elemento que separa um jogo pedagógico
de um outro caráter apenas lúdico é que
os jogos ou brinquedos pedagógicos são
desenvolvidos com a intenção de promover

uma aprendizagem significativa, estimular
a construção de um novo conhecimento
e despertar o desenvolvimento de uma
habilidade operatória. Entende-se como
habilidade operatória uma aptidão ou a
compreensão e a intervenção do indivíduo
nos fenômenos sociais e culturais e que o
ajude a construir conexões. Assim, quem
compara duas coisas e estabelece padrões de
identidade e de diferenças está demonstrando
o uso de uma habilidade, da mesma forma
como todo aquele que observa, relata,
classifica, critica, sintetiza e muitas outras.
Não existe um limite finito para verbos da ação
que caracterizam as múltiplas habilidades que
podem ser despertadas nos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Atualmente não se concebe mais a separação entre o
brincar e o aprender, não há dúvidas de que é no ato de
brincar que a criança se apropria da realidade imediata,
atribuindo-lhe significado. Jamais se brinca sem aprender e,
caso se insista em uma separação, esta é a de organizar o
que se busca ensinar, adequando o ensino com brincadeiras
para que melhor se aprenda.
Brincando, a criança desenvolve a imaginação, fundamenta
afetos, explora habilidades e amplia suas competências
cognitivas e interativas.
Sua adequação ao mundo e aos seus desafios é vencida por
intermédio do brincar, pois ela elabora conflitos e ansiedades,
demonstrando ativamente sofrimentos e angústias que não
sabe como explicar.
A brincadeira quando conduzida pelo educador estimula
a memória, exalta sensações emocionais, desenvolve a
linguagem interior, exercita níveis diferenciados de atenção
e explora com extrema criatividade diversos estados de
motivação.
O lúdico propicia à criança construir seu próprio mundo
e dele fazer o vínculo necessário para compreender o
mundo adulto, dando novo significado e reelaborando
acontecimentos.
Brincar favorece a autoestima, a interação com
seus pares e a linguagem oral e escrita, propiciando
situações
de
aprendizagem
que
desafiam
seus
conhecimentos estabelecidos, fazendo destes elementos
novos esquemas de cognição.
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INTRODUÇÃO

O MOVIMENTO DO CORPO
AJUDANDO NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM
RESUMO: Esse artigo descreverá como a criança aprende por meio de seu corpo, sendo
um aspecto essencial para que o professor entender e auxiliar quando necessário em suas
atividades, superando dificuldades e fazendo desta forma com que a criança tenha um
maior rendimento no ensino-aprendizagem. É necessário que o professor explore as várias
formas de trabalhar o desenvolvimento do corpo com as crianças, pois sabendo trabalhar
de forma correta o desenvolvimento do corpo este pode ser um alicerce que ajude os
professores e as próprias crianças a superarem certas dificuldades. O desenvolvimento do
domínio corporal é um dos fatores fundamentais no processo de aprendizagem do ser
humano, em especial no período em que está na escola. Por essa razão à criança deve - se
possibilitar todas as experimentações possíveis, inclusive a do corpo. E isso pode ser feito
conduzindo a criança de forma que descubra o movimento como elemento mediador nas
construções sobre ela mesma, sobre o outro e sobre o mundo.
Palavras-chave: Desenvolvimento; Motor; Lateralidade; Movimento Corporal.
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Nosso corpo é a maneira como podemos
expressar nossa individualidade, e desde
cedo a criança percebe-se e consegue
a partir disso perceber tudo que a
cerca em função de seu próprio corpo.
Significando que se conhecendo, terá
uma maior facilidade para aprender
certas habilidades para se diferenciar,
para sentir o mundo e suas diferenças,
distinguindo-se em relação aos demais,
aos objetos que circundam, conseguindo
observar e manipula-los.
O desenvolvimento de uma criança
resulta da interação de seu corpo com
os objetos de seu meio, com as pessoas
com quem convive e com o mundo onde
estabelece ligações afetivas e emocionais.
O corpo, portanto, é sua maneira de ser. É
por meio dele que estabelece contato com
as entidades do mundo, que se engaja no
mundo, que compreende os outros. Todo
ser tem seu mundo a partir de suas próprias
experiências corporais.
As
habilidades
motoras
estão
relacionadas
às
experiências
vividas
pelo indivíduo, sendo melhoradas pelas
práticas por meio dos movimentos motores
complexos, que, como os treinamentos
diários, melhoram o desempenho.
O processo de desenvolvimento motor
revela-se basicamente por alterações
no comportamento motor. É possível
perceber diferenças desenvolvimentistas
neste comportamento em função de
diversos fatores: do próprio indivíduo,
do ambiente e da tarefa em si.

O
desenvolvimento
motor
da
criança, além de proporcionar as várias
experimentações dos mais variados tipos
de movimentos, sendo os profissionais
de
educação
os
mais
indicados
para auxiliar os jovens, sem prejudicar o
desenvolvimento dos movimentos motores
com a especialização precoce.
A lateralidade é o predomínio de um lado
do corpo sobre o outro, sendo utilizada
com maior regularidade para referir-se a
predominância de uma mão sobre a outra,
por ser mais frequente.
O aspecto fundamental no desenvolvimento
da lateralidade é que a criança não seja forçada
a adotar esta ou aquela postura, mas que se
criem situações em que ela possa expressar
espontaneidade e, a partir da experiência
vivenciada com o próprio corpo, definir seu
lado dominante sem pressões de qualquer
ordem do meio exterior.
Este estudo se fundamenta no seguinte
questionamento: Existe relação entre
desenvolvimento motor, lateralidade?
Como forma de responder a essa
questão, utilizemos neste trabalho como
procedimento metodológico a revisão
bibliográfica. Esse tipo de estudo, que
tem como foco a análise crítica das
publicações correntes sobre uma temática
específica, objetiva reunir conhecimentos de
forma a promover um melhor entendimento
do tema em análise.
Esse trabalho tem como objetivo analisar
a importância do movimento do corpo e das
dinâmicas na educação infantil, com crianças
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de cinco anos juntos com os professores
e observar a utilização das brincadeiras e
dinâmicas na capacidade de aprendizagem
dos alunos pequenos.
Refletir sobre como podemos melhorar
o desempenho do aprendizado de nossos
alunos, introduzindo o lúdico como fator
central da didática escolar, explorando da
melhor maneira os movimentos do corpo,
para o desenvolvimento do cognitivo.
Com esse trabalho tentamos mostrar
que o educador deve produzir o seu
próprio conhecimento e deve assumir
uma postura capaz de pensar e de
examinar diariamente suas aulas e suas
atitudes cotidianas, ensinando com amor e
dedicação, formando alunos cidadãos,
fazendo com que por meio de movimentos
do corpo, sozinho ou em grupo, construam
aprendizados importantes para a vida.
O objetivo desse estudo foi discutir
atitudes e comportamentos do professor, em
formação inicial e que atuam na educação
básica, em relação ao brincar e a partir de
sua experiência na participação em uma
atividade lúdica, que utilize os movimentos
do corpo para auxiliar na alfabetização.
Fazendo com que os educadores
desenvolvam uma prática educacional
voltada para seus alunos, tornando-os
pessoas atuantes e críticos.
Precisamos tomar consciência que nossas
atitudes como educadores de devem ser
repensadas, elevando o conhecimento do
professor a respeito das atividades lúdicas.
O jogo e o brincar devem ser um tema
bastante estudado dentro das escolas tanto
nas de educação infantil, como nas escolas de

fundamental dos anos iniciais, onde a criança
está dentro da fase correta para aprender
diversos valores e com isso aprendem de
forma mais significativa.
O educador que deixa as crianças livres
às vezes é visto como um marginal, pois
não apresenta uma ordem dentro de sala de
aula, mas isso precisa ser trabalhado entre
seus pares e superiores. Observar seus
movimentos, como anda, como pula, como
segura, é de tamanha importância para o
desenvolvimento cognitivo como um todo.

PSICOMOTRICIDADE
Psicomotricidade pode ser compreendida
como uma função do ser humano, que
trabalha o psiquismo e motricidade ao
mesmo tempo, com a função de explicar
ao indivíduo como se adaptar ao novo
de uma forma fácil e harmoniosa com o
meio que o cerca e com as pessoas que
convivem nesse meio. A psicomotricidade
trabalha com a relação que existe entre a
motricidade, a mente e a os sentimentos,
abordando a criança de uma forma global e
o mundo como um todo.
A psicomotricidade é entendida como
uma técnica de organização de atividades
que faz com que o ser humano conheça
de uma maneira concreta o seu meio
ambiente, assim que é exposto a ele,
atuando de uma forma que tenha uma
adaptação quase que imediata ao meio e às
pessoas que vivem no mesmo ambiente.
O desenvolvimento global da criança
depende de fatores como o desenvolvimento
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corporal e motor. Neste aspecto, a
psicomotricidade integra o movimento aos
fatores psíquicos e sociais do indivíduo,
proporcionando um caráter holístico, ou
seja, uma visão ampla de sua abordagem,
contribuindo para novas descobertas nas
dificuldades de aprendizagem.

COMPREENDENDO O CONCEITO
PSICOMOTRICIDADE
O conceito de psicomotricidade, nos
seus primórdios, entendia o corpo nos seus
aspectos neurofisiológicos, anatômicos
e locomotores, vivenciados em um
determinado tempo e espaço, com objetivos
únicos, emitir e receber significados.
A psicomotricidade é vista como
uma forma de se relacionar por meio
das ações, como uma maneira de unir
corpo, mente, espírito e sociedade. Estando
associada à afetividade e a personalidade do
indivíduo, pois utiliza o corpo para expressar
sentimentos e pensamentos.
A
psicomotricidade
pode
ser
compreendida
como
uma
forma
de integração superior da motricidade,
resultado da relação existente entre
a criança e o meio. É um instrumento
significativo, por meio do qual a consciência
se forma e se materializa.
A psicomotricidade compreende as
habilidades motoras relacionadas aos
fatores psicológicos e ambientais. Desta
forma, o desenvolvimento psicomotor não
envolve somente ações motoras, como
também, prioriza as habilidades e expressões

corporais, vinculadas às experiências do
sujeito ao meio em que vive.
A psicomotricidade é a integração do
sujeito, no qual se utiliza do movimento para
compreender os aspectos relacionais ou
afetivos, cognitivos e motrizes.
O desenvolvimento da psicomotricidade
vai além dos aspectos motrizes. A mesma
também proporciona a socialização entre
os indivíduos e auxiliam na aquisição
de aprendizagens como leitura, escrita
e
pensamento
lógico
matemático.
Este
desenvolvimento
tem
papel
fundamental nos primeiros anos de vida
escolar da criança, pois é nesta fase que se
observam possíveis desvios das capacidades
motoras,
evitando
então,
futuras
dificuldades de aprendizagem.
A
prática
psicomotora
respeita,
então, as potencialidades de cada
indivíduo e seu direito de ter um lugar na
sociedade. De acordo com esse marco, a
criança pode se expressar por meio de uma
grande variedade de canais de comunicação,
expressão e criação, entre os quais a
motricidade é o principal.
A
psicomotricidade
envolve
uma
mediatização corporal e expressiva, na
qual, os profissionais envolvidos, estudam
e
relacionam
condutas
inadequadas
e inadaptadas em situações distintas,
normalmente relacionadas a problemas de
desenvolvimento psicomotor, e aprendizagem
e comportamento psicoafetivo.
A psicomotricidade subentende uma
concepção holística do ser humano, e
fundamentalmente de sua aprendizagem, que
tem por finalidade associar dinamicamente o
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ato ao pensamento, o gesto à palavra e as
emoções aos símbolos e conceitos.
O
desenvolvimento
psicomotor
ocorre em conjunto com os aspectos
motor, intelectual, emocional e expressivo,
objetivando
assim
a
formação
de
um
indivíduo
comunicativo,
criativo
e operativo. Para que uma pessoa
se exprima, enquanto corpo que se realiza mais
livremente seus próprios desejos, é necessário
que ela cresça não em sua individualidade
absoluta, mas em suas relações com os
outros e o mundo.
A psicomotricidade tem uma ligação
direta com o pleno desenvolvimento
do ser, uma vez que, tem por objeto de
estudo o movimento humano associado
ao ambiente, à cognição, à emoção e às
significações.
Por
ser
uma
área
estudo
multidisciplinar,
relaciona
cada movimento com seu contexto.
As
múltiplas
dimensões
existentes
em cada expressão, gesto, ato e
movimento,
devem
ser
observados
durante a mediação das experiências
proporcionadas aos educandos.
As
atividades
desenvolvidas
na
educação psicomotora objetivam propiciar
a ativação de processos como: vivenciar
experiências para distinguir partes do
corpo exercendo um controle sobre
ele; vivenciar o corpo por inteiro;
vivenciar
a
organização
espaço
temporal; vivenciar situações necessárias
à aprendizagem do cálculo, da leitura e
escrita; aquisição de um ajuste tônico;
adquirir uma melhor imagem corporal para
um equilíbrio psicossomático.

Assim, é de suma importância a
estimulação psicomotora na criança para
a compreensão dos movimentos corporais
integrados com sua emoção e expressados
por esses movimentos.
Por conseguinte, a psicomotricidade
é um campo transdisciplinar que tem
por objetivo o estudo do homem
relacionado às suas ações motoras,
cognitivas, afetivas, culturais e sociais.
O movimento integrado e organizado é uma
das bases da concepção psicomotricista,
no
qual
o
sujeito
é
concebido
integralmente, por meio de suas experiências
vividas decorrentes de suas ações
individuais e coletivas.

DESENVOLVIMENTO DO
ESQUEMA CORPORAL
O esquema corporal não tem nada a ver
com a tomada de consciência sucessiva
de elementos distintos, os quais, como
um quebra-cabeça, iriam pouco as pouco
encaixar-se uns nos outros para compor
um corpo completo a partir de um corpo
desmembrado.
O
esquema
corporal
revela-se
gradativamente
à
criança,
da mesma forma que uma fotografia revelada
na câmara escura mostra-se pouco a pouco
para o observador, tomando contorno,
forma e uma coloração cada vez mais nítida.
(Guillarme, 1983, p. 138).
As crianças se desenvolvem de uma
maneira ou de outra, ao nascer ela já cria
uma forma de respirar diferente da forma
como respirava dentro do ventre de sua
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mãe, aprende a se alimentar pelo sugar,
depois com o passar dos meses aprende a
mastigar, mas sempre crescendo e mudando
a forma de enxergar o mundo, pois no inicio
não enxergava tudo nitidamente, e assim vai,
vamos percebendo de uma hora para outra,
o que leva dias para ser desenvolvido, é uma
experiência que todos nós passamos, e não
podemos privar ninguém de passar, mas nem
tudo iremos lembrar.

IMAGEM CORPORAL
Desenvolve-se desde o nascimento e sofre
mudanças que implicam na construção e na
reconstrução que resulta do processamento
de estímulos. As crianças que são mais
estimuladas quando pequenas, aprendem
mais rápido, mas se forem estimuladas
em demasia podem acabar sofrendo
alguns transtornos de hiperatividade,
por exemplo, tudo deve ser medido.
As crianças ao se verem em fotos,
ou desenhos, geralmente tentam imitar
o que estava fazendo ou como fez em
determinado desenho, as crianças precisam
explorar seus limites, correr, brincar, dançar
e cantar até saber seus limites e o mais gosta
de fazer, para poder repetir.
Nos anos pré-escolares a criança
desenvolve o seu conceito da imagem
corporal. Começa a reconhecer que a
aparência das pessoas pode ser mais ou
menos desejável, reconhece também as
diferenças de raças e cores. Conhece o
significado das palavras feio e bonito, aos
cinco anos de idade ela começa a fazer

comparações como a sua altura e de seus
colegas. Mesmo com todo esse progresso na
fase pré-escolar a criança ainda não tem uma
noção a respeito dos limites de seu corpo.
A criança percebe seu corpo por meio
de todos os sentidos, captando imagens,
recebendo sons, sentido cheiros, dor, calor
e movimentando-se. O corpo é o seu centro,
para si e para o espaço que ele ocupa.
É muito interessante para as crianças
terem aulas em frente ao espelho, quanto
maior melhor, e se vier acompanhado de
uma música a aula fica mais rica ainda, pois
as crianças tentam fazer movimentos que
nunca tinham feito em frente ao espelho
para poder ver como é, o espaço é um
aprendizado surpreendente para a criança e
poder fazer movimentos e ainda se enxergar,
é uma atividade riquíssima e construtiva.

CARACTERIZAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO MOTOR
HUMANO
O movimento é o meio mais básico pelo
qual a criança interage de forma dinâmica
no ambiente físico e social. Por meio dos
movimentos as pessoas se comunicam e
interagem com o meio em que vive e no
relacionamento com as demais pessoas,
aprendendo seus limites e a capacidade de
se movimentar e solucionar problemas.
O movimento para a criança pequena
permite que encontre um conjunto de
relações entre as pessoas e o espaço em
que dividem, e são necessárias ao seu
desenvolvimento motor.
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O termo desenvolvimento motor serve
para nos referimos ao desenvolvimento
motor, quando estudamos as mudanças
desenvolvimentistas em comportamento
de movimento e os fatores que nos fazem
demonstrar tais mudanças.
O desenvolvimento motor é um termo
amplo que se refere a todos os processos
de mudanças pelas quais as potencialidades
de um indivíduo se desdobram e aparecem
como novas qualidades, habilidades, traços e
características correlacionadas.
Várias são as tentativas de conceituar o
desenvolvimento motor de forma a traduzir
sua importância para o ser humano.
O desenvolvimento motor pode ser
definido como um estudo das mudanças
no movimento por meio do crescimento
humano, podendo ser um processo
sequencial e contínuo relativo à idade
cronológica, durante o qual o indivíduo
progride de um movimento simples, sem uma
habilidade, até o ponto de conseguir
habilidades complexas e bem organizadas,
terminando por se ajustar tais habilidades que
o acompanham até a idade adulta, podendo
ser perdidas com o passar de muitos anos.
O
desenvolvimento
motor
pode
ser
a
capacidade
de
adquirir
e
desempenhar atividades e funções, em
graus crescentes de complexidade e
eficiência, bem como, o acompanhamento
relativo e equilibrado no crescimento das
estruturas ósseas e corporais.
O desenvolvimento motor também pode
ser um processo sequencial e contínuo
que se relaciona com a idade cronológica,
de modo que o indivíduo progrida do

movimento simples até as habilidades
motoras mais organizadas, ajustando-se aos
meios físicos e sociais que acompanham o
indivíduo até o envelhecimento.
O desenvolvimento pode ser definido
como o fenômeno de continuidade e
mudança nas características biopsicológicas
do ser humano, tanto como indivíduo quanto
em grupo, estendendo-se sobre o curso de
vida ao longo de sucessivas gerações e tempo
histórico tanto passado quanto presente.
Pode ser um processo contínuo e
demorado que se desencadeia pela interação
de um indivíduo com o seu ambiente e com
a tarefa que se está executando e revela-se
por alterações no comportamento motor.
O comportamento motor podendo ser
a junção do controle motor (que investiga
como os movimentos são produzidos e
controlados) com desenvolvimento motor
(que procura estudar mudanças que
ocorrem no movimento durante a vida) e
aprendizagem motora (que procura estudar
os processos e mecanismos envolvidos na
aquisição de habilidades motoras e fatores
que a influenciam).

CARACTERÍSTICAS
DESENVOLVIMENTISTAS
MOTORAS
Quando estudamos o desenvolvimento
humano
precisamos
conhecer
suas
características, dependendo da faixa
etária, podendo com isso reconhecer as
individualidades de cada ser humano, de modo
que fique cada vez mais fácil a observação e
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a interpretação dos comportamentos, para
depois intervir quando necessário.
As crianças entre os 9 e 10 anos estão na
fase tardia da infância que vai dos 06 aos 12
anos, representando um momento de rápido
aprendizado, podendo ser consolidada
com seu crescimento, sendo caracterizada
pelo aperfeiçoamento e estabilização
de capacidades e habilidades que foram
adquiridas antes, mais do que pela emergência
de aprender novas habilidades, essa fase é
marcada pelo começo da vida escolar, onde
a criança sai do conforto do lar, onde tem
família e atenção, para um ambiente cheio
de pessoas estranhas à principio e se veem
sozinhas, sem proteção e tendo que viver em
conjunto, respeitando a diversas regras que
nem conhece, precisam aprender a ficar na
fila, entre outras coisas.
Aos nove anos é caracterizado como sendo
o período em que o trabalho das habilidades
seja mais aperfeiçoado, é o tempo da auto
maturação, sendo mais dependente do meio,
devido às pressões do grupo e aos estímulos
dos adultos, onde mais tarde aos dez anos,
ela esteja com sua individualidade definida.
Ela trabalha rápida e concentradamente em
diversas atividades tendo o pleno domínio
de si mesma e das técnicas que usa, agindo
sem dificuldade.
Na concepção do desenvolvimento
cognitivo de Piaget (1983), crianças de 7
a 11 anos estão no estágio de operações
concretas que corresponde ao início da
frequência escolar e existe o predomínio
dos jogos de regras. Nesta fase deixa de
existir o egocentrismo, tornando possível
compreender o ponto de vista de outra

pessoa, torna-se possível a reversibilidade de
pensamento possibilitando a criança construir
noções de conservação de massa e volume,
suas ações tornam-se mais autônomas,
formam-se séries, reproduz sequencias
de eventos, e por meio das operações, os
conhecimentos construídos anteriormente
pela criança vão se transformando em
conceitos.
É nesse estágio que deve acontecer a
etapa de formação básica, deve-se propiciar
uma preparação geral, dando ênfase ao
treinamento da coordenação motora,
da resistência muscular localizada e da
capacidade aeróbica.
As crianças nesta faixa etária estarão na
fase de movimentos especializados na qual o
movimento torna-se uma ferramenta aplicável
a muitas atividades motora s complexas
presentes na vida diária, na recreação e nos
objetivos esportivo s. Esse é um período
em que as habilidades estabilizadoras
(qualquer movimento que tenha como
objetivo manter o equilíbrio), locomotoras
(movimentos que envolvem mudanças na
localização do corpo a um ponto fixo da
superfície, como correr, pular), e manipulativas
fundamentais (envolve a aplicação de força,
a recepção de força de objeto, como chutar,
arremessar, ou o uso de músculos da mão
e do pulso, como costurar, cortar) são
progressivamente refinadas, combinadas
e elaboradas para o uso em situações
crescentemente exigentes.
Na idade em questão (9 e 10 anos), esses
mesmos autores classificam-nos dentro da
fase de movimentos especializados no estágio
transitório, considerando que neste estágio o
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indivíduo começa a combinar e a aplicar habilidades motoras
fundamentais ao desempenho de habilidades especializadas
no esporte e em ambientes recreacionais.
Diante do exposto, a interação ambiente-indivíduo-tarefa
contribui e influencia o desenvolvimento motor do sujeito,
assim, aprofundaremos um pouco mais o estudo no que diz
respeito ao ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel do educador e dos pais é fundamental na evolução,
crescimento e habilidades que as mesmas vão adquirindo
com o passar do tempo. As brincadeiras, as dramatizações,
enfim atividades livres constituem-se importantes práticas
pedagógicas, pois trabalham com movimento do corpo,
com o imaginário, a fantasia. Estes são ingredientes
indispensáveis para o desenvolvimento da criança, desde
que seja dada liberdade para se tiver, assim, um resultado
positivo, a criança poderá seguir seus passos, outras formas
de realização e produção de conhecimento.
Toda criança necessita de um tempo para ter o seu
desenvolvimento total, é preciso conscientização tanto
dos professores quanto dos familiares da necessidade
de estar atento ao desenvolvimento da criança
oferecendo opções para que ela possa desenvolver sua
totalidade de maneira lúdica e agradável.
A consciência do próprio corpo e de suas partes, dos
movimentos, da postura é necessária para que a criança
consiga adaptar-se ao meio ambiente.

1544

Roselaine Chanes
Graduação em Pedagogia pela
Faculdade UNIBAN (1995);
Especialista em Psicopedagogia
pela UNIBAN (1996); Educação
Especial e Neuropsicopedagogia
pela Faculdade Candido Mendes
(2015); Professora de Educação
Infantil e Ensino Fundamental
I - na EMEF Zilka Salaberry de
Carvalho

BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e
planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
CARVALHO, A. et. al. Desenvolvimento Motor e Capacidade Física da Criança: programa
de apoio à educação física no ciclo de ensino básico, 1990.
COSTE, Jean Claude. A psicomotricidade – Rio de Janeiro: Zahar, 1992.
DANTAS, E.H.M.A. Prática da Preparação Física. 4. Ed. Rio de Janeiro: Shape, 1998.
DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico e estatístico de transtornos mentais.Trad.Cláudia
Dornelles. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
ECKERT, H.M. Desenvolvimento Motor. 3. Ed. São Paulo: Manole, 1993.
FAVERO, M.T.M. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem da Escrita. Dissertação de
Mestrado. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.
FERREIRA NETO, C.A. Motricidade e Jogo na Infância. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.
FISCHER, Julianne. Sugestões para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Timbó:
Tipotil, 1997.
GALLAHUE, D. L. Conceitos para maximizar o desenvolvimento da habilidade de
movimento especializado. Rev. Educ. Fís/UEM. V.16, n.2 p.197-202. Maringá, 2005.
GUILLARME, J. J. Educação e Reeducação Psicomotoras. Porto Alegre: Artes Médicas,
1983.
HAYWOOD, K. M, GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida. 3. Ed. Porto
Alegre: Artmed, 2004.
HOLLE, B. Desenvolvimento Motor na Criança Normal e Retardada: um guia prático para a
estimulação sensória motora. São Paulo: Manole, 1979.
HURTADO, J.G.G.M. Educação Física pré-escolar e escolar 1 a 4 séries: uma abordagem
psicomotora. 4. Ed. Curitiba: Fundação da Universidade Federal do Paraná, 1987.
ISAYAMA, H.F, GALLARDO, J.S.P. Desenvolvimento Motor: análise dos estudos brasileiros
sobre habilidades motoras fundamentais. Rev. Educ. Física/UEM, Maringá, v.9, n.1, p. 7582, 1998.
KREBS, R.J; FERREIRA NETO, C.A. Tópicos em Desenvolvimento Motor na Infância e na
Adolescência. Rio de Janeiro: LECSU, 2007.
MAGALHÃES, Alcídia Faria. Lateralidade: implicações no desenvolvimento infantil. Rio de
Janeiro: Sprint, 2001.
MAGALHÃES, L.C.; NASCIMENTO, V.C.S.; REZENDE, M.B. A Avaliação da Coordenação e
Destreza Motora – ACOORDEM: etapas da criação e perspectivas de validação. Rev. Ter.
Ocup. Univers. São Paulo, v.15, n.1, p. 17- 25, 2004.
MONTARDO, J. L . Aprendendo a Vida. São Paulo. Editora Sprint. 2002.
MOREIRA, N.R. Desenvolvimento Motor e Dificuldades de Aprendizagem. In.VIEIRA, J.L.L.

1545

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

(org). Educação Física e Esportes: estudos e preposições. Maringá: EDUEM, 2004.
NEGRINE, Airton. Educação psicomotora: a lateralidade e a orientação espacial. Porto
Alegre: Palloti, 1986.
NEWCOMBE, N. Desenvolvimento infantil: Abordagem de Mussen. Porto Alegre: Artmed,
1999.
OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque
psicopedagógico. 5ª Ed. Petrópolis. Vozes. 2001.
PARO, Vitor Henrique. Admistração escolar: Introdução crítica. 11. Ed. São Paulo.Editora
Cortez,2002.
PEREIRA, V.R. Coordenação Corporal e Ambiente de Desenvolvimento. Anais da semana
da Educação Física UEM, Maringá: 2003.
PIAGET,J. A Epistemologia Genética: sabedoria e ilusões da filosofia; problemas de
psicologia genética. 2. Ed. São Paulo: Abril cultural, 1983.
PIKUNAS, J. Desenvolvimento Humano: uma ciência emergente. São Paulo: McGraw-Hill
do Brasil, 1979.
ROMERO, Eliane. Lateralidade e rendimento escolar. Revista Sprint, vol.6,1988.
SCHILDER. P. A imagem do corpo; as energias construtivistas da psique. São Paulo.
Martins Fontes. 1994.
SEVERINO. Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª edição Revista e
Ampliada. São Paulo. Cortez, 2007.
TANI, G.
Aprendizagem Motora: tendências, perspectivas e problemas de investigação.
In: Comportamento Motor: aprendizagem e desenvolvimento. Tani (org). Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.

O PAPEL DA GÍRIA NO
APRENDIZADO DA LÍNGUA
RESUMO: O presente estudo discutirá um fenômeno sociolinguístico de linguagem especial
empregada por crianças, jovens e adultos das mais distintas classes sociais em que se usa
uma palavra não convencional para designar outras palavras formais da língua. Na Língua
Portuguesa esse fenômeno é conhecido por gíria ou calão, porém, o estudo buscará
analisar ainda esse fenômeno na Língua Inglesa, que é conhecido como slang. Será tratada a
seguinte questão, em especial: qual é a importância do tema e como esse estudo contribui
para a formação de estudantes e profissionais da área. Foram realizados estudos teóricos
para nortear a pesquisa, envolvendo autores como Jack Scholes (2004), Marcos Bagno
(1999 e 2004), Roberto Gomes Camacho (2001) e Dino Preti (2004 e 2006). Este trabalho
buscará mostrar as contribuições linguísticas que a linguagem popular pode proporcionar à
língua padrão, assim como as contribuições culturais e sociais. Sua importância está ainda na
contribuição para o estudo e a pesquisa de profissionais das áreas de linguística e ensino da
Língua Inglesa como instrumento de compreensão da língua e suas peculiaridades.
Palavras-chave: Gíria; Língua Inglesa; Importância; Utilização; Ensino.
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INTRODUÇÃO

E

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

m
minha
primeira
formação
acadêmica, tive um contato mais
amplo com o mundo linguístico,
desenvolvendo
uma
maior
capacidade de compreensão e
reflexão sobre a linguagem e seus usos.
Minhas reflexões foram particularmente
voltadas aos anos anteriores em meus
estudos durante os ensinos fundamental e
médio na escola pública estadual, em que a
linguagem formal era amplamente difundida
como a forma correta de se expressar, dessa
forma, o preconceito linguístico ocorria
frequentemente tanto durante as aulas
de língua materna (Língua Portuguesa)
quanto nas aulas de língua estrangeira
(Língua Inglesa).
Buscando fluência na Língua Inglesa,
sempre me deparei com o clássico problema
das modificações frequentes no vocabulário,
fato que impede a comunicação eficiente
em situações informais. Dentre essas
modificações, destaca-se o uso das gírias
na língua inglesa como fator principal de
compreensão e fluência no idioma cotidiano.
A gíria sempre foi considerada uma
linguagem pejorativa e degradante, pois é
taxada como uma variante informal utilizada
por grupos menos valorizados em qualquer
sociedade e, por isso, não faz parte do
currículo escolar. Mas na gíria é que está
marcada a evolução da sociedade e não
aprendê-la pode dificultar ainda mais o
aprendizado de uma língua estrangeira.
Ela é a linguagem do cotidiano, a
linguagem que exprime a identidade de um

grupo, de uma nação, de um país, visto que
as pessoas que as falam são as mesmas que
vivem naquele determinado contexto e só
elas é quem podem traduzir e imprimir essa
identidade.
Durante muito tempo os gramáticos
tentaram nos compelir a acreditar que a única
variante linguística que deveria ser estudada
era a formal e que a variante coloquial, na
qual as gírias estão incluídas, não deveria ser
levada em consideração, pois era inferior. E
por terem esse pensamento, as gírias foram
renegadas e as pessoas adquiriram certo
receio de utilizá-las, porque acreditam que
estão “empobrecendo” seu discurso.
O que se pretende com esse trabalho é
esclarecer que as gírias são utilizadas por
todos e não apenas por grupos taxados
“inferiores”, e mostrar que elas são
importantíssimas para a compreensão e a
prática do idioma.
Além disso, este trabalho buscará
apresentar a língua como um fato social
que agrupa as pessoas de acordo com
características em comum: faixa etária, nível
social, entre outras, mostrando que esses
grupos se expressam por meio do sistema
linguístico comum a todos, fazendo uso
de certas particularidades expressivas e
representativas desse sistema, assim como
apresentar as contribuições da linguagem
popular para a cultura e consequentes
modificações do sistema linguístico padrão.
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[...] a variação é inerente às línguas,
porque as sociedades são divididas em
grupos: há os mais jovens e os mais velhos,
os que habitam numa região ou outra, os que
tem esta ou aquela profissão, os que são de
uma ou outra classe social e assim por diante.
O uso de determinada variedade linguística
serve para marcar a inclusão num desses
grupos, dá uma identidade para seus membros
(SILVA E MOURA, 2000, p. 27-28).
A língua é um dos traços de identificação
de um grupo e pode sofrer variações, de
acordo com diversos fatores.
Veremos a seguir como se apresentam os
traços de identificação nas diversas línguas
e abordaremos resumidamente os aspectos
de cada um desses traços assim como os
instrumentos de renovação da língua.
Existe a variação histórica. Ela ocorre ao
longo de um determinado período de tempo
e pode ser identificada quando comparamos
dois estados de uma língua.
O processo de mudança é gradual: uma
variante inicialmente utilizada por um grupo
restrito de falantes passa a ser adotada
por indivíduos sócioeconomicamente mais
expressivo. (CAMACHO, 1988).
A variação geográfica trata das formas
distintas de pronúncia, vocabulário e
estrutura sintática entre regiões (CAMACHO,
1988).
Uma outra modalidade é a variação social
que agrupa alguns fatores de diversidade
(CAMACHO, 1988):
- o nível sócio-econômico (determinado
pelo meio social);

- o grau de educação;
- a idade e o sexo.
Finalmente, a variação estilística, em que
são consideradas as diferentes condições de
comunicação de um indivíduo (CAMACHO,
1988).
Nesse caso, são considerados os
ambientes em que o indivíduo se encontra, os
ouvintes e a utilização da linguagem (formal
ou informal). Não devemos esquecer que as
linguagens formal e informal ocorrem tanto
na língua escrita, quanto na falada, levandose em consideração o contexto.
Por ser dinâmica, a linguagem se renova
constantemente, assim muitas vezes algumas
palavras deixam de ser utilizadas, outras tem
seu significado modificado.
No entanto, a língua tem sua estrutura
própria, sua gramática, sua maneira de
expressar-se e seu paradigma culto que devem
ser observados, mesmo com a renovação
frequente em seu léxico. (REZENDE, 1998).
A criação de neologismos, gírias e
metáforas é um dos instrumentos de
renovação da língua.

GÍRIA, NEOLOGISMO E
METÁFORA
Para Celso Cunha apud Pereira:
Em todos os grupos humanos organizados,
desde o momento em que adquirem a
consciência de sua unidade, os que não
pertencem ao círculo, os não iniciados,
passam a ser vistos como profanos. E é
justamente daí que decorre o antagonismo
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entre a ação uniformizadora da sociedade
geral, procurando estagnar a língua, pela
resistência da inércia coletiva a toda invenção
linguística, e a ação dos grupos particulares
tentando
diferenciá-la,
principalmente
quando se trata de um grupo mais ou menos
fechado e autônomo. (Pereira, 2004, p. 244)
A gíria é um fenômeno antropológico.
Serve como marca de um grupo. No entanto,
o grupo que a utiliza geralmente é visto
como marginalizado, fazendo com que ela
torne-se estigmatizada.
Assim, a forma com que a sociedade
segrega o grupo, é igualmente a forma como
a gíria é segregada. (DUBOIS, 1974).
Muitos
estudiosos
e
teóricos
veem a gíria como o conjunto de expressões

pertencentes ao linguajar popular e aos
modismos de certas épocas.
Com base nas várias denominações sobre
“gíria” discutida por estes teóricos (BAGNO,
1999), a denominaremos como um conjunto
de expressões estilísticas de cunho popular.
Neologismo é toda palavra ou expressão
de criação recente. Quando um novo sentido
é atribuído a alguma palavra já existente,
considera-se neologismo. (REZENDE, 1998).
A figura de linguagem que altera
o sentido de uma palavra ou expressão,
acrescentando outro significado por meio
de semelhanças semânticas, denominase metáfora (PERELMAN, 1987). Ou seja,
metáfora é o emprego da palavra, fora do seu
sentido normal.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO
Grande parte das pessoas, por não possuir
uma compreensão mais ampla acerca dos
fenômenos de variação linguística, acaba
desconsiderando que a língua é heterogênea
e, com base nesse pensamento o preconceito
linguístico surge.
Norma culta é um conjunto de fenômenos
linguísticos que ocorre habitualmente no
uso dos falantes letrados em situações mais
monitoradas de fala e escrita e designa
a variedade utilizada pelas pessoas que
possuem mais contato com a cultura escrita
(FARACO, 2008, p.40).
O objetivo da norma culta é de padronizar
a língua, por esse motivo o preconceito
linguístico torna-se mais latente, já que
as variações que fogem do padrão são

consideradas inadequadas (FARACO, 2002).
A imposição da norma padrão vem
carregada de equívocos, como por exemplo:
a escrita sofre uma supervalorização
em detrimento da fala, já que é a fala
que retrata o uso real da língua. Por equívocos
como esse, o preconceito linguístico
ganha força e surge a exclusão social
por meio da linguagem.
Para Mussalin e Bentes (2001) toda língua
falada no mundo está em constante processo
de variação e mudança, e essas mudanças não
são sentidas imediatamente pelos falantes,
por serem lentas e graduais.
Podemos destacar, nesse caso, as
mudanças ocorridas por meio das gírias, das
metáforas e dos neologismos.
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O preconceito linguístico em relação
à gíria decorre de um problema mais
amplo: o preconceito social; já que
essa variação é comumente relacionada
a classes pouco cultas e a grupos
marginalizados (BAGNO, 2004).
Nas escolas, a língua é ensinada por meio
da gramática normativa, portanto, a gíria é
tratada como algo feio, errado, rudimentar.
[...] quando se trata da história da gíria,
conhecê-la significa penetrar no mundo da
marginalidade, na vida dos grupos excluídos
da sociedade pela sua própria condição de
pobreza ou pelas suas atividades peculiares
(não raro ilícitas), os quais buscam com
a criação de um vocabulário criptológico
uma forma de defesa de suas comunidades
restritas. Mas, por outro lado, historicamente,
são os mesmos motivos de preservação e
segurança que fizeram com que comerciantes
ambulantes, mascates, na Idade Média,
criassem seus próprios códigos secretos de
identificação. E essa gíria da marginalidade
e do comércio se mistura também à de
um povo surgido na Índia, historicamente
discriminado, os ciganos, que, com sua vida
nômade, espalharam seu vocabulário em
várias áreas da Europa e, posteriormente, da
América. (PRETI, 2006, p. 242).

A IMPORTÂNCIA DAS GÍRIAS
PARA O APRENDIZADO DA
LÍNGUA INGLESA
Ao longo dos anos, durante meus estudos
em Língua Inglesa, notei que as aulas
raramente preparavam o aluno para uma

situação real de uso da Língua, uma vez que
os cursos geralmente são focados no ensino
da linguagem formal.
Considerando minhas observações, pude
considerar que a capacidade comunicativa
em contextos informais, fica afetada.
O inglês ensinado nas salas de aula
é muito diferente do falado nas ruas
(ANDROUTSOPOULOS, 2003).
No ensino da Língua Portuguesa como
língua materna, isso se repete com mais
amplitude, havendo um foco no ensino da
variedade padrão da linguagem, o que resulta
em aulas quase que totalmente voltadas à
gramática normativa e na desvalorização da
linguagem informal.
Esse
fator
muitas
vezes
abre
espaço para a desvalorização social
dos
indivíduos
considerados
menos
favorecidos (CAMACHO, 2001). Notase que a língua não é ensinada em sua
amplitude, pois as variedades linguísticas
são, muitas vezes, desprezadas.
No entanto, atualmente, sobretudo com
o advento das redes sociais as pessoas
adquiriram uma maior proximidade e
contato com a língua inglesa no cotidiano.
Em consequência, nota-se uma mudança
de paradigma com relação ao ensino da
língua, em especial da língua estrangeira.
Os professores/cursos de idiomas tem se
preocupado, cada vez mais em oferecer aulas
práticas e dinâmicas, que preparem o aluno
para a vivência real e isso está fazendo com
que o estudo da linguagem informal se torne
cada vez mais necessária no aprendizado
da Língua Inglesa. Nesse contexto, a gíria,
tornou-se parte importante do processo de
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capacitação dos estudantes, com o objetivo de enriquecer
seu vocabulário e, dessa forma, desenvolver a capacidade de
estabelecer uma comunicação eficiente.
Como em todas as sociedades, a língua inglesa
evolui constantemente, e as mudanças mais evidentes
encontram-se na área do vocabulário, dessa forma,
muitos estudantes queixam-se por dificuldades de
aprendizagem especialmente nessa área. É difícil tornarse fluente no vocabulário inglês e, ainda, acompanhar
suas modificações, daí a importância do conhecimento
sobre essas mudanças para manter um nível atualizado e
conseguir manter conversas tanto formais quanto informais.
A diferença entre um falante fluente e um não-fluente
é o conhecimento da língua em todas as suas variações,
portanto a gíria pode ser essencial para se desenvolver uma
comunicação mais eficaz. (SCHOLES, 2004)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como tema principal a gíria (em inglês
“slang”) e sua importância para a compreensão, assimilação
e desenvolvimento dos alunos e praticantes brasileiros da
língua inglesa.
O objetivo da pesquisa foi mostrar as contribuições
linguísticas que a linguagem popular pode proporcionar à
língua padrão, assim como as contribuições culturais e sociais.
A importância deste trabalho está, ainda, na contribuição para
o estudo e pesquisa de profissionais das áreas de linguística e
ensino da Língua Inglesa como instrumento de compreensão
da língua e suas peculiaridades.
Além disso, pretendeu-se revelar que as variações
linguísticas não empobrecem a língua, muito pelo contrário,
são essas variações que identificam e representam
a realidade de um povo. A função da linguagem é
atender as necessidades dos falantes, portanto, quanto
mais efetivo for seu uso melhor ela se torna, pois facilita a
integração entre os interlocutores.
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Espera-se que este tema possa contribuir
para que o preconceito linguístico e a
discriminação social por meio da linguagem
sejam, aos poucos, extintos. É necessário
que a compreensão sobre as variações
linguísticas desconstrua a ideia de uma
única língua padronizada, em detrimento da
linguagem informal.

Os falantes precisam conhecer e
estudar a norma padrão para que tenham
a possibilidade de participar de todas as
esferas sociais, no entanto, é preciso ter uma
compreensão de que a comunicação só se
torna efetiva se a linguagem estiver de acordo
com o contexto social relacionado.
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O PAPEL DA PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O tempo de ser criança é permeado de grandes descobertas, estas descobertas
infantis não podem ser ignoradas pelo professor, este deve promover nos espaços de Educação
Infantil, experiências que possibilitem o brincar, a interação e o prazer de movimentar-se de
forma livre, incluindo neste contexto as atividades psicomotoras. Este estudo busca refletir
sobre a importância da prática de atividades psicomotoras na Educação Infantil, a partir
de ações pedagógicas que valorizem as contribuições da psicomotricidade na Educação
Infantil, que envolve as expressões e o movimento corporal como facilitadores no processo
de aprendizagem. As brincadeiras corporais contribuem de maneira significativa no processo
de ensino e aprendizagem das crianças e o papel do professor é de fundamental importância,
atuando como mediador do conhecimento da criança nesta etapa do desenvolvimento.
Palavras-chave: Psicomotricidade; Criança; Professor; Movimento.
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INTRODUÇÃO
A Ludicidade e a expressão corporal
devem fazer parte da rotina permanente da
educação das crianças, pois, visa contribuir
de maneira integral no desenvolvimento
das mesmas, atingindo os aspectos mental,
psicológico, social, cultural e físico. Sendo
assim, a psicomotricidade sendo trabalhada
no contexto escolar auxilia as crianças
na construção de novos conhecimentos
e na melhoria de suas aprendizagens.
Este artigo tem como objetivo mostrar
as relações da ludicidade e a expressão
corporal, como ferramentas para o processo
de desenvolvimento biopsicossocial das
crianças.

PSICOMOTRICIDADE: BREVE
HISTÓRICO
Segundo
Levin
(1995),
o
termo
“psicomotricidade” surge no início do século
XIX, no campo médico da neurologia, a
partir da necessidade de nomear as zonas
do córtex cerebral situadas mais além das
regiões motoras. O autor afirma que:
Com o desenvolvimento e as descobertas
da neurofisiologia, começa a constatar-se
que há diferentes disfunções graves sem
que o cérebro esteja lesionado ou sem que
a lesão esteja localizada . São descobertos
‘distúrbios da atividade gestual’, ‘da atividade
práxica’, sem que anatomicamente estejam
circunscritos a uma área ou parte do sistema
nervoso. Portanto, o ‘esquema estático
anátomo-clínico’ que determinava para cada

sintoma sua correspondente lesão focal
já não podia explicar alguns fenômenos
patológicos. (LEVIN, 1995, p.23).
Em 1909, o neurologista francês Ernest
Dupré afirma, em seus estudos clínicos,
a independência da debilidade motora –
antecedente do sintoma psicomotor – de um
correspondente neurológico. Rompendose com a correlação entre localização
neurológica e perturbações motoras na
infância, a psicomotricidade separa-se
aos poucos da neuropsicopatologia do
movimento.
Em 1925, Henri Wallon, médico
e psicólogo francês, realiza estudos
sobre a relação entre motricidade e
caráter. Atribui ao movimento humano a
categoria de importante instrumento na
construção do psiquismo, relacionando o
movimento ao afeto, à emoção, ao meio
ambiente e aos hábitos da criança. “Para
este autor, a cognição, a consciência e o
desenvolvimento geral da personalidade
não podem ser isolados das emoções.”
(LEVIN, 1995, p.25). A prática psicomotora
começa em 1935, com o neurologista
Eduard Guilmain, que desenvolve técnicas
para
uma
reeducação
psicomotora.
Seu método inovador envolve um exame
para fins de diagnóstico, de indicação
da terapêutica e de prognóstico, além
de exercícios para reeducar a atividade
tônica, a atividade de relação e o controle
motor. Inclusive, Guilman cria exercícios
com foco em “crianças instáveis, torpes ou
débeis motoras; quer dizer, crianças
que
apresentavam
um
déficit
em
seu funcionamento motor [...], o que
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ocasionava uma série de problemas
em seu meio social” (LEVIN, 1995, p.26).
Em 1947, o psiquiatra Julián de Ajuriaguerra
redefine o conceito de debilidade
motora, considerando-a uma síndrome com
suas peculiaridades.
Delimitando os transtornos psicomotores
que oscilam entre o neurológico e
o
psiquiátrico, o autor diferencia a
psicomotricidade de outras disciplinas,
atribuindo-lhe especificidade e autonomia
próprias.
Na década de 70, diversos autores
definem
a
psicomotricidade
como
uma motricidade de relação. A partir
deste
momento,
começa
a
existir
diferença
entre
uma
postura
reeducativa e uma postura terapêutica
que,
ao
desvincular-se
da
técnica
instrumentalista, ocupa-se do “corpo de
um sujeito”. Enxergar o sujeito permite
admitir suas particularidades que também
exercem influência no desenvolvimento
humano, além de conferir maior importância
às relações, à afetividade e ao espaço
emocional. A criança constitui sua
unidade a partir das interações com o
mundo externo e com o outro –
inicialmente, a mãe.
Em
suma,
a
especificidade
do
psicomotricidade
está
apoiada
na
compreensão da origem do psiquismo e
dos elementos fundadores da construção
da imagem e da representação de si
mesmo mediante a operacionalização
dos movimentos. Ou seja, na abertura do
sujeito às especificidades que seu corpo
permite na apropriação da corporeidade.

PSICOMOTRICIDADE: UM OLHAR
PARA OS MOVIMENTOS DA
INFÂNCIA
A motricidade do ser humano e a
capacidade de pensar e agir de acordo com
seus desejos desenvolvidos no intelecto
é o que nos diferencia dos outros animais.
Assim, desse modo os outros animais
possuem apenas a motricidade, Fonseca
(2010) argumenta que:
Do ato ao pensamento e do gesto
a palavra, o ser humano dotado de novos
processos psíquicos de informação entre
o corpo e o cérebro adquiriu a postura
bípede, libertou as mãos para fabricar
ferramentas, emancipou a boca e a face
para comunicar sentimentos e pensamentos
com os seus semelhantes e finalmente,
inventou o símbolo para fazer historia,
transmitir cultura e produzir arte e ciência.
(FONSECA, 2010, p. 8).
Para Fonseca (2010), é por meio da
motricidade que podemos entrar em
contato com os objetos e a partir desse
contato, podemos confeccionar ferramentas
para nosso uso, e também por meio dessa
motricidade podemos expressar nossas
emoções e estados de espírito, pois nela se
fundamenta as comunicações verbais e não
verbais, com nossos semelhantes. Fonseca
(2008) descreveu a psicomotricidade como:
O campo transdisciplinar que estuda
e investiga as relações e as influências
recíprocas e sistêmicas entre o psiquismo
e a motricidade. O psiquismo nessa
perspectiva é entendido como sendo
constituído pelo conjunto do funcionamento
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mental, ou seja, integra as emoções,
os afetos, os fantasmas, os medos, as
projeções, as aspirações, as representações,
as simbolizações, as conceitualizações, as
idéias, as construções mentais, 46etc., assim
como a antecede as aquisições evolutivas
ulteriores. (FONSECA, 2008, p.9).
Para Almeida (2008), a psicomotricidade
é a organização dos movimentos a
partir
das
vivências
do
sujeito.
Ele a define como:
A ciência que tem como objeto de
estudo o homem por meio do seu corpo em
movimento e em relação seu mundo interno
e externo, bem como suas possibilidades de
perceber, atuar, agir com o outro, com os
objetos e consigo mesmo. Está relacionada
ao processo de maturação onde o corpo é a
origem das aquisições cognitivas, afetivas e
orgânicas. (ALMEIDA, 2008, p. 17).
De acordo com Hermant (1988) autor
do livro Atualização em Psicomotricidade:
O corpo e sua memória, para a criança
desenvolver seu pensamento, seu equilíbrio
emocional, sua linguagem e suas funções
motoras é necessário que haja uma série de
influências tanto internas como externas,
que serão fundamentais para a constituição
do equilíbrio motor e psíquico do indivíduo.
Essas influências ocorrem em todo o
período de formação biopsicossocial do
sujeito que começa a partir dos primeiros
meses de gravidez, período em que a criança
movimenta-se de forma natural e por meio
desses movimentos ela pode experimentar
sensações agradáveis ou modificar sensações
que não lhe agrada.
Segundo Coll e Marchesi (2004), o

psiquismo humano é uma consequência
do cruzamento entre o inconsciente
biológico e o inconsciente social. Baseado
nesse pressuposto, os autores citam o
desenvolvimento psicomotor, como exemplo
do cruzamento desses dois inconscientes.
Pois tal desenvolvimento depende de uma
série de fenômenos biológicos para sua
estruturação, mas também depende das
interações para sua estimulação.
A psicomotricidade está ligada as
implicações psicológicas do movimento e
da atividade corporal na relação entre o
organismo e o meio em que ele se desenvolve.
O mundo da psicomotricidade é, então,
o das relações psiquismo – movimento e
movimento – psiquismo. (COLL; MARCHESI;
2004, p. 67).
De acordo com o posicionamento dos
autores, o recém-nascido já mostra uma
grande variedade de reflexos e movimentos
que podem ser avaliados no teste de Apgar
(escala de avaliação neonatal que avalia o
estado do bebê recém – nascido), inclusive
alguns reflexos que são considerados vitais
para sobrevivência do bebê, como o reflexo
de sucção, que permite a alimentação do
recém – nascido por meio do leite materno,
e outros que não têm função vital, mas é
muito importante para o desenvolvimento
do indivíduo.
Com o passar do tempo alguns reflexos vão
desaparecendo e outros vão se aprimorando
e se transformando em ações voluntárias,
fundamentais para o desenvolvimento
psicomotor, por exemplo, segurar alguma
coisa; e outras continuarão como simples
reflexos, por exemplo, o ato de fechar os
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olhos diante de um estímulo visual.
A presença desses reflexos no neonato
é um sinal de normalidade; o progressivo
desaparecimento posterior, até os quatro
meses, daqueles que não serão mantidos
também é um sinal de normalidade evolutiva,
que simplesmente indica que o córtex
cerebral esta tomando para si o controle
voluntario de ações e movimentos que antes
eram controlados por partes inferiores do
cérebro relacionados com os automatismos.
(COLL; MARCHESI; 2004, p. 67).
A
psicomotricidade
relaciona
as
maturações
cerebrais
com
alguns
componentes relacionais que ratifica a ideia
de que as crianças se relacionam com objetos
e outras pessoas de forma construtiva.
Coll e Marchesi (2004, p.68) definem a
psicomotricidade como “um nó que prende
psiquismo e movimento até confundi-los
entre si em uma relação de implicações
e de expressões mútuas”. A teoria do
desenvolvimento psicomotor visa o controle
do próprio corpo e a partir disso, possibilitar
que se tire dele todas as possibilidades de
ações e expressões possíveis. Para Coll e
Marchesi (2004) esse movimento engloba
dois componentes: externo e simbólico. O
componente externo compreende a ação
desse sujeito no ambiente e o componente
simbólico compreende as representações
do corpo e suas possibilidades de ação de
maneira expressiva.
Nos dois primeiros anos de vida da
criança, o desenvolvimento psicomotor
pode ser observado nos pequenos gestos e
movimentos. Nas primeiras semanas de vida,
os movimentos do bebê não são controlados,

eles se desenvolvem quase que de forma
involuntária e só no final da primeira
infância, por volta dos dois anos idade, que
a criança passa a apresentar significativo
controle de seus movimentos. Nesse
momento ela já se mantém de pé, podendo
fazer movimentos complexos de equilíbrio
como o ato de correr.
Durante a primeira infância, motricidade e
psiquismo estão entrelaçados, confundidos:
são dois aspectos indissolúveis do
funcionamento de uma mesma organização.
(...) Na segunda infância (3-4 a 7-8), as
aquisições motoras, neuromotoras e
perceptivo-motoras
efetuam-se
num
ritmo rápido: tomada de consciência do
próprio corpo, afirmação da dominância
lateral, orientação com relação a si mesmo,
adaptação ao mundo exterior (...). (STOKOE
E HARF, 1987, p.126).
Stokoe e Harf (1987) destacaram alguns
aspectos da psicomotricidade infantil: Tônus
(muscular), esquema corporal (conhecimento
do corpo), espaço (orientação, organização
e adaptação), ritmo (adaptação do corpo
aos ritmos), modalidade de inteligência
(relação entre a capacidade intelectual e
atividades sensório-motoras), que vão se
aprimorando ao longo do desenvolvimento
da criança.
Para Coll e Marchesi (2004), o processo
de desenvolvimento da psicomotricidade
da criança, fica claro na observação da
diferenciação entre a psicomotricidade
fina, pequenos músculos da mão e a
psicomotricidade grossa, grandes músculos
do corpo, processos que relacionam a
coordenação de grupos musculares que
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envolvem o mecanismo de locomoção,
equilíbrio, controle postural e de pequenos
músculos.
Como foi visto, entre os dois e os seis
anos de idade a criança alcança significativas
conquistas na sua capacidade motora no
que se refere à realização de ações que até
então parecem muito complexas para serem
realizadas. Esses avanços podem ocorrer na
motricidade grossa e na motricidade fina.

A PSICOMOTRICIDADE NO
AMBIENTE ESCOLAR
Para Almeida (2008), muitas escolas
deixam a educação psicomotora em
segundo plano, e por esse motivo deixam
de estimular as características psicomotoras
das crianças no tempo certo, como a
coordenação
motora,
às
percepções
temporais e espaciais, a lateralidade etc.
Desse modo, o professor poda seus alunos
para o aprimoramento das relações deles
com eles mesmos e com os outros. Para
Lapierre e Auconturier (1988, p. 39) o
movimento é a expressão verdadeira da
criança: “É por intermédio do jogo com os
objetos e numa dialética permanente entre
o eu e o mundo que a criança descobre seu
corpo que é meio de ação, intermediário e
obrigatório entre ela e o mundo”. A educação
psicomotora é fundamental, sobretudo na
compreensão de que a educação não deve
ocorrer de forma fragmentada, mas sim de
forma que valorize o ser humano completo,
formado de corpo e mente, conforme destaca
Stokoe e Harf, (1987):

A educação psicomotora trata de obter
a consciência do próprio corpo, o domínio
do equilíbrio, o controle e mais tarde,
a eficácia das diversas coordenações
globais e segmentares, o controle da
inibição voluntaria e da respiração, a
organização do esquema corporal e a
orientação no espaço; uma correta
estruturação espaço-temporal e as melhores
possibilidades de adaptação ao mundo
exterior. (STOKOE E HARF, 1987, p.129).
O
trabalho
com
psicomotricidade
dentro das escolas pode contribuir para o
desenvolvimento global da criança. Portanto
é importante que os professores estejam
cientes do seu papel nesse processo de
desenvolvimento, e que estejam preparados
para executar um trabalho que valorize a
educação psicomotora. Para Almeida (2008,
p. 19): “Um bom trabalho de psicomotricidade
na escola básica precisa de uma junção
de fatores: concepção, comportamento,
compromisso, materiais e espaço”. Esses
fatores se referem a uma estruturação
sistemática do trabalho docente, com foco
nos resultados significativos na educação
psicomotora das crianças. Trabalho esse que
valorize o planejamento, uma vez que sem
planejamento o trabalho acaba enfrentando
uma série de contratempos, que o direcionam
para outros caminhos e consequentemente
a perca do foco inicial.
Esse professor necessita assumir uma
postura de observador/mediador, pois são as
atividades do cotidiano que serão adaptadas
para a aplicação de atividades psicomotoras,
uma vez que, de acordo com Almeida, (2008, p.
21): “O observador chama a atenção, provoca
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a intervenção e continua a observação”.
Sendo assim, o professor que visa desenvolver
um trabalho com psicomotricidade deve
ter objetivos claros, e muito bem definidos,
Almeida ainda aponta que:
A observação psicomotora, em certa
medida, quebra regras das observações
neurológicas e psicológicas clássicas, uma
vez que se centra numa interação intencional
e recíproca entre o observador (mediador) e
o observado (criança), aqui entendido como
um ser humano único, holístico, sistêmico
e evolutivo, capaz de modificabilidade e de
adaptabilidade. (FONSECA, 1995, p. 04).
Para Fonseca (1995), a observação
psicomotora visa detectar, a partir do
corpo e dos seus movimentos, significações
psiconeurológicas
que
constituem
a
materialização do intelecto, que é muito
importante
para
o
desenvolvimento
da inteligência e indissociável de uma
motricidade cada vez mais organizada: “Na
observação psicomotora, o observador
envolve-se numa mediação intensa, criativa
e mesmo lúdica, encorajando e reforçando
a criança a evidenciar o seu potencial
como processo e não como produto de
comportamento”. (FONSECA, 1995, p.
04). É preciso assim, que o professor seja
comprometido com o trabalho que está
executando, buscando sempre apresentar
materiais que irão facilitar as relações das
crianças com o ambiente externo, e também
possibilitando às crianças a descoberta de
novos espaços de aprendizagem fora da sala
de aula e do ambiente escolar, o educador
pode permitir que a criatividade da criança
avance realizando novas descobertas,

enquanto as observa e orienta na direção de
novas tomadas de consciência.
Não se trata de ensinar uma quantidade
de conhecimentos julgados indispensáveis,
mas, de desenvolver potencialidades que
a criança utilizará pela continuidade em
múltiplas áreas e pela sua utilidade. Para que
o processo educativo seja mais próximo da
realidade e das necessidades dos estudantes,
e os estímulos mais notáveis e a educação
psicomotora possam ocorrer de forma mais
concreta, Almeida (2008) ainda destaca que:
Os ambientes psicomotores educativos
são aqueles em que se busca explorar
cada ação acontecida ali. Toda e qualquer
relação humana tem de ser considerada
porque a criança esta em pleno momento de
construção de referências para ela e para o
mundo. (ALMEIDA, 2008, p. 24).
Nos anos iniciais do ensino fundamental
a criança encontra-se preparada para
participar dessas atividades, uma vez
que nesse período do desenvolvimento
humano a criança executa atividades
motoras que possibilitem uma maior
integração com os objetos e com os espaços
apresentados pelos docentes. De acordo
com Fonseca (2008):
A educação psicomotora concerne
uma formação de base indispensável
a toda a criança que seja normal
ou com problemas. Ela ainda responde,
segundo ele, por uma dupla finalidade:
assegurar o desenvolvimento funcional
tendo em conta possibilidades da criança
e ajuda sua afetividade a expandir-se e a
equilibrar-se por meio do intercâmbio com o
ambiente humano. (FONSECA, 2008, p. 26).
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Na faixa etária em que as crianças
geralmente estão no ensino fundamental
a
psicomotricidade se desenvolve, nos
aspectos relacionados a extensão, controle,
refinamento do seu corpo e movimentos. È
nesse período que ocorre transformações
psicomotoras
muito
importantes
e
significativas nos aspectos simbólicos e
externos. As crianças que estão nos anos
iniciais do ensino fundamental, apresentam
um maior controle psicomotor.
A
o
longo do crescimento da criança, ocorrem
significativas mudanças no seu cérebro,
essas mudanças serão fundamentais no
desenvolvimento da
psicomotricidade.
Nesse período, nota-se uma mudança no
desenvolvimento psicomotor que é muito
importante, essa mudança é o progresso da
independência e da coordenação motora.

De acordo com Coll e Marchesi (2004),
essas atividades motoras são muito
importantes para a criança, sobretudo no seu
desempenho escolar, uma vez que o controle
da independência possibilita que ela tenha
maior controle no ato de segurar o lápis e
apoiar a mão no papel; e a coordenação
motora que possibilita a criança uma maior
concentração no ato de escrever, uma vez
que ela passa a se concentrar mais no que se
escreve e não em como se escreve, fazendo
com que ela tenha domínio satisfatório da
linguagem escrita. Portanto, a educação
psicomotora corresponde não apenas ao
controle de funções e desenvolvimentos
corporais, mas sim, em uma possibilidade
de favorecer o desenvolvimento global da
criança em fase escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com conclusão desta pesquisa foi possível perceber
que a expressão corporal é utilizada pelo indivíduo
desde quando não se dominava a fala, utilizando-a para
se comunicar e expressar desejos. As brincadeiras que
envolvem a expressão corporal mostram a importância no
desenvolvimento psicomotor das crianças. E a partir dessas
brincadeiras, a criança conhece as particularidades e ritmos
do seu próprio corpo. As brincadeiras em grupo favorecem o
aprimoramento das relações sociais, e o reconhecimento das
possibilidades e limites do outro.
Faz-se necessário que os educadores repensem
sobre a sua prática pedagógica, considerando que a
psicomotricidade é de grande relevância na formação de
um indivíduo consciente de sua própria possibilidade e
do outro. Portanto, o trabalho com a psicomotricidade é
o ponto de partida de uma prática pedagógica que vise o
respeito pelo ser humano, conhecedor de si e dos outros, e
que valorize o individuo por inteiro, em todas as suas formas
e especificidades.
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O PAPEL DO DESENHO
NA CONSTRUCÃO DO
DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de apresentar algumas concepções vinculadas
à educação infantil e a necessidade em entender a importância do desenho na construção
da aprendizagem infantil. O desenho e a escrita muitas vezes se misturam dentro das
representações infantis, a criança cria sua própria forma de representação e diferenciação
entre o desenho e a escrita. A cada representação que a criança realiza, o jogo simbólico
e o desenho passam a ser uma necessidade, e é assim que elas vão se descobrindo dentro
do processo de aprendizagem e desenvolvimento e consequentemente na aquisição da
escrita, dessa forma a escrita deixa de ser uma representação mental e passa a ser uma
representação gráfica, carregada de sentidos, assim como o desenho que, primeiro passa
pelo plano da representação mental e só depois a criança passa à representação gráfica.
Assim o desenho infantil pode ser considerado precursor da escrita, estando diretamente
relacionado ao processo de construção da escrita. Para a criança o ato de desenhar
representa a exteriorização de uma ação pensada, que por sua vez representa certa etapa da
construção de seu pensamento. Ao refletir sobre o desenho infantil observei uma pluralidade
de possibilidades que se caracteriza como um modo alternativo da criança se colocar no
mundo. Os resultados mostram que o desenho tem a capacidade de revelar a evolução do
pensamento da criança.
Palavras-chave: História da Arte; Educação Infantil; Desenho Infantil.
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INTRODUÇÃO
Com as mudanças ocorridas no papel da
mulher na sociedade moderna, o ingresso
das mulheres no mercado de trabalho,
cresce a necessidade de crianças cada vez
mais cedo nas escolas, enquanto as mães
estão fora trabalhando, com isso precisamos
de instituições de Educação Infantil, que
possibilitem o desenvolvimento integral
da criança até os cinco anos de idade em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, para contribuir na construção da
criança como um cidadão, critico, atuante,
ético, capaz de lidar e transformar a realidade
da vida. A expansão da educação infantil no
Brasil e no mundo tem ocorrido de forma
crescente nas últimas décadas, a sociedade
está mais consciente da importância
das experiências na primeira infância.
Compreender como o desenho infantil
influencia o processo de desenvolvimento
e aprendizagem da criança pequena é o
objetivo deste artigo que pretende explicitar
concepções teóricas e oficiais sobre
educação infantil, com foco no eixo Artes na
Educação Infantil e como se desenvolve o
desenho infantil. Como evolui e influencia as
atividades de arte e o desenho no processo
de aprendizagem das crianças pequenas?

HISTÓRIA DA ARTE
A História da arte é muito vasta e
complexa, pois acompanha todo o
desenvolvimento do ser humano. Sendo
assim, ela está dividida em diversos períodos,

nos quais se verificam as variadas formas de
produção artística de inúmeras civilizações
ao longo da história humana. Alguns
historiadores entendem que a História da
Arte, desde a Pré-história até os nossos dias,
traduz a própria história da humanidade,
revela o processo de auto compreensão
humana. A história da arte do Brasil é
toda manifestação de arte que ocorreu
desde o período anterior a colonização. As
primeiras manifestações artísticas do Brasil
ocorreram muito antes dos portugueses
desembarcarem em terras brasileiras.
As formas artísticas mais antigas foram
encontradas no Piauí, são pinturas rupestres
e têm cerca de 15.000 anos.
Pesquisas confirmam vários registros de
formas de arte na pré-história brasileira. Na
Paraíba foram encontradas pinturas com
11.000 anos. Em Minas Gerais, existem
registros de arte rupestre que se destacam
pelos seus raros desenhos em formas
geométricas, datados entre 2.000 e 10.000
anos atrás. Utilizavam-se também ossos,
argila, pedra e chifres para a produção
de objetos utilitários e cerimoniais,
demonstrando uma preocupação com a
estética. Já a arte indígena se destaca na
região amazônica que fabricavam objetos de
enfeite e de cerâmica, se destacando os vasos
antropomorfos e zoomorfos, e as estatuetas
de terracota. Vale apontar também a produção
de cerâmica da costa maranhense e do litoral
baiano. Outras formas de arte indígena
foram: a pintura corporal, a arte plumária e
outros traçados. Após a colonização, o Brasil
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recebeu diversas influências. Os holandeses
influenciaram muito a arte na região de
Pernambuco, os africanos que vieram como
escravos também influenciaram muito na
cultura popular brasileira, com músicas,
danças, comidas típicas, e outros. O estilo
Barroco foi introduzido pelos missionários
católicos no séc. XVII. Como no Brasil não
havia grandes mecenas (patrocinador) para
financiar a artes profanas a religião exercia
grande influência no cotidiano, esses dois
fatores fizeram com que a maioria do legado
Barroco fosse influenciado pela igreja. O
Barroco brasileiro foi uma forma de arte
funcional, tinha por objetivo facilitar a
doutrina católica e a absorção dos costumes
europeus. Na literatura os principais artistas
foram Gregório de Matos e Padre Antônio
Vieira, e nas artes plásticas foram Aleijadinho
e Mestre Ataíde. O Neoclassicismo superou
o estilo Barroco no começo do séc. XIX,
quando a corte portuguesa, que estava
instalada no Brasil, fez do neoclassicismo
um estilo oficial. Com a fundação da Escola
Real de Ciências, Artes e Ofícios, o estilo
começou a ser ensinado de forma acadêmica.
A Semana de Arte Moderna em 1922 foi
o marco inicial do modernismo no Brasil,
influenciando a literatura e as artes plásticas.

A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A criação artística é um ato exclusivo
da criança, ou seja, ela já traz isso em
seu interior. É no fazer artístico e no
contato com os objetos de arte que parte
significativa do conhecimento em Artes

Visuais acontece. Conforme o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCENEI, 1998, p.85).
As pesquisas desenvolvidas a partir
do início do século em vários campos
das ciências humanas trouxeram dados
importantes sobre o desenvolvimento
da criança, sobre o seu processo criador
e sobre as artes das várias culturas. Na
confluência da antropologia, da filosofia,
da psicologia, da psicanálise, da crítica de
arte, da psicopedagogia e das tendências
estéticas da modernidade, surgiram autores
que formularam os princípios inovadores
para o ensino das artes, da música, do teatro
e da dança. Tais princípios reconheciam
a arte da criança como manifestação
espontânea e auto expressiva: valorizavam
a livre expressão e a sensibilização para o
experimento artístico como orientações que
visavam ao desenvolvimento do potencial
criador, as propostas eram centradas nas
questões do desenvolvimento da criança. Tais
orientações trouxeram inegável contribuição
para que se valorizasse a produção criadora
infantil, mas o princípio revolucionário
que advogava a todos a necessidade e
a capacidade da expressão artística aos
poucos se transformou em “um deixar fazer”
sem nenhum tipo de intervenção, no qual
a aprendizagem das crianças pôde evoluir
pouco.
A arte da criança, desde cedo, sofre
influência da cultura, por meio de materiais
e suportes com que faz seus trabalhos, ou
pelas imagens e atos de produção artística
que observa na TV, em revistas, em gibis,
rótulos, estampas, obras de arte, trabalhos
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artísticos de outras crianças e outros. Embora
seja possível identificar espontaneidade e
autonomia na exploração e no fazer artístico
das crianças, seus trabalhos revelam: o local
e a época histórica em que vivem; suas
oportunidades de aprendizagem; suas ideias
ou representações sobre o trabalho artístico
que realiza e sobre a produção de arte, à
qual têm acesso, assim como seu potencial
para refletir sobre ela. O desenvolvimento
da imaginação criadora, da expressão, da
sensibilidade e das capacidades estéticas
das crianças poderá ocorrer no fazer
artístico, assim como no contato com a
produção de arte presente nos museus,
igrejas, livros, reproduções, revistas, gibis,
vídeos, CD-ROM, ateliês de artistas e
artesãos regionais, feiras de objetos,
espaços urbanos. O desenvolvimento da
capacidade artística e criativa deve estar
apoiado na prática reflexiva das crianças ao
aprender, que articula a ação, a percepção,
a sensibilidade, a cognição e a imaginação.
A presença das Artes na educação infantil,
ao longo da história, tem demonstrado um
descompasso entre os caminhos apontados
pela produção teórica e a prática pedagógica
existente. Em muitas propostas as práticas
de Artes são entendidas apenas como
meros passatempos em que atividades de
desenhar, colar, pintar e modelar com argila
ou massinha são destituídos de significados.
Outra prática corrente considera que o
trabalho deve ter uma conotação decorativa,
servindo para ilustrar temas de datas
comemorativas, enfeitar as paredes com
motivos considerados infantis, elaborar
convites, cartazes e pequenos presentes

para os pais. 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. As Artes têm sido utilizadas
como reforço para a aprendizagem dos mais
variados conteúdos. São comuns as práticas
de colorir imagens feitas pelos adultos
em folhas impressas, como exercícios
de coordenação motora para fixação e
memorização de letras e números. O trabalho
com as Artes Visuais na educação infantil
requer profunda atenção no que se refere ao
respeito das peculiaridades e esquemas de
conhecimento próprios a cada faixa etária e
nível de desenvolvimento. Isso significa que o
pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a
percepção, a intuição e a cognição da criança
devem ser trabalhados de forma integrada,
visando favorecer o desenvolvimento das
capacidades criativas das crianças.
No
processo de aprendizagem em Artes a
criança traça um percurso de criação e
construção individual que envolve escolhas,
experiências
pessoais,
aprendizagens,
relação com a natureza, motivação interna e/
ou externa. O percurso individual da criança
pode ser significativamente enriquecido pela
ação educativa intencional; porém, a criação
artística é um ato exclusivo da criança. É no
fazer artístico e no contato com os objetos de
arte que parte significativa do conhecimento
em Artes acontece. No decorrer desse
processo, o prazer e o domínio do gesto e da
visualidade evoluem para o prazer e o domínio
do próprio fazer artístico, da simbolização e
da leitura de imagens. O ponto de partida
para o desenvolvimento estético e artístico
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é o ato simbólico que permite reconhecer
que os objetos persistem independentes de
sua presença física e imediata. Operar no
mundo dos símbolos é perceber e interpretar
elementos que se referem a alguma
coisa que está fora dos próprios objetos.
Os símbolos reapresentam o mundo a
partir das relações que a criança estabelece
consigo mesma, com as outras pessoas, com
a imaginação e com a cultura.
Em toda criança existe um potencial
passível de desenvolvimento sobre o qual
a educação pode e deve atuar. A educação
em Artes não visa formar artistas, mas sim
crianças sensíveis ao mundo e conhecedoras
da linguagem da arte.

O DESENHO INFANTIL
O desenvolvimento progressivo do
desenho implica mudanças significativas
que, no inicio, dizem respeito á passagem dos
rabiscos iniciais da garatuja para construções
cada vez mais ordenadas, fazendo surgir os
primeiros símbolos. Imagem de sol, figuras
humanas, animais, vegetação, carros, entre
outros, são frequentes nos desenhos das
crianças, reportando mais a assimilações
dentro da linguagem do desenho do que a
objetos naturais. Essa passagem é possível
graças às interações da criança com o ato de
desenhar e com desenhos de outras pessoas
(BRASIL. Ministério da Educação e Desporto,
1998, p.85).
O desenvolvimento do pensamento
da criança está ligado á capacidade
representativa, para que o pensamento

aconteça é necessário que haja a capacidade
de tornar presente, isto é, de substituir
coisas ausentes por meio de palavras e
imagens. A cada representação que a criança
faz, o jogo simbólico e o desenho passam a
ser uma necessidade, e é assim que elas vão
se inserindo no processo de aprendizagem,
desde o estágio pré-operatório, iniciando
o processo de representação, interagindo
com a escrita como se a mesma fosse um
jogo que contém regras e o imaginário.
Dessa forma a escrita deixa de ser uma
representação mental e passa a ser uma
representação
gráfica,
carregada
de
sentidos, assim como o desenho que,
primeiro passa pelo plano da representação
mental e só depois a criança passa a
representá-lo graficamente.
Assim sendo, o desenho infantil pode ser
considerado precursor da escrita, estando
diretamente relacionado ao processo
de aquisição de novas aprendizagens.
A partir do final do século XIX, o
interesse
pelos
desenhos
infantis
começou a ser fonte de observação e pesquisa.
Inicialmente as crianças desenhavam
no chão e nas paredes tendo como
materiais gravetos ou pedaços de carvão.
O acesso ao papel e ao lápis era difícil por
ser um material muito caro e de uso restrito.
O
artista
italiano
Conrrado
Rizzi,
demonstrou interesse ao ver desenhos feitos
por crianças em uma parede o que
despertou nele várias reflexões sobre
as diferenças da arte entre adultos e
crianças e em 1887, Rizzi (1887) publicou
“A arte das crianças pequenas” livro que
registrou seus estudos sobre o tema.
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Pillar (2006) afirma que a criança não nasce
sabendo desenhar, que este conhecimento é
construído a partir da sua relação direta com
o objeto, assim são suas estruturas mentais
que definem as suas possibilidades quanto
à representação e interpretação do objeto.
Desta forma a criança é o sujeito de seu
processo, ela aprende a desenhar a partir de
sua interação com o desenho.
Luquet (1969) ressalta que “o desenho
infantil, enquanto manifestação da atividade
da criança permite penetrar na sua psicologia
e, portanto, determinar em que ponto ela se
parece ou não com a do adulto”. Isto porque,
ao desenhar a criança inspira-se não só
em modelos que se apresentam diante dos
olhos, mas, sim, na imagem que tem em seu
interior no momento em que desenha. O
desenho é uma forma de representação que
pode revelar o conteúdo da imagem mental
da criança. Ainda conforme Luquet (1969),
essa forma expressiva tem duas fases. A
primeira – fase dos rabiscos e garatujas é
caracterizada por uma série de traçados, à
medida que os rabiscos vão sendo produzidos,
a criança começa compreender que aquilo
que observa é produto de sua atividade. Os
traçados começam a receber significação, e
se tem início ao desenho propriamente dito.
Por hipótese o desenho infantil é
simplesmente uma ação sobre uma superfície,
e ela sente prazer ao constatar os efeitos
visuais que essa ação produziu. A percepção
de que os gestos, gradativamente, produzem
marcas e representações mais organizadas
permite à criança o reconhecimento dos
seus registros. Ao longo do tempo, as
garatujas, que refletiam o prolongamento de

movimentos rítmicos de ir e vir transformamse em formas definidas que apresentam
maior ordenação, e podem estar se referindo
a objetos naturais, objetos imaginários ou
mesmo a outros desenhos.
Na medida em que crescem, as crianças
experimentam agrupamentos, repetições
e combinações de elementos gráficos,
inicialmente soltos e com uma grande gama de
possibilidades e significações, e, mais tarde,
circunscritos a organizações mais precisas.
Apresentam cada vez mais a possibilidade
de exprimir impressões e julgamentos
sobre seus próprios trabalhos. Enquanto
desenham ou criam objetos brincam e
verbalizam narrativas que exprimem suas
capacidades imaginativas, ampliando sua
forma de sentir e pensar sobre o mundo no
qual estão inseridas. Na evolução da garatuja
para o desenho de formas mais estruturadas,
a criança desenvolve a intenção de elaborar
imagens no fazer artístico. Começando
com símbolos muito simples, ela passa a
articulá-los no espaço bidimensional do
papel, na areia, na parede ou em qualquer
outra superfície. Passa a constatar a
regularidade nos desenhos presentes no
meio ambiente e nas artes aos quais ela tem
acesso, incorporando esse conhecimento
em suas próprias produções. No início, a
criança trabalha sobre a hipótese de que
o desenho serve para imprimir tudo o que
ela sabe sobre o mundo e esse saber estará
relacionado a algumas fontes, como a análise
da experiência junto a objetos naturais
(ação física e interiorizada); a atividade
realizada sobre seus próprios desenhos e
os desenhos de outras crianças e adultos; a
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observação de diferentes objetos simbólicos
do universo circundante; as imagens que
cria. No decorrer da simbolização, a criança
incorpora progressivamente regularidades
ou códigos de representação das imagens do
entorno, passando a considerar a hipótese
de que o desenho serve para imprimir o que
se vê. É assim que, por meio do desenho,
a criança cria e recria individualmente
formas expressivas, integrando percepção,
imaginação, reflexão e sensibilidade, que
podem então ser apropriadas pelas leituras
simbólicas de outras crianças e adultos.
As atividades em artes plásticas que
envolvem os mais diferentes tipos de
materiais indicam às crianças as possibilidades
de transformação, de reutilização e de
construção de novos elementos, formas e
texturas. A relação que a criança pequena
estabelece com os diferentes materiais se dá,
no início, por meio da exploração sensorial e
da sua utilização em diversas brincadeiras.
Representações bidimensionais e construção
de objetos tridimensionais nascem do contato
com novos materiais, no fluir da imaginação
e no contato com as obras de arte.
Segundo Piaget (1976) a capacidade
de criação e inovação supõe construções
efetivas e não simples representações fiéis
da realidade e classifica as etapas do desenho
como:
I) Garatuja: Pertence à fase sensório
motor (0 a 2 anos) e parte da fase préoperatória (2 a 7 anos). A criança apresenta
extremo prazer nesta fase. A figura humana
ainda não existe concretamente, mas pode
aparecer da maneira imaginária. Á cor não é
dada tanta importância. A fase da garatuja

pode ser dividida em outras duas partes:
A) desordenada: Apresentam movimentos
amplos e desordenados. Simples riscos ainda
sem muito controle motor, a criança ignora
os limites do papel e se movimenta o tempo
todo para desenhar. No final dessa fase, é
possível que surjam os primeiros indícios
de figuras humanas, como cabeças e olhos.
B) ordenada: movimentos longitudinais
e circulares; a figura humana pode surgir
de maneira imaginária, pois já existe a
exploração do traçado e interesse pelas
formas. Nessa fase inicia-se o jogo simbólico:
“eu represento sozinho”. A criança atribui
nomes a seus desenhos, conta histórias.
Dentro da fase pré-operatória, aparece
à descoberta da relação entre desenho,
pensamento e realidade. Quanto ao espaço,
os desenhos são aleatórios, inicialmente,
não relaciona entre si. Então aparecem as
primeiras relações espaciais, surgindo devido
a vínculos emocionais. A figura humana
torna-se uma procura de um conceito que
depende do seu conhecimento ativo, inicia
a mudança de símbolos. Quanto à utilização
das cores, pode- se usá-las, mas não há
relação ainda com a realidade, dependendo
do interesse emocional. A criança começa a
respeitar melhor os limites do papel. Mas o
grande salto é ser capaz de desenhar um ser
humano reconhecível, com pernas, braços,
pescoço e tronco.
II) Pré-Esquematismo: (estágio PréOperacional) com três anos de idade a
criança já atribui significado ao que desenha
fazendo riscos na horizontal, vertical, espiral
e círculos apesar de não nominar o que
faz. Com relação ao uso das cores em suas
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produções, ela às vezes pode usar, mas não
há uma relação forte com a realidade, pois
depende do interesse emocional já que os
elementos são dispersos e não relacionados
entre si. Como aos quatro anos ela já é capaz
de projetar no papel o que ela sente mesmo
sendo incapaz de aceitar o ponto de vista de
outra pessoa diferente do dela, até os seis
anos o grafismo irá representar uma fase
mais criativa e diversificada nas produções
proporcionando uma descoberta maior
nas relações entre desenho, pensamento e
realidade.
III) Esquematismo: (estágio Operações
Concretas) a partir dos sete anos de idade
as operações mentais da criança ocorrem
em resposta a objetos e situações reais e
com isso ela compreende termos de relações
como: maior, menor, direita, esquerda, mais
alto, mais largo, etc. Apesar de apresentar
dificuldade com os problemas verbais,
ela ainda traça a chamada “linha de base”
como aos seis anos apesar de representar
a figura humana com alguns desvios como:
exageros, negligências e omissão ou
mudança de símbolos. Nessa fase a criança
descobre as relações de cor, cor-objeto e
progressivamente começa a desenvolver a
capacidade de se colocar no ponto de vista
do outro. Ao final do estágio das Operações
Concretas, o desenho infantil apresenta a
fase do Realismo, a criança utiliza bastante
as formas geométricas em seus desenhos
com maior rigidez e formalismo e acentuamse os usos das representações de roupas
para distinguir os sexos.
IV)
Pseudo
Naturalismo:
(estágio
Operações Formais e/ou Abstratas) a partir

dos doze anos de idade o pensamento formal
da criança é hipotético-dedutivo, isto é, ela
é capaz de deduzir as conclusões de puras
hipóteses e não somente de observação real.
Diante disso, essa fase do desenho infantil
é marcada pelo fim da arte como atividade
espontânea e passa a ser uma investigação
de sua própria personalidade buscando
profundidade e uso consciente da cor. Na
figura humana as características sexuais são
exageradas existindo a presença detalhada
das articulações e das proporções.
Segundo
Vygotsky
(1978),
o
desenvolvimento do desenho requer duas
condições, primeiramente o domínio motor.
Assim a criança começa a perceber que pode
representar graficamente um objeto e a
relação desenvolvida com a fala existente ao
desenhar.
Vygotsky afirma que a linguagem verbal é a
base da linguagem gráfica. (1978) e classifica
o desenvolvimento da expressão a qual dá
o nome de gráfico-plástica nas seguintes
etapas:
I) Etapa simbólica - É a fase dos conhecidos
bonecos que representam, de modo resumido,
a figura humana. Esta etapa é descrita por
Vygotsky (2007) como o momento em que as
crianças desenham os objetos “de memória”
sem aparente preocupação com fidelidade à
coisa representada.
II) Etapa simbólico-formalista - É a etapa
na qual já se percebe maior elaboração dos
traços e formas do grafismo infantil. É o
período em que a criança começa a sentir
necessidade de não se limitar apenas à
enumeração dos aspectos concretos do
objeto que representa, buscando estabelecer
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maior relação entre o todo representado
e suas partes, já se pode perceber o início
de uma representação mais próxima da
realidade.
III) Etapa formalista veraz - Nesta fase, as
representações gráficas são fiéis ao aspecto
observável dos objetos representados,
acabando os aspectos mais simbólicos,
presentes nas etapas anteriores.
IV) Etapa formalista plástica – Identificase uma nova forma, um novo modo de
desenhar, pois como um desenvolvimento
das habilidades motoras, o grafismo deixa de
ser uma atividade com fim em si mesma e
converte-se em trabalho criador. No entanto,
há uma diminuição do ritmo dos desenhos
que permanecem mais entre aqueles que
realmente desenham porque sentem prazer
neste ato criador. Ao descrever as etapas
de desenvolvimento do grafismo infantil, o
autor não se preocupa em detalhar o período
da aquisição do sistema de representação do
desenho.
Ao longo da história, o desenho tem
adquirido diferentes sentidos e sendo
executado com os mais diferentes propósitos,
adquirindo um sentido social, uma vez que
tudo possui uma forma gráfica. A arte de
desenhar desperta nos seres humanos a
sensibilidade, pois para que a imagem apareça
no papel, ou em qualquer outro material,
vários sentidos perceptíveis do nosso corpo
trabalham: a visão, o pensamento criativo,
o gosto sensitivo pela forma, cor e até a
percepção de outros saberes.
É comum a visão de que o desenho é
apenas uma atividade prática, em que só se
trabalha a mão, dissociando-o do pensar.

Contudo, há uma estreita relação entre
“pensar e fazer, teoria e prática, conceito e
ação”.
De acordo com as ideias sugeridas
pelo Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (Brasil, 1998), o desenho
como linguagem indica signos históricos e
sociais que possibilitam ao homem significar
o mundo. Portanto evidenciamos a Educação
Infantil, como sendo a primeira etapa da
Educação Básica como espaço de promoção
e apropriação das diversas formas de
linguagens e expressões, sendo o desenho
dotado de significados.
A criança rabisca pelo prazer de rabiscar,
de gesticular, de se aprimorar. O grafismo que
daí surge é essencialmente motor, orgânico,
biológico, rítmico. Quando o lápis escorrega
pelo papel, as linhas surgem. Quando a mão
para, as linhas não acontecem. Aparecem,
desaparecem. A permanência da linha no
papel se investe de magia e esta estimula
sensorialmente a vontade de prolongar este
prazer (DERDYK, 2004).
O desenho parece surgir de forma
espontânea e evoluir junto ao processo de
desenvolvimento global da criança como
uma tentativa de comunicação formal e um
meio de representação e simbolização. A
criança expressa em seu grafismo àquilo que
ainda não consegue com outras linguagens,
por exemplo, a fala ou a escrita.
Do ponto de vista evolutivo, foram
propostas duas grandes etapas. A primeira
quando as marcas deixadas pelas crianças
no papel resultam apenas no prazer de
rabiscar; a etapa seguinte é a do desenho
propriamente dito, ou seja, uma manifestação
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representativa, caracterizada pela intenção
de reproduzir algo.
Embora
as
crianças
manifestem
possibilidades representativas no jogo de
faz- de- conta, na linguagem e nas condutas
imitativas, elas ainda não atribuem significado
aos traçados. Apesar disso, essa etapa é
muito importante para o desenvolvimento
posterior, pois é no seu decorrer que as
possíveis relações entre o lápis e o papel
vão sendo gradativamente compreendidas.
Aos poucos as crianças vão conquistando o
controle motor.
Os rabiscos conforme Derdyk (1990) não
são apenas atividades sensório motoras.
Os traços confusos no papel podem conter
evidências do estado de desenvolvimento
da criança ou estarem ali pelo simples prazer
da ação. Edith Derdyk (1990) enfatiza um
entendimento do ato de desenhar como
atividade inteligente, sensível, reclama a sua
autonomia e sua capacidade de abrangência
como meio de comunicação, expressão e
conhecimento, possui natureza aberta e
processual.
Pouco
a
pouco
esses
primeiros
movimentos rítmicos sobre o papel vão
sendo realizados com mais precisão, mas
estas não são conquistas isoladas elas
aparecem juntamente com o desejo de
representar algo. Quando observamos
desenhos feitos por crianças pequenas, não
conseguimos perceber o carro, o avião ou o
balão. Do ponto de vista da materialidade dos
traçados, ainda não há qualquer semelhança
com o que vez ou outra eles afirmam ter
feito. No entanto, o que importa é a intenção
de representar uma ideia. Ao mesmo tempo

em que os traçados vão sendo mais e mais
interpretados, crianças começam a anunciar
o que pretendem fazer antes da execução.
Desta forma, o desenho constitui uma
expressão da visão de mundo que cada
criança possui, pois com o desenho a
criança desenvolve suas potencialidades
manifestando suas reflexões. Sendo assim,
analisar a arte infantil nos possibilita a
descoberta da construção espacial e das
relações formais em elementos que a criança
destaca e reorganiza segundo um critério
próprio e individual.
Ao final do seu primeiro ano de vida, a
criança já é capaz de manter ritmos regulares
e produzir seus primeiros traços gráficos,
considerados muito mais como movimentos
do que como representações. É a conhecida
fase dos rabiscos, das garatujas. A repetida
exploração e experimentação do movimento
amplia o conhecimento de si próprio, do
mundo e das ações gráficas. Muito antes
de saber representar graficamente o mundo
visual, a criança já o reconhece e identifica
nele qualidades e funções. Mais tarde,
quando controla o gesto e passa a coordenálo com o olhar, começa a registrar formas
gráficas e plásticas mais elaboradas.
Até os 12 meses a criança descobre a
existência dos objetos que podem deixar
marcas nas superfícies (riscadores e
suportes). Começa então uma produção
natural e espontânea de traços, inicialmente
desordenados e sem controle (garatujas
desordenadas).
Porque ainda não tem
maturidade para coordenar seus movimentos,
os traços são fortes e descontínuos, não
existe percepção do espaço gráfico e nota-
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se que os traços ultrapassam os limites
dos suportes (papel, por exemplo). Braço e
antebraço são como um membro unido que
se move a partir da articulação do ombro. Aos
18 meses o antebraço se movimenta com
um pêndulo a partir do cotovelo e a criança
começa a fazer traços mais regulares. Com o
amadurecimento, o desenho vai conquistando
fluidez e continuidade. Nessa fase a criança
percebe que existe uma relação entre seus
movimentos e o resultado dos seus traços.
Os movimentos do pulso ganham maturidade
e os riscos ficam mais curtos e controlados.
Persistem as batidinhas que marcam pontos
e as linhas ganham curvas. Conquistando
maior desenvoltura com o pulso, a criança
executa os desenhos circulares. As bolinhas
e mais bolinhas das garatujas controladas
determinam a conquista do desenvolvimento
da coordenação visual e motora. É nesse
momento que o pequeno descobre que
pode produzir uma marca voluntária e
isso o estimula a variar seus movimentos,
enriquecendo a atividade. Esse controle
motor reflete-se no desempenho de outras
atividades, como abotoar casacos e calçar
sapatos. Entusiasmada com as garatujas, a
criança começa a nomear o que produz. Isso
indica que seu pensamento ganhou novas
dimensões, conectando seus movimentos
com o mundo que a rodeia. A criança passa
do pensamento sinestésico, ao pensamento
imaginativo. Começamos a escutar uma
narrativa sobre o desenho, mas as histórias
e a nomeação mudam enquanto realiza as
produções. Neste momento de transição a
criança se dá conta de que é capaz de criar
graficamente uma ideia mediante marcas

deixadas no papel ou num suporte qualquer,
aos poucos a criança introduz modificações
no desenho em razão do domínio crescente
dos movimentos e dos progressos
representativos.
À medida que o pensamento evolui, os
traçados gráficos se transformam. Com os
progressos das capacidades representativas
a criança fará os desenhos de forma mais
detalhada de acordo com os avanços ligados
ao seu pensamento e com essa evolução de
pensamento, elas começam a manifestar o
desejo de serem fiéis à realidade, assim como
as compreendem.
O ato de desenhar é atividade lúdica,
reunindo como em todo o jogo, o aspecto
operacional e o imaginário. Todo o ato
de brincar reúne esses dois aspectos que
sadiamente se correspondem e envolvem
o funcionamento físico, temporal, espacial,
as regras; o imaginário envolve o projetar, o
pensar, o idealizar, o imaginar situações.
É importante ressaltar que o pensamento
da criança só evolui se a ela for dada a
oportunidade de desenhar, brincar, modelar,
agir sobre as coisas extraindo experiências
sobre as mesmas. O dinamismo do conjunto
destes processos implica em interesse,
motivação, afetividade e organização interna,
possibilitando a evolução das aprendizagens.
Nessa fase a criança começa a utilizar
intencionalmente as cores. Mas até quatro
ou cinco anos, as cores utilizadas não têm
relação direta com os objetos reais. Assim,
são comuns os cachorros azuis e figuras
humanas verdes! Adotam com desenvoltura
cores fortes e contrastantes. Nessa etapa o
ato de desenhar se caracteriza pela busca
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consciente da forma e os adultos começam a
reconhecer nos traços da criança os objetos
que ela nomeia. As figuras humanas são
geralmente as primeiras figuras desenhadas.
Inicialmente representadas por um círculo
com duas linhas que partem verticalmente,
as figuras vão ficando mais complexas com
o passar do tempo e o exercício espontâneo.
A composição dos objetos desenhados tem
uma ordem particular, desordenada. Somente
a partir dos sete anos as formas ganham a
complexidade nos detalhes, ficando mais
definidas. Nesta fase as figuras humanas
são representadas com minúcias que os
adultos podem identificar. A composição
apresenta a linha do solo como base e,
mais tarde, aparece o céu. Percebemos
então um claro processo de conquista de
desenvolvimento intelectual e motor que
depende de estímulos e frequência, mas não
deve sofrer influências no sentido de avançar
etapas não plenamente amadurecidas. Ao
acompanharmos esse processo precisamos
assumir a postura investigativa, de quem
não sabe do que se trata e pergunta para
descobrir: o que você está desenhando? O
que você desenhou? Podemos trabalhar
com “desenho livre” todos os dias e teremos
narrativas e resultados diferentes. Mas
o professor pode ampliar a experiência e
propor desafios que promoverão maiores
conquistas.
Uma possibilidade prática que desperta o
interesse são as interferências. Ao partir de
um início, uma provocação, a criança pode
mergulhar em novas fantasias e descobrir
outros caminhos para o seu traçado. Colar
um recorte de revista, um papel colorido, uma

forma, ou pedaços de papel em tamanhos
e proporções diversas são possibilidades
interessantes que trazem variações para o
dia a dia. Contornar com o dedo ou marcar
traços com pedrinhas também são formas
de desenhar e são alternativas para novos
desafios. Os pequenos desenham com todo
o corpo! Os gestos são amplos e convidam
todo o corpo para participar do ato. Desse
modo, alterando a posição do desenho, a
postura muda e se transforme em novos
desafios. O professor pode então, variar
a colocação dos suportes para acionar os
novos estímulos: colocar papéis na mesa
(tradicional), no chão, na parede, nos lados de
caixas e caixotes e até embaixo da mobília!
Imagine quanto controle e percepção
espacial estimularemos!
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. Tal como a
música, as Artes Visuais são linguagens e,
portanto, uma das formas importantes de
expressão e comunicação humanas, o que,
por si só, justifica sua presença no contexto
da educação, de um modo geral, e na
educação infantil, particularmente.
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PAPEL DO PROFESSOR
Pensando no ensino da arte para auxiliar
em suas vivências, para ampliar seus aspectos
cognitivos, procedimentais e atitudinais,
assim proporcionando que o ambiente possa
facilitar suas características e iniciando sua
compreensão no meio e suas habilidades
como um ser pensante, conduzindo-o a fase
de desenvolvimento operatório-concreto.
(PIAGET, 1973).
Neste contexto, a arte/educação é um
alicerce para desenvolver essa criatividade,
pois a criança como um ser em constante
aprendizagem, tem mais facilidade para
o senso de observação e em diversas
ocasiões, chama a atenção por suas
particularidades. E ao utilizar sua liberdade
de expressão e de investigação, com o
auxílio de seus educadores, conclui-se que
suas aprendizagens e seu desenvolvimento,
paulatinamente, aumentam sua maneira de
expressar e de visualizar o mundo. Aprender
a questionar os desenhos infantis é essencial
para o acompanhamento dos avanços
em relação à construção do pensamento
infantil. É mediante os questionamentos que
aprendemos a compreender muitas coisas
que as crianças representam com seus
desenhos e que, muitas vezes, podem ser
interpretadas erroneamente.
O desenho permite ao professor uma
série de pistas sobre a criança que encontra
no mesmo a sua maneira de ler o mundo. Os
professores, muitas das vezes, não acreditam
que o desenho desempenha um papel tão
importante na construção do pensamento da
criança não dispensando a ele a sua devida

importância em sala de aula. Mas o que foi
observado durante o estudo sobre o desenho
infantil e suas contribuições no processo
da aprendizagem é que o conhecimento
das etapas evolutivas do desenho infantil
fornece ao professor mais um instrumento
para compreender as crianças. Somando
esse conhecimento à análise constante dos
seus trabalhos e considerando sempre o
significado mais profundo do ato de desenhar
como expressão de ideias e sentimentos,
o professor poderá orientar suas ações
pedagógicas.
Segundo Pillar (2006), ao observar o
desenho de uma criança, podemos aprender
muito sobre o seu modo de pensar e sobre
as habilidades que possui. Quando, em
um desenho, os braços de uma figura
humana saem da cabeça e não do tronco,
por exemplo, significa que a criança ainda
não tem construído interiormente, em seu
pensamento, o esquema corporal de uma
figura humana. Isso nada tem a ver com o
fato de ela não estar enxergando direito,
de estar com problemas de motricidade
fina, ou ainda, de não estar apta a desenhar
com destreza. Desenhar figuras humanas
possibilita à criança estruturar suas ideias
sobre as mesmas.
É importante que a criança tenha
oportunidade de desenhar livremente, em
papéis e em tamanhos e texturas diferentes,
em posições variadas, com materiais
diversos. Quando a criança vai dominando
seus movimentos e gestos, as propostas
devem ser diferentes: desenhar em vários
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aprende a expressar suas ideias, desenvolver
o senso crítico e seu raciocínio, expõe
sentimentos desenvolve a criatividade
acaba sendo o ponto mais importante
do aprendizado da criança. O desenho é
fundamental para o desenvolvimento pleno
da criança e para a formação de esquemas
mentais, pois estimula a criatividade e o
desenvolvimento. A expressão por sua vez é

tempos e ritmos, fazer passeios e expressar o que observou
no papel, incentivar o desenho coletivo, desenhar as etapas
percorridas após uma brincadeira ou jogo e muitas outras
podem ser feitas com a criança para ajudá-la a aprimorar
suas capacidades de desenhar.
Os educadores que vivem diariamente com essas crianças
devem respeitar o ritmo de cada criança, a maneira como sua
obra está evoluindo, porque cada criança tem um tempo e
uma maneira de internalizar suas experiências

desenvolvida pela interpretação e oralidade
impressas no desenho. Portanto, é necessário
sempre (re) pensar o ensino de Arte, visto
que na atualidade, esta propõe uma ação
educativa criadora, ativa e centrada no aluno
para que este encontre um espaço para seu
desenvolvimento pessoal e social por meio de
vivência e posse do conhecimento artístico e
estético.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenho infantil é base de análise importante do
progresso da criança. O seu desenvolvimento contribui para
a representação simbólica, para o desenvolvimento motor,
emocional e consequentemente para a aprendizagem como
um todo. A importância do desenho infantil, composto por
fases, etapas, estágios, movimentos, dentro do seu processo
de desenvolvimento como ser humano. As garatujas ou
os rabiscos aparecem na fase sensório-motora, etapa da
teoria do desenvolvimento humano desenvolvida pelo
estudioso Jean Piaget, a criança explora materiais concretos
e os movimentos, na fase pré-operatória, a criança começa a
construir e a representar. O desenho é precedente a escrita,
mas que os dois possuem uma relação de interdependência,
pois quanto mais oportunidades as crianças tiverem de
representar no papel toda a sua impressão sobre o mundo
que a rodeia, seus sentimentos e emoções, mais ela estará
preparada para se apropriar do sistema de escrita, por ser uma
forma de representação. Pais e educadores devem estimular
as crianças e oportunizarem momentos significativos de
interação, dentre os quais as atividades lúdicas têm um papel
importante. O desenho, como uma atividade lúdica, é um
forte aliado na construção do pensamento.
Permitir que a criança desenhe, não só como atividade
artística, ou como um passa tempo, é proporcionar-lhe
expressar suas ideias. Ao produzir criativamente a criança
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O PAPEL DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: Inserida no contexto sobre qual é o papel do professor na educação inclusiva,
procurou-se conhecer as adequações necessárias da escola, para a integração das pessoas
com deficiência. Questiona-se que grupos estão sendo excluído num dado momento,
em nosso cotidiano? O que fazer para minimizar, ou se possível eliminar os aspectos
identificados como excludentes? Essas pessoas têm direito e deveres de participação e
contribuição social? Objetiva-se discutir sobre a educação especial e inclusiva, apresentando
suas fundamentações legais quanto ao trabalho com alunos deficientes, apresentando a
afetividade como meio pedagógico de socialização, pois ainda persiste para algumas pessoas
a ideia de que deficientes são limitados e ou incapazes a realizarem toda e qualquer tarefa,
quando na verdade é sabido que a deficiência pode limitar a realização de apenas algumas
atividades. Por meio da revisão bibliográfica podemos dizer que a escola pública desempenha
um papel ambíguo frente à diversidade na qual de um lado, abriu as portas aos alunos com
necessidades especiais; de outro não se preparou para isso quando deveria ter se preparado.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Preconceito. Afetividade. Inclusão.
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INTRODUÇÃO
Buscando conhecer o papel do professor
na
educação
inclusiva,
questiona-se
como são as adequações necessárias da
escola, para a integração das pessoas
com deficiência enquanto cidadãos? Essas
pessoas têm direito e deveres de participação
e contribuição social?
Por
meio
deste
questionamento
objetiva-se apresentar as fundamentações
legais quanto ao trabalho com alunos
deficientes, apresentando a afetividade
como meio pedagógico de socialização, pois
ainda persiste para algumas pessoas a
ideia de que deficientes são limitados e
ou incapazes a realizarem toda e qualquer
tarefa, quando na verdade é sabido que
a deficiência pode limitar a realização de
apenas algumas atividades.
A escolha do tema “o papel do professor
na educação inclusiva” se justifica pela
necessidade em discutir-se a importância do
processo de inclusão, no contexto escolar,
enfocando seus objetivos e sua organização,
considerando principalmente, as diretrizes
para a educação especial e, as recomendações
de organizações nacionais e internacionais
para essa modalidade educacional.
A inclusão de alunos deficientes na rede
regular de ensino está garantida por lei e
o poder público segundo a lei de diretrizes
e bases 9394/96 coloca como alternativa
preferencial, ampliação ao atendimento
dos alunos com dificuldades intelectuais na
própria rede pública de ensino.
Utilizando-se como metodologia a
revisão bibliográfica em livros, artigos e

internet, pode-se dizer que a escola pública
desempenha um papel ambíguo frente
à diversidade na qual de um lado, abriu
as portas aos alunos com necessidades
especiais; de outro não se preparou para isso
quando deveria ter se preparado.
Como referencial teórico utilizou-se
Mazzota (2011) que caracteriza a educação
especial como uma modalidade de ensino
que oferece serviços e recursos especiais
entre outros citados nas referências.
Sassaki (2010) o qual explica que inclusão
social é um processo que contribui para a
construção de um novo tipo de sociedade.
Ross (2004) que aponta as necessidades
especiais decorrentes de oportunidades,
existentes ou não.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SUAS
DIFICULDADES
Entende-se a Educação Inclusiva como
sendo uma prática pedagógica capacitada em
educar com sucesso todos os alunos, mesmo
aqueles comprometidos com deficiências
intelectuais nas mesmas condições e
oportunidades sociais, educacionais e
profissionais acessíveis às outras pessoas,
respeitando-se as características específicas
de cada um.
Sassaki (2010, p. 42) explica que “inclusão
social é um processo que contribui para a
construção de um novo tipo de sociedade
por meio de transformações, pequenos e
grandes nos ambientes físicos” como os
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espaços internos e externos, equipamentos,
aparelhos e utensílios, mobiliários e meio
de transportes, nos procedimentos técnicos
e na mentalidade de todas as pessoas,
portanto também no próprio portador
de necessidade especial.
Pode-se dizer então que a educação
inclusiva dar-se-á por meio de mecanismos
que atenderão as diversidades, por exemplo,
propostas curriculares adaptadas, a partir
daquelas adotadas pela educação comum.
Inclusão
e
participação
são
essenciais à dignidade humana e aos
gozos e exercício dos direitos humanos.
No campo da educação, tal se reflete
no desenvolvimento de estratégias que
procuram proporcionar uma equalização
genuína de oportunidades. A experiência em
muitos países demonstra que a integração
das crianças e dos jovens com necessidades
educativas é mais eficazmente alcançada
em escolas inclusivas que servem a todas
as crianças de uma comunidade (UNESCO,
1994, p. 43).
Acredita-se que uma das causas que leva a
pensar-se em inclusão de deficientes é o fato
de serem atendidos em escolas especiais
que atendiam exclusivamente alunos com
necessidades educativas especiais; este
atendimento sofreu severas críticas, pelo
fato de reduzir ou eliminar a oportunidade
de convívio do aluno com deficiência com
sua família, vizinhança e até mesmo com a
sociedade.
O princípio fundamental da escola
inclusiva é o de que todas as
crianças
deveriam
aprender
juntas,
independentemente
de
quaisquer

dificuldades ou diferenças que possam ter.
As escolas inclusivas devem reconhecer
e responder às diversas necessidades de
seus alunos, acomodando tanto estilos
como ritmos diferentes de aprendizagem
e
assegurando
uma
educação
de
qualidade a todos através de currículo
apropriado, modificações organizacionais,
estratégias de ensino, usam de recursos
e parceiras com a comunidade. Dentro
das escolas inclusivas, as crianças com
necessidades
educacionais
especiais
deveriam receber qualquer apoio extra
que possam precisar, para que se
lhes assegure uma educação efetiva
(UNESCO, 1994, p. 61).
Observa-se que o sistema educacional,
por meio da educação especial deve
oferecer modalidades diferenciadas de
atendimento aos deficientes físicos. Dentre
elas classes especiais para que os alunos
recebem instrução em classes separadas,
mas participam com as demais crianças de
classes regulares em atividades diversas.
A inclusão, nas escolas, por mais
contestada que ainda seja pelo caráter
ameaçador de mudança, especialmente
no meio educacional, é irreversível, e
convencem todos pela sua lógica e ética de
posicionamento social. Há, no entanto uma
diferença entre integração e inclusão, sendo
que a integração é um processo bilateral que
pressupõe a participação e a ação partilhada
ao mesmo tempo dividida e somada.
A integração impõe ao aluno deficiente
obrigação em acompanhar e dominar o
conteúdo didático; enquanto que a Inclusão
denomina a escola correspondência à
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realidade do aluno, igualando a todos e
considerando o talento de cada um, fazendo
com que sintam prazer e vontade de aprender.
Para que a escola se torne inclusiva,
necessita-se apenas do desejo em fazê-la
assim, embora hoje, muitos professores e
outros profissionais da educação acreditam
que o aluno com deficiência intelectual
tem pouca ou nenhuma possibilidade de se
integrar. Dessa forma entende-se inclusão
como um processo permanente e contínuo
e com isso pode-se inclusive apontar alguns
aspectos positivos e favorecedores a maneira
de como tornar a escola inclusiva.
Necessidades especiais decorrem de
oportunidades, existentes ou não, assim como
de instrumentos e medições que possam ser
apropriados por pessoas deficientes em suas
relações sociais não resultando unicamente
das deficiências biológicas que possam
apresentar. “Podemos ser deficientes sem
nos sentirmos ou sermos vistos assim, se
favoráveis forem às condições sociais”
(ROSS, 2004, p. 204).
Por outro lado Mazzota (2011, p. 11)
define educação especial como sendo “uma
modalidade de ensino que se caracteriza
por um conjunto de recursos e serviços
educacionais especiais organizados para
apoiar, suplementar e, em alguns casos,
substituir os serviços educacionais comuns”,
de modo a garantir a educação formal dos
educandos que apresentem necessidades
educacionais muito diferentes das da maioria
das crianças e jovens.
Sendo assim, conforme o plano nacional
de educação especial (BRASIL, 1994,
p. 17), entende-se a educação especial

como “um processo de promoção ao
desenvolvimento das potencialidades de
pessoas com deficiências, condutas típicas
e altas habilidades, nos diferentes níveis
do sistema educacional de ensino”, que
se fundamenta em referenciais teóricos e
práticos compatíveis com as necessidades
específicas do aluno.
Acredita-se que tal processo deva ser
integral, fluindo desde a estimulação
essencial aos graus superiores de ensino
sob o enfoque sistêmico, a educação
especial integral o sistema educacional
vigente, identificando-se com sua finalidade,
que é a de formar cidadãos conscientes e
participativos.
Segundo Scotti (1999, p. 20), “a
educação deve ser, por princípio liberal,
democrática e não doutrinária. Dentro
desta concepção o educando é, acima
de tudo, digno de respeito e do direito à
educação de melhor qualidade”.
Concordando-se com o pensamento
acima supracitado destaca-se Mantoan
(2006, p. 14) que por meio de sua concepção
construtivista diz que “o conhecimento
é fruto da construção pessoal do aluno,
mediada pelo professor e outros agentes
culturais presentes no contexto do aluno e os
conteúdos são produtos sociais e culturais”.
A principal preocupação da educação,
dessa forma, deve ser o desenvolvimento
integral do homem e a sua preparação para
uma vida produtiva na sociedade, fundada
no equilíbrio entre os interesses individuais
e as regras de vida nos grupos sociais.
Para Ferreira e Guimarães (2006, p.
32) “a noção de deficiência é, pois, uma
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questão contingencial e decorre de normas
e expectativas da sociedade”. É uma situação
que surge como produtos da interação
daqueles que apresentam determinados
atributos com o meio social, que interpreta e
consideram tais aspectos como desvantagens.
A
educação
especial
obedece
aos mesmos princípios da educação
geral, deve se iniciar no momento em
que se identifique atraso ou alterações
no desenvolvimento global da criança e
continuar ao longo de sua vida, valorizando
suas potencialidades e proporcionando-lhe
meios para desenvolvê-las. Conforme a lei
de diretrizes e bases da educação (BRASIL,
1996) a educação especial, sintonizada
com as novas tendências mundiais sobre a
atenção às necessidades especiais, passa a
ser oferecida as pessoas com necessidades
especiais na rede regular de ensino.
Durante muito tempo, a integração escolar
vinha sendo estimulada, mas na realidade
constituía uma exceção.
No entanto uma das questões que levantam
debates a respeito da educação especial é
a existência de uma proposta de educação
orientada para a inclusão e como praticá-la?
É importante lembrar sobre a importância de
nosso papel, como professores e formadores
de opiniões, ao mesmo tempo em que,
embora também sejamos cidadãos, nem
sempre somos respeitados como tal; de
maneira que muitas vezes somos impedidos
de exercer nós mesmos, nossos próprios
deveres de cidadania e assim, servir de
exemplo àqueles que formamos, por faltarnos condições básicas necessárias.
O primeiro papel do professor neste

processo é decidir pela sociedade, que
necessita de cidadãos críticos, conscientes
e produtivos. A formação futura de uma
sociedade cada vez mais inclusiva depende
de uma formação escolar inclusiva e presente,
não futura. Surpreendemo-nos em nossas
práticas profissionais com as investigações
nos seguintes aspectos:
Que grupos estão sendo excluído num
dado momento, em nosso cotidiano? O
que fazer para minimizar, ou se possível
eliminar os aspectos identificados como
excludentes? Não existe prática pedagógica
inclusiva que possa ser dada, devemos
sim analisar quem está excluindo e de que
maneira isso acontece, para então,
decidirmos o que fazer. Refletindo acerca
do dia-a-dia da escola, podem-se destacar
algumas questões como:
Relacionamento: Agressividade entre os
alunos, às vezes com o professor; Falta de
envolvimento da família; Pouco material
pedagógico; Classes sócio-econômicas:
ocasionando barreiras as aprendizagens;
Compreensão geral do aluno: Dificuldades
de aprendizagem em diversas áreas;
Dificuldades
Observação
de
caráter
pessoal-profissional: Falta de condições
de trabalho; Salários indignos a profissão;
Dessa forma a postura pedagógica dos
professores passa por um processo de
reconstrução, orientada em conjunto
com o corpo docente, num percurso que
envolve desde a sala de aula, passando
pela
administração
escolar,
até
a
secretaria da educação, dependente do
desenvolvimento da capacidade interna da
escola como um todo.
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Para que a escola se transforme
num local de produção cultural e
transformação social, ela não deve se
restringir enquanto influência e interferência
no universo do aluno. Uma mudança
importante e fundamental para os
professores trabalharem com crianças com
necessidades especiais seria a possibilidade
de pensar numa escola inclusiva, criando
espaços adequados, com especialistas
de apoio e um trabalho contínuo com as
famílias e comunidade.
Ao se falar em inclusão, é necessário
escutar as crianças com deficiências, buscar
respostas e saber lidar com a incerteza, os
problemas são essenciais para a vida, e não
há respostas prontas, a aprendizagem é uma
construção que se dá no dia a dia.
Ao referirmo-nos à palavra inclusão
dicionários
apresentam
um
simples
significado, uma colocação, no entanto
quando tratamos do conceito de inclusão em
educação o sentido torna-se mais complexo
e amplo, pois a educação inclusiva sugere
um trabalho onde a prática pedagógica deve
propor atividades ligadas às diferenças,
as particularidades e as individualidades,
estando assim relacionadas com os valores,
com a ética e a cidadania.
Sabe-se que esses valores estão em crise
e que inúmeras tentativas já foram feitas
para superá-las e melhorar a qualidade
de ensino. Embora o esforço não tenha
sido em vão, temos de reconhecer que
não apresentou os resultados esperados,
porquanto a crise se revelou muito mais
profunda do que se esperava, mostrando que
o processo educativo sempre se encarregou

de difundir os valores nos quais se estrutura
a sociedade em que está inserido.
A inclusão na escola regular por si só, não
resolverá a questão da deficiência intelectual
da criança, visto ser um problema real, clínico
e objetivo, ele será amenizado na medida em
que a sociedade se preparar para receber
essa criança, porque, não podemos ser
ingênuos a ponto de acreditar que apenas
uma lei resolverá a questão.
Para tanto, a proposta de sociedade
inclusiva contém, implícita, a ideia de
mobilização dos diversos segmentos
sociais na busca do bem-estar de
todos. São necessárias transformações
intrínsecas, quebrando-se as barreiras
cristalizadas em torno dos grupos
estigmatizados e excluídos, tornando-se
sujeitos de sua própria história. Sob essa
perspectiva deve estar à ideia de valorização
da diversidade.
O papel da educação será de
fundamental importância, na medida
em que for ressaltado e efetivado o
compromisso da escola com todos, entre
todos e para todos. A escola para todos
precisa mudar seu olhar e se basear numa
filosofia “aceitando a diversidade como eixo
diferencial humano, o que implica no próprio
posicionamento sobre conceito de educação”
(SANCHEZ, 1993 apud LIMA, 1997, p. 71).
Não devemos nos esquecer que lutamos
pelo direito de todo cidadão ter acesso a uma
escola de qualidade, ao mesmo tempo em
que muitos ainda não desfrutam do direito
básico ao alimento diário e de condições
dignas de vida.
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O PAPEL DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Uma das questões que levantam debates
a respeito da proposta de uma educação
orientada para a inclusão é como praticá-la.
Lembramo-nos a todo o momento
sobre a importância de nosso papel, como
formadores de cidadãos, ao mesmo tempo
em que, embora também sejamos cidadãos,
nem sempre somos respeitados como tal; de
forma que muitas vezes somos impedidos
de exercer nós mesmos, nossos próprios
deveres de cidadania e assim, de servir de
exemplo àqueles que formamos, por faltarnos às condições básicas.
O papel do professor neste processo
é decidir. Decidir-se não por conteúdos
linguísticos ou matemáticos, mas sim, pela
sociedade, que esta necessita de cidadãos
críticos, conscientes e produtivos.
Nas habilidades dos Cursos de Pedagogia,
nas inúmeras especializações que se
criam nos cursos de pós-graduação, na
formação continuada oferecida pelas redes
de ensino como “cursos preparatórios
para a inclusão”, no acervo de clínicas e
instituições que atendem a alunos e pessoas
com deficiência. Trata-se da velha e
conhecida formação que é necessária para
manter a ideia de que a escola-clínica é quem
resolve os problemas das deficiências e, em
consequência, da inclusão escolar.
A formação tradicional em educação
especial não se destina a profissionais
que terão o compromisso de incluir
os excluídos da escola. Porque continua
a dividir, a separar, a fragmentar o que a

escola deve unir fundir, para se fortalecer e
tornar justa e democrática, cônscia de seus
deveres e dos preceitos constitucionais, que
garantem a todos os cidadãos brasileiros
uma escola sem preconceitos, que não
discrimina sob qualquer pretexto – Art.
3º parágrafo IV do Título I da Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
(BRASIL, 1988).
Na perspectiva da educação aberta às
diferenças e do ensino inclusivo a formação
dos professores não acontece pelos mesmos
caminhos; ela é construída no interior
das escolas, à medida que os problemas
de aprendizagem dos alunos com e sem
deficiência aparecem e considerando-se
concomitantemente o ensino ministrado,
suas
deficiências,
inadequações,
conservadorismo.
Uma nova formação, que busca aprimorar
o que o professor já aprendeu em sua
formação inicial, levando-o a refletir sobre
as áreas do conhecimento, as tendências da
sociedade contemporânea, ora fazendo-o
provar de tudo isso, ao aprender a trabalhar
com as tecnologias da educação, com o
bilinguismo nas salas de aula para ouvintes
e surdos.
Tudo isso como um processo de trabalho
que é necessário para que a escola acolha
a todos os alunos, sem preconceitos e
cônscia de seus compromissos de formadora
e não apenas de instrutora das novas
gerações e transmissora de um saber, que é
ultrapassado continuamente. Temos, então,
de recuperar, urgentemente, a confiança que
os professores do ensino regular perderam de
saber ensinar todos os alunos, sem exceção,
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por entenderem que há alunos que aprende
diferente, mas diferentemente.
Se a educação especial se protege, ao se
mostrar temerosa por uma mudança radical
da escola, a educação regular se omite
totalmente, passando pela questão mais
rapidamente, mas protegendo-se da mesma
forma de toda e qualquer transformação
de seu trabalho nas escolas, alegando falta
de preparo dos professores e de condições
funcionais para atender a todas as crianças,
inclusive as que têm deficiências.
O movimento inclusivo, nas escolas,
por mais que seja ainda muito contestado,
pelo caráter ameaçador de toda e
qualquer mudança, especialmente no meio
educacional, é irreversível e convencem
todos pela sua lógica e pela ética de seu
posicionamento social. Uma modalidade
de ensino única reduz as chances de se
encaminhar os problemas e as dificuldades
para ensinar algumas crianças, com ou sem
deficiências, em ambientes à parte e remete
os problemas de ensino às escolas, aos
professores, à estrutura e ao funcionamento
geral dos sistemas.
Essa situação desafiadora faz com que
se ultrapassem os limites pedagógicos
e administrativos da escola, na direção
da inclusão. O desafio da inclusão está
desestabilizando as cabeças dos que sempre
defenderam a seleção, a fragmentação do
ensino em modalidades, as especializações
e especialistas, o poder das avaliações, da
visão clínica do ensino e da aprendizagem.
E como não há bem que sempre dure, estão
sendo difícil manter resguardados e imunes
às mudanças todos os que colocam nos

alunos a incapacidade de aprender.
Há uma diferença entre integração e
inclusão:
• Integração vem impor o aluno
deficiente a obrigação de acompanhar e
dominar o conteúdo didático;
• Inclusiva preconiza que, a escola
corresponde à realidade, dê conta todos os
alunos considerando o talento de cada um,
fazendo com que tenha prazer e vontade de
aprender;
• Para que as escolas se tornem
inclusiva, é preciso apenas ter o desejo de
fazê-la assim.
Pode-se dizer que inclusão é um processo
permanente e contínuo, não é possível
admitir que para as escolas em questão
já esteja finalizando. Porém é possível
apontar que os aspectos fundamentam uma
construção positiva para a inclusão, ou seja,
trabalhar com inclusão requerer:
• Maturidade do profissional em busca
de um trabalho efetivo, de uma vivência para
a construção do conhecimento;
• Capacidade de desenvolver recursos
próprios para lidar com a frustração de estar
limitando às possibilidades;
• Conhecer o aluno para educá-lo;
• Conhecer
como
aprende
para
ensiná-lo;
• Saber quais aprendizagens está
construído neste sujeito;
• Saber quais marcas está definindo
suas escolhidas;
• Estar disposto a vincular-se ao sujeito;
• Ter disponibilidade para a aceitação
do outro em sua maneira de ser;
• Ter flexibilidade para avaliar sua
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própria trajetória como educador e mudá-la;
se necessário for.
Com o exposto até aqui, firma-se que não
bastam objetivos e justificativos cidadãos; é
preciso, mesmo nos limites de uma prática
social, buscar por uma educação que se faça
especial.

A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO
PEDAGÓGICA DA INCLUSÃO
A afetividade é um componente básico
do conhecimento e está intimamente ligado
ao sensorial e ao intuitivo. A afetividade
se manifesta no clima de acolhimento, de
empatia, gosto, ternura, da compreensão
para consigo mesmo, para com os outros
e para com o objeto do conhecimento. Ela
dinamiza as interações, as trocas, a busca e
os resultados. Facilitando a comunicação, e
tocando os participantes, promove a união.
Conforme Morin (2011, p. 52) “o homem
da racionalidade é também o da afetividade,
do mito e do delírio. O homem do trabalho
é também o do jogo. O empírico é também
o imaginário; o da economia é também o
do consumismo; o prosaico é também da
poesia, do fervor, da participação, do amor,
do êxtase”.
A educação precisa incorporar mais
as dinâmicas participativas como as de
autoconhecimento (trazer assuntos próximos
à vida dos alunos), as de cooperação
(trabalhos de grupo, de criação grupal) e as de
comunicação (como o teatro ou a produção
de um vídeo).
Na educação pode-se ajudar a desenvolver

o potencial que cada aluno tem, dentro
das suas possibilidades e limitações. Para
isso, precisamos praticar a pedagogia
da compreensão contra a pedagogia da
intolerância, da rigidez, a do pensamento
único, da desvalorização dos menos
inteligentes, dos fracos, problemáticos ou
“perdedores”.
Praticar a pedagogia da inclusão não
se faz somente com os que ficam fora da
escola. Dentro da escola muitos alunos são
excluídos pelos professores e colegas. São
excluídos quando nunca falamos deles,
quando não os valorizamos, quando os
ignoramos continuamente.
São excluídos quando supervalorizamos
alguns, colocando-os como exemplos em
detrimento de outros. São excluídos quando
exigimos de alunos com dificuldades de
aceitação e de relacionamento, resultados
imediatos, metas difíceis para eles no campo
emocional.
Há uma série de obstáculos no caminho:
a formação intelectual valoriza mais o
conteúdo oral e textual, separando razão e
emoção. O professor não costuma ter uma
formação emocional, afetiva. Por isso, tende
a enxergar mais os erros que os acertos.
A falta de valorização profissional também
interfere na autoestima.
Acredita-se que se os professores não
desenvolvem sua própria autoestima, se
não se valorizarem e não sentirem-se bem
como pessoas e profissionais, não poderão
educar num contexto afetivo, pois, ninguém
dá o que não tem. Por isso, é importante
organizar atividades com gestores e
professores de sensibilização e técnicas de
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autoconhecimento e autoestima.
A
dimensão
afetiva
no
campo
da educação, vislumbra a possibilidade de
reflexão sob duas perspectivas diferentes,
inter-relacionadas
e
complementares:
a do desejo, aqui entendida em sua
dimensão motivacional, de interesse; e dos
sentimentos, além dos afetos como objetos
de conhecimento.
Defende-se a ideia de que tais conteúdos
relacionados à vida pessoal e à vida privada
das pessoas podem ser introduzidos
no trabalho educativo, perpassando os
conteúdos de matemática, de língua, de
ciências, etc. Assim, o princípio proposto é
de que tais conteúdos sejam trabalhados
na forma de projetos que incorporem de
maneira transversal e interdisciplinar os
conteúdos tradicionais da escola e aqueles
relacionados à dimensão afetiva.
Para justificar tais princípios utilizouse a ideia de Moreno (2000, p. 29) onde
“os suicídios, os crimes e agressões não
têm como causa a ignorância das matérias
curriculares, mas estão frequentemente
associados a uma incapacidade de resolver
os problemas interpessoais e sociais de uma
maneira inteligente”.
Moreno (2000) nos leva a refletir sobre
o fato de que os conteúdos curriculares
tradicionais servem mesmo que não
somente, para “passar de ano”, ingressar na
universidade, mas parecem não nos auxiliar a
enfrentar os males de nossa sociedade ou os
conflitos de natureza ética que vivenciamos
no cotidiano.
O conflito é entendido como algo
desnecessário, que viola as normas sociais e

que, portanto, deve ser evitado. No entanto,
afirmam que “o que determina que os
conflitos sejam destrutivos ou construtivos
não é sua existência, mas sim a forma como
são tratados”. As escolas que desprezam os
conflitos os tratam de forma destrutiva e
aquelas que os valorizam os tratam de forma
construtiva (JOHNSON & JOHNSON, 2004,
p. 62).
Concordando-se com Johnson & Johnson
(2004) acredita-se que uma escola de
qualidade deve transformar os conflitos
do cotidiano em instrumentos valiosos na
construção de um espaço autônomo de
reflexão e ação, que permita aos alunos
enfrentarem, autonomamente, a ampla e
variada gama de conflitos pessoais e sociais.
Nesta perspectiva, considera-se, por
um lado, que os sentimentos, as emoções
e os valores devem ser encarados como
objetos de conhecimento, posto que tomar
consciência, expressar e controlar os próprios
sentimentos talvez seja um dos aspectos mais
difíceis na resolução de conflitos. Por outro
lado, a educação da afetividade pode levar
as pessoas a se conhecerem e a
compreenderem melhor suas próprias
emoções e das pessoas com quem interagem
no dia-a-dia.

DISCUSSÕES E RESULTADOS
Com a realização dessa pesquisa pode-se
melhor compreender o que se pensa sobre
educação especial na atualidade, e que visão
a sociedade num todo possui sobre ela,
visto que ainda é tratada numa linha mais
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exclusiva que inclusiva. Historicamente a
ideia era a de extermínio, de segregação e a
luta na atualidade é pela inclusão. O diferente
não pode mais continuar sendo deixado à
margem da sociedade.
Ao referimo-nos à palavra inclusão
dicionários
apresentam
um
simples
significado, uma colocação, no entanto
quando tratamos do conceito de inclusão em
educação o sentido torna-se mais complexo
e amplo, pois a educação inclusiva sugere
um trabalho onde a prática pedagógica deve
propor atividades ligadas às diferenças,
as particularidades e as individualidades,
estando assim relacionadas com os valores,
com a ética e a cidadania.
Na
realidade
seus
valores
são
bem outros nos quais o progresso material
é mais importante que o desenvolvimento
cultural e espiritual, em outras palavras,
acima do homem está o dinheiro; mais
vale ter do que ser, o que significa que
somos medidos, avaliados, e julgados pelo
que
temos,
e
não
pelo
que
realmente
somos.
Nossa
sociedade
camufla
seus
reais
valores
atrás
da banheira do humanismo, e este choque
gera a crise que atinge a escola, sendo
antes de tudo de caráter filosófico,
pois o que está em crise é a própria
concepção de homem, de mundo e de vida.
Numa
época
de
tantos
valores
antagônicos, se a solução não puder ser
global, que seja individual e inclusiva, onde
cada educador em sua sala de aula possa
formar indivíduos sadios, tanto fisicamente
quanto psicologicamente, de acordo com as
condições do deficiente físico.

Espera-se que cada educador tenha
a consciência em formar indivíduos que
estejam em harmonia consigo próprio e
com a natureza, que demonstrem equilíbrio
interior, ponderação, respeito com próximo,
que sejam cidadãos participantes dentro
das suas capacidades cognitivas e físicas,
conhecedores e conscientes de seus direitos
e deveres.
Acredita-se que a inclusão demanda um
trabalho coletivo realizado entre a família,
escola, comunidade e os profissionais da área
de educação e saúde, visando à educação
como um processo único e para bem comum,
a ser desenvolvido com competência e
qualidade. Essa qualidade só será possível
à medida que resgatarmos a consciência
crítica e filosófica, com o desenvolvimento
de projetos e do diálogo, valorizando a
ética e a cidadania, capacitando o educador,
mostrando a sua importância diante desse
processo.
Acreditar nesses princípios é fazer do
ambiente escolar um local de troca de
experiências, respeitarem as individualidades
e as diferenças, abandonar as discriminações
e os preconceitos, promover a solidariedade
e dizer não a violência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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INTRODUÇÃO

O QUE É PROJETO PEDAGÓGICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Projetos são formas didáticas de organização do trabalho na sala de aula
que oportunizam aos profissionais da educação uma prática pedagógica adequada
e elaborada, potencializando as aprendizagens das crianças desde muito pequenas.
O trabalho com projeto em sala de aula, propõe uma organização didática que pressupõe
um produto final. Em sua elaboração deve-se ter claro e bem definido os objetivos
gerais e específicos, propondo uma sequência de atividades que faça o educando pensar
e refletir sobre o que está sendo pesquisado. O projeto precisa ter uma base teórica
que sustente a prática do educador dentro da sala de aula. O projeto visa estabelecer
princípios e construções construtivas, envolvendo um trabalho que integre todas as áreas
do conhecimento sendo elas: motora, afetiva e a linguagem. O projeto deve ter uma
organização propiciando um resgate das atividades cotidiana, além de ser um instrumento de
registro vivo que materializam as práticas do educador. O trabalho com projeto serve como
mediador para o momento da uma avaliação, sendo esta constante e formativa. Importante
ressaltar que os projetos devem ser pensando a partir da realidade dos grupos de crianças,
valorizando e resgatando suas experiências significativas e vivenciadas.
Palavras-chave: Organização; Reflexão; Registro.
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Projetar
é
como
construir
com
peças que estão dentro de uma caixa
sem tampa, mas não há um desenho
da figura final, tenta montar, encaixar e
procurar aquelas que tem conteúdo ou
formas semelhantes e, aos poucos, vai
surgindo uma figura surpreendente. Os
conteúdos serão peças do quebra–cabeça,
e somente ganharão significação quando
relacionados em um contexto.
Projeto é um desejo, uma intenção
de fazer ou realizar algo no futuro, a
vontade de fazer planos. O projeto deve
ser considerado como um recurso, uma
ajuda, um jeito de trabalhar com o tema
para dar vida ao conteúdo desejado em
aprender, tornado a sala de aula e escola
mais atraente. Significa que o educador
deve ter um olhar crítico sobre o conteúdo
a ser definido, ter um objetivo a ser
alcançado e tarefas que serão desenvolvidas
e valorizadas pelos educandos.
Um projeto é uma abertura para
possibilidades amplas de encaminhamentos
e resoluções, envolvendo uma vasta gama
de variáveis de percursos imprevisíveis,
imaginativos, criativos, ativos e inteligentes,
acompanhado de uma grande flexibilidade
de organização.
Os projetos permitem criar sob
forma de autoria singular ou de grupo,
um modo próprio para abordar ou
construir uma questão e responde–lá.
A proposta de trabalho com projetos
possibilita momentos de autonomia e
de dependências do grupo. Momentos

estes de cooperação do grupo, autoria,
sociabilidade, liberdade, individualidade,
interesse e esforços.
Ao pensarmos em trabalho com projetos,
podemos fazê-lo em diferentes dimensões:
os projetos organizados pela escola para
serem realizados com as famílias, com as
crianças, e os com professores, indicam uma
ação intencional planejada coletivamente,
que tenha alto valor educativo, com
uma estratégia concreta e consciente,
visando a obtenção de determinado alvo.
O trabalho com os projetos pretende
favorecer para as crianças, uma atitude de
pensarem em temas importantes do seu
ambiente, refletirem sobre a atualidade e
considerarem a vida fora da escola.
O trabalho com os projetos em sala de
aula proporciona para o educador perceber
qual o caminho que cada criança fez para
despertar seu aprender, o interesse do aluno
pelo assunto trabalhado, sua participação e
o seu envolvimento nas diferentes situações
propostas, a interação e reflexão em grupo,
a compreensão da temática, por meio da
expressão de suas informações, sentimentos,
observações e conclusões.
Na educação, seja ela infantil, ensino
fundamental e médio, o trabalho com projeto
pode ser o alicerce do conhecimento, pois é
por meio dele que há troca de percepções,
de experiências e de conquistas. Quando
isto acontece o resultado final só pode ser
um: a aprendizagem.
Importante ressaltar que o educando,
como um ser em desenvolvimento, com
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vontade e decisões próprias, está sempre em
busca de conhecimento novos, habilidades e
atitudes, que são adquiridas em função de
suas experiências e em contato como meio
em que vivem. Por isso, ao desenvolver
um projeto de trabalho em sala de aula,
os educadores devem estar cientes que
algumas etapas devem ser seguidas, para
um bom projeto acontecer e a escola com
a função e o objetivo de formar cidadão
autônomo e participativos na sociedade,
precisam dar a escutar e dar a voz aos
educados para saber e entender de quais
assuntos são importantes para sua formação
e crescimento educacional.
Para conseguir formar este cidadão,
é preciso desenvolver nos alunos a
autonomia, a qual deve ser despertada
desde a educação infantil. A pedagogia de
projetos encontra-se como um instrumento
de fácil operacionalização dentre a gama
de possibilidades para atingir o objetivo
esperado. A pedagogia de projetos é uma
metodologia de trabalho educacional que
tem por objetivo organizar a construção
dos conhecimentos em torno de metas
previamente definidas, de forma coletiva,
entre alunos, professores, coordenadores,
equipe escolar e familiares.

COMO ELABORAR UM PROJETO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Um
projeto
é
elaborado
para
transformar um conceito em realidade.
Geralmente, ele é discutido e planejado
entre coordenadores, professores, equipe

escolar e deve ter as famílias como parceiros
nesta construção.
O projeto precisa ser elaborado
coletivamente por todos seguimentos
da unidade escolar. Para construção
do projeto, é fundamental que o
tema possa ser trabalhado sobre a ótica da
reflexão sobre a proposta pedagógica da
escola e este esteja como meta de trabalho
no Projeto Político da Escola.
A participação dos alunos em todas as
etapas é essencial, eles sabem melhor que
ninguém de quais temas eles têm interesse
em aprender, e este, deve ser pensando
e construído, seguindo os campos de
experiência para educação infantil.
Ao elaborar o projeto devemos
acreditar na superação do fracasso escolar,
dando ênfase nas possibilidades do ensino
aprendizagem do educando na sala de aula.
O projeto em sua construção deverá
respeitar o processo de organização e
estabelecer regras da convivência para um
bom funcionamento do mesmo, pensando
nos espaços e tempos, na construção
de saberes, das competências e dos
significados. Favorecerá a construção da
autonomia e da autodisciplina, por meio
de situações criadas em sala de aula
com momentos para reflexão, discussão,
tornando o sujeito ativo e atuante em
seu contexto de aprendizagem.
Ao elaborar o projeto sugerimos o
cumprimento das seguintes etapas: definição
de tema, definição dos objetivos gerais
e específicos, justificativa, metodologia,
atividades, recursos, tempo de duração,
registro, avaliação e produto final.
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Ao pensarmos na definição do problema
ou tema, o educador deverá valorizar as
experiências anteriores dos educandos, pois
a participação dos mesmos é essencial para a
realização do projeto.
O tema ou definição do problema
não deverá ser centrado no ensino
da informática. O computador e a internet
deve ser utilizado como um recurso na
justa medida em que forem úteis ao
desenvolvimento do projeto.
Ao definir os objetivos gerais deve
valorizar quais competências especificas
serão desenvolvidas pelos alunos com a
participação nas várias fases do mesmo. Que
impacto o projeto terá sobre o ambiente
externo da unidade. O que unidade escolar
pretende alcançar com este projeto e o que
deve mudar na escola em termos de formas
de trabalho, modalidades da aprendizagem e
envolvimento dos alunos.
Os objetivos específicos do projeto,
são mais precisos em detalhes, mantendo
coerência com os objetivos gerais, por meios
de atividades especificas.
Pensar
em
objetivos
específicos
é
considerá-los
como
soluções
a ser buscadas para o problema
razoavelmente bem limitados.
Ao refletir sobre a elaboração da
justificativa, deve-se valorizar o que
vai fazer valer a pena ao realizar o
projeto e a quem vai se beneficiar.
Pensar nas metodologias é refletir
de como contribuir para modificar
os hábitos e as formas de trabalhos
e dando ênfase ao desenvolvimento das
competências e das habilidades.

A pedagogia de projetos torna-se uma
metodologia adequada para ajudar na
formação de um adulto mais consciente.
As atividades deverão estar de acordo
com a realização do objetivo do projeto,
esclarecendo quais as habilidades e
competências serão desenvolvidas com
a execução de tais atividades propostas,
preocupando-se em esclarecer como estas
atividades estarão situadas dentro do
ano letivo, levando em considerações as
diferentes realidades das crianças inseridas
no contexto escolar.
O educador deverá estar atento aos
registros e descrever o local onde será
realizada as atividades, exemplo sala de
aula, biblioteca, pátio, quadra e solário,
preocupando-se em descreve as pessoas das
quais serão envolvidas na atividade.
O educador ao elaborar o projeto
necessitará estar preocupado em indicar
os recursos e os materiais necessários para
desenvolver as atividades propostas.
A duração do projeto está vinculada
ao interesse dos educados. O tempo
de estudo do tema do projeto, se faz
necessário ao conseguir contemplar as
curiosidades e as necessidades dos
envolvidos, tendo a possibilidade de durar
um bimestre, trimestre, semestre ou até um
ano, vai da vontade do grupo e do educador
notar o fim interesse dos alunos.
Os
registros
acompanham
todo
o processo de desenvolvimento do projeto,
ajuda a garantir a sistematização e auxilia
toda a construção do conhecimento.
Os registros deverão ser feitos diariamente,
por meio de fotos, escritas, relatos, falas e
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pesquisas afim de resgatar as experiências
anteriores das crianças formando uma
documentação real.
O
momento
da
avaliação
do
trabalho desenvolvido com projetos,
é feita a partir do reencontro com a
situação problema levantada inicialmente,
tendo por base os comentários e as
descobertas feitas sobre o que foi proposto
e o que foram realizados.
A auto avaliação deve ser priorizada,
observando o envolvimento individual
e coletivos dos envolvidos. O papel do
educador é imprescindível para ajudar os
educandos a superar as dificuldades.
A avaliação é constante e processual,
já que cada etapa do trabalho vai sendo
avaliada. As necessidades de aprimoramento
em cada momento são visualizadas
e
consequentemente
aprimoradas
durante todo a execução do projeto,
com a intenção de perceber o envolvimento
e a participação de todos, observando o
desenvolvimento tanto intelectual como
cultural sobre o aprendizado que foi
construído, criando possibilidades aos
educandos de atuarem na sociedade de
forma construtiva.
Todo projeto quando chega ao seu término,
deverá ter um produto final que estará
refletindo no percurso que os educandos,
juntamente com todos os envolvidos,
chegaram ao longo das descobertas
e soluções encontradas, retratando a
aprendizagem significativa construída.
Importante
lembrar,
que
cada
finalização de projetos apresenta novas
perguntas e que estas podem ser utilizadas

para encaminhar novos projetos, fazendo
se um exercício metacognitivo sobre a
aprendizagem realizada.
Ao trabalhar com projetos em sala de aula,
o educador torna-se um pesquisador do
pensamento das crianças, dos conhecimentos
pertences a elas e suas cultura e da sua
própria prática. Depois de um intenso
movimento de investigação com e sobre as
crianças, é impossível não aprender também
sobre a sim mesmo.

VANTAGENS DA PEDAGOGIA
COM PROJETOS
Existem vários tipos de projetos: simples,
complexos, alguns puramente manuais e os
que podem ajudar os alunos nas atividades
intelectuais por meio de pesquisa.
A proposta com trabalhos baseados em
projetos na educação infantil é apresentar
intencionalidade, originalidade e flexibilidade
de trabalho visando e respeitando os estágios
do desenvolvimento da criança. A grande
intenção é motivá-la a participação ativa.
O projeto oferece ao educando a
oportunidade de vivenciar e provar aspectos
inovadores da sociedade em que ela está
inserida, além de prepará-la para convivência
e melhor adaptação social.
A pedagogia de projetos pode ser
aplicada em todas as disciplinas e
programa curricular, podendo ser realizado
sistemática ou ocasionalmente. Com
vantagens incontestáveis, proporcionando
conteúdo vivo, ao contrário dos programas
paradidáticos ou apostilados usados no
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cotidiano escolar, sem objetivo e sentido
para desenvolvimento dos educandos.
A ação organizada das atividades
proposta pelo projeto, segue o princípio
de ao invés de impor aos alunos missões
cujo os objetivos são impossíveis, sem
utilidade e difícil compreensão, faz o
educando pensar e elaborar conhecimentos
com a proposta da realizar atividades
práticas e significativas que despertam o
verdadeiro valor do conhecimento.
O trabalho com projetos possibilita
melhorar a compreensão do aluno sobre
as necessidades do contexto social, o
valor do planejamento cooperativo, a
elaboração dos processos do trabalho
em grupo e a importância da participação de
cada um na atividade coletiva.
A relevância dos serviços prestados
aos outros e da solidariedade, favorecer
a
construção
das
aprendizagens
significativas interessantes para os alunos,
indica sempre um propósito para a ação do
aluno, pois cada atividade o educando saberá
o que fazer e para que fazer.
Vantagem
de
trabalhar
com
projetos é estar sempre propondo ou
encaminhando soluções aos problemas
levantados pelos alunos, oportunizando a
integração de atividades como um recurso
fácil de ser utilizado.
O
projeto
cria
possibilidade
da
concentração
dos
alunos
em
sua
atividade, ajudando–o a ter disciplina e
esforço pessoal ao realizar tarefas com
objetividade e concentração.
Quando o educador propõe um
diálogo entre as ciências, busca a

interdisciplinaridade,
desenvolvendo
o
pensamento divergente e possibilitando
a descoberta das aptidões pessoais e das
inteligências dominantes.
Ao despertar o desejo de aprender, o aluno
tem a iniciativa de buscar conhecimentos,
responsabilidades e investigação.
Com o projeto os alunos poderão adquirir
hábitos de esforços e perseverança no trato
ao enfrentamento dos trabalhos reais.
Inserir
o
conscientemente
os
alunos na vida social e cultural do seu
meio
socializando
com
ensino
de forma abrangente.
O trabalho com o projeto, pressupõe
ação direta do aluno sobre o seu processo
de aprendizagem de modo a proporcionalhe opções de escolha, abertura para
tomada de decisões com comprometimento
e oportunidade de planificar ações e
conscientizações de responsabilidade de
domínio da própria aprendizagem.
Ao trabalhar com projetos na educação
vem no sentido de promover a interação
e a socialização entre os educandos
e educadores, pois é relevante ter a
clareza e a compreensão de que o aluno
tenha a possibilidade de construir a sua
aprendizagem, que ele possa realmente fazer
parte do processo de ensino aprendizagem,
como um ser ativo e participativo
e crítico e não mais como alguém que
somente recebe a armazena conhecimentos
sem significado para si próprio.
A
educação
deve
ser
voltada
para a realidade e para as necessidades dos
educandos e o trabalho com projetos quer
suprir essa necessidade, reestruturando
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a prática de ensino-aprendizagem e as posturas do
educador, tornando a educação uma prática efetiva no
qual o educando e o educador possam se realizar cada
um na sua função, sendo o educador mediador do
conhecimento e não um detentor de todo o saber.
O trabalho com projetos aparece como uma das formas
de se resgatar a educação que tem se mostrado precária
e insuficiente, talvez a prática com projetos deve ser mais
estudada e analisada para ser realmente utilizada podendo
contribuir com todas as suas potencialidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto deve ser um recurso, uma ajuda, um caminho, uma
metodologia voltada ao conteúdo deixando a aprendizagem
das crianças na unidade escolar mais significativas.
Significa ainda acabar de vez com o estudo tradicional
centrado no educador, pois a pedagogia dos projetos propõe
uma sequência de atividade para educando ser o centro
da aprendizagem e determinante na construção de saber
operatório e este sujeito nunca ficara sozinho ou isolado.
O
educando
com
a
proposta
de
trabalho
com projetos deverá agir em constante interação e com os
meios ao seu redor.
Os projetos terão potencial se forem planejados
cuidadosamente e com usos de recursos, interesse e
compromisso por parte de todos os envolvidos.
A pedagogia dos projetos permite aos participantes
terem novos conhecimentos, autonomia e responsabilidade
com todo o contexto inseridos na unidade escolar.
Possibilitam a aprender a pensar criticamente a respeito das
informações que são beneficentes para o desenvolvimento
tanto intelectual como cultural sobre o aprendizado
que construído pesquisado e concluído.
A pedagogia de projetos vê o educando como ser
capaz, competente, com imenso potencial e desejo de
crescer. Alguém que se interessa, pensa, duvida, procura
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soluções, tenta outra vez, que compreender
o mundo a sua volta e dele participar
alguém aberto ao novo e ao diferente.
Para as crianças a metodologia de projetos
oferece o papel de protagonista das suas
aprendizagens, de aprender em sala de
aula, para além dos conteúdos, os diversos
procedimentos de pesquisa, organização e
expressão dos conhecimentos.
Para as crianças trabalhar com projetos
é
também
aprender
trabalhar
em
grupo e experimentar a aprendizagem
com
uma
função
intersubjetiva,
acompanhando as tendências da ciência

e da tecnologia de construção coletiva do
conhecimento, criando uma cultura de
aprendizagem mutua. Muitas habilidades
e capacidades são desenvolvidas na
execução
de
projetos
flexibilidade,
organização, interpretação, coordenação de
ideias, formulação de conceitos teóricos,
antevisão de processos, capacidade de
decisão, verificação da viabilidade dos
empreendimentos, decisão sobre elas,
mudanças
de
rumo,
desvendamento
do novo, ampliação de conhecimentos
e garantias de inclusão na rede de saberes
previamente adquiridos.

Graduação em Pedagogia pela
Faculdade UNIFIEO (2001);
Especialista em Psicopedagogia
Clinica pela Faculdade UNIFIEO
(2002); Professora de Educação
Infantil da Rede Municipal Ensino
de São Paulo.
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O TEATRO DE FANTOCHES,
AUXILIANDO NA APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA
RESUMO: Nesse trabalho procurei destacar a linguagem artística do teatro de bonecos, e
sua importância de ser ministradas aulas nos centros educacionais de ensino fundamental,
sendo parte dos conteúdos programáticos da disciplina de Educação Artística. De maneira
que seja também um instrumento de consolidação da arte ao passo que é objeto de
conhecimento específico a ser trabalhado nas escolas. Tendo pesquisado várias bibliografias
e somando com a fonte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998), além do suporte teórico fornecido por alguns dos autores
que trabalham com ensino das artes na alfabetização e arte-educação. Este trabalho tem
como objetivo, apontar, as estratégias e metodologias para uma efetiva prática do teatro
infantil na escola, para que assim o mesmo seja a possibilidade de termos um eficaz ensino
das artes nas salas de aula do ensino fundamental. A Educação pode ser o lugar no qual
o direito à arte, para produzir e para contemplar auxilia na formação da personalidade
do sujeito de maneira mais completa. Pensamos que o teatro deve assumir um papel de
encontro transformador entre o ator/espectador, que tenham predisposição e sensibilidade
para formas intensas de comunhão, quer seja na forma de riso ou crítica social.
Palavras-chave: Fantoches; Socialização; Ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é demonstrar
a importância de motivar educadores e
educandos a utilizarem o teatro de bonecos
como recurso para o desenvolvimento e
o aprimoramento da fala, da leitura e da
escrita do aluno de maneira mais lúdica.
Com esse recurso os alunos aprenderão
brincando, rindo e tendo prazer naquilo que
estão fazendo e enriquecendo seu processo
educativo e estimulando a criatividade.
Um
fator
relevante
neste
ato
pedagógico é a socialização, pois as
crianças podem trabalhar em grupos, o
que desencadeia a troca, interação em
busca de objetivos comuns, dividindo e
compartilhando esforços.
Por isso, é um excelente material para
clínicas e ludo terapias; pois o boneco pode
ser um intermediário entre uma realidade
sensorial, espiritual e cognitiva. O professor
deve planejar as atividades de forma que
privilegie o desenvolvimento de alguns
aspectos da inteligência da criança, podendo
utilizar esse recurso na criação de textos e
na encenação de peças, pois na vivência de
papéis os alunos aprendem a conviver uns
com os outros e revelam muito do seu eu.
O professor pode então verificar habilidades,
analisar atitudes, observar comportamentos,
aprender a conhecer seus alunos, o que
muito o auxiliará no processo educativo.
Ao passo de ser manifestação artística,
o teatro de bonecos tem apresentado
uma fusão de diferentes tendências
do passado e do presente. O uso de
tecnologias som, luz, técnicas de confecção,

enriqueceu e ampliou as possibilidades
cênicas, porém a escola não pode limitar-se
pela falta desses recursos tecnológicos para
aplicar essa técnica tão rica para o processo
de ensino-aprendizagem.
O boneco opera em níveis que a
objetividade da realidade não atinge por
isso o professor não pode utilizar uma
escala de valores para a avaliação, e
sim esperar a constatação de mudanças
do comportamento do aluno e seu
crescimento de forma global.
É hora de pensar em educar;
em
educar
brincando,
divertindo,
amando e experimentando. É preciso
considerar que na atualidade o ambiente
escolar precisa ser mais atrativo, instigante e
motivador para o aluno.

A HISTÓRIA DA CRIAÇÃO DO
TEATRO DE BONECOS
O teatro de bonecos tem sua
origem na mais remota antiguidade.
Segundo Ladeira e Caldas (2002), acreditase que na Pré-História os homens se
encantavam com suas sombras movendo-se
nas paredes das cavernas.
Nessa
época,
as
mães
teriam
desenvolvido o teatro de dedos, projetando
com as mãos, sombras diversas nas paredes
para distrair os filhos.
Com o passar do tempo, os homens
começaram a modelar bonecos de barro,
sem movimentos, a princípio.
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Mais tarde, conseguiram articular a
cabeça e os membros dos bonecos para
segui-la, fazer representações com eles.
Na Índia, China e Java também eram
realizados teatros de bonecos. Os egípcios
encenavam espetáculos sagrados nos quais
a divindade falava e era representada por
uma figura articulada.
Na
Grécia
antiga,
os
bonecos
articulados tinham, além da importância
cultural,
conotações
religiosas.
Na Itália, o boneco mais conhecido foi o
Maceus, que antecedeu o Polichinelo.
Na Turquia havia o Karagoz; na Alemanha,
o Kasper; em Java, o Wayang; na Grécia, as
Atalanas; na Rússia, o Oetruska; na França,
o Guinhol; e no Brasil o Mamulengo. Todos
esses bonecos tinham poucos recursos
técnicos, mas com grandes possibilidades
expressivas como: a espontaneidade, a
irreverência e até por vezes a crueldade.
Depois da primeira guerra, as
marionetes, bonecos articulados movidos
por fios, foram difundidos pelo mundo e
introduzidos nas escolas.
No Brasil, os bonecos de fantoches
começaram a serem utilizados em
representações.
Foi o Nordeste que o teatro de bonecos
apareceu em destaque, sobretudo em
Pernambuco, no qual até os dias atuais é uma
das maiores tradições. É o teatro Mamulengo,
rico em situações cômicas e satíricas.
Observando-se esse caminhar, mostra-se
que o teatro de bonecos pode ser um elo
que faltava para auxiliar no processo ensinoaprendizagem, pois os bonecos estão sendo
utilizados desde a pré-história.

Compreende-se então que este é um
recurso muito antigo, que precisa ser
resgatado no ambiente escolar, para
estimular a criatividade e a apreciação pela
arte na formação do cidadão consciente,
crítico e participativo.
Deve-se, a todo o momento, manter o
contato visual e ajudar a seguir comandos
com mudança de tonalidade de voz, a fim
de desenvolver a capacidade de agir, com
finalidade de iniciar e terminar processos.
É comum estes conhecimentos estarem
associados aos métodos de integração
sensorial, pois existem muitas intersecções e
estratagemas em comum entre ambos.
O envolvimento da família nestas
atividades é fundamental e a mesma pode
ser orientada a manter tais atividades em
ambiente doméstico.
Os cuidadores devem ser instruídos e
orientados a entender os objetivos das
intervenções e estimulados a ampliar a
gama de estratégias nos mais diversos
contextos. É salutar que o tratamento
psicomotor seja conduzido dentro de uma
abordagem interdisciplinar e associado a
outras formas de intervenção, pois o
desenvolvimento da linguagem e o suporte
escolar acrescentam e auxiliam muito a
generalizar os resultados do tratamento.

O VALOR PEDAGÓGICO DO
TEATRO DE FANTOCHES NAS
ESCOLAS
A escola tem que ser um local preparado
adequadamente para receber as crianças,
as quais passam a metade do dia neste
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ambiente, ter um bom espaço físico para
desenvolverem sua atividades e os materiais
e equipamento que torne-a atrativa e
prazerosa para seu desenvolvimento
Compreende-se, portanto que nossos
alunos precisam estar mais motivados para
aprimorar a fala, a leitura e a escrita e de
maneira mais lúdica.
Com professores capacitados com
didáticas atuais, a escola deve proporcionar
atividades lúdicas e tornar
a leitura
interessante e inserindo o teatro de bonecos
para aguçar a curiosidades e o interesse dos
alunos para o aprendizado, tornando as aulas
prazerosa e divertidas..
A escola concorre nos dias atuais com a TV,
o vídeo, o computador e novas tecnologias
que surgem diariamente, que também
motivam as crianças e despertam nelas o
prazer e a diversão; mas não desperta nelas
o prazer e o gosto pela leitura e a escrita.
A escola
necessita
romper com
os métodos ultrapassados de alfabetização,
para formar bons leitores, oferecendolhes
materiais
e
equipamentos
tecnológicos
que
façam
com
que
a qualidade do ensino melhore e
consequentemente sua vida também.
E para isso a criança necessita de
experiências que estimulem a exploração, a
experimentação e a criação.
A educação escolar não deve ser apenas
um aprendizado mecanizado sistemático
imposto por normas que não condiz com
a realidade atual, sem reflexões e sem
participação afetiva e interessada da criança.
Por intermédio do teatro de fantoches,
podemos levar as crianças a um mundo de

sonhos e fantasias que lhe permitirá ensinarlhes as mais variadas lições de vida.
O mundo do teatro de fantoches é, para a
criança, um mundo maravilhoso e fantástico,
que pode atuar em sua vida de forma
educativa e instrutiva, pois ela identifica-se
com os personagens por eles representados,
e se transforma em razão do modelo de vida
por eles exemplificado.
O trabalho com teatro de fantoches, além
de proporcionar horas de lazer e divertimento
às crianças ajuda no seu desenvolvimento
psicossocial, espiritual e intelectual.
O uso do teatro de fantoches deverá ser
utilizado para ensinar a ler, contar, viver,
respeitar, ensinar a amar verdadeiramente,
ensinar a valorizar os pais, os mestres e
a pátria. Ensinar, espacialmente, a amar a
Deus, pois amando a Deus seremos capazes
de tornar o mundo melhor.
Segundo Ladeira e Caldas (1989), o teatro
de fantoches tem um valor pedagógico
grandioso, quando se trata da motivação
para a fala, a leitura e a escrita da criança.
Acredita-se fortemente nesta integração
da área de Artes com Língua Portuguesa,
visto que inúmeras vezes nas aulas de artes o
alunos confeccionam seus bonecos e utilizam
na sala de aula, para dar continuidade aos
trabalhos de literatura e língua portuguesa,
integrando os conteúdos em si, para
beneficiá-los quanto à comunicação.
Outra
questão
outrora
levantada
é com relação ao gosto pela leitura e
escrita, pois a criança que dramatiza um
personagem com o fantoche, sente-se
motivado para ler novas histórias que podem
ser colocadas em ação.
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Se este trabalho for rico, com relação
a sua diversidade textual, com certeza
o
professor
perceberá
nas
crianças um ato reflexivo diante de
determinados textos.
Num outro momento do trabalho, com
certeza a criança estará motivada para criar
histórias, com personagens diferenciados
para então dramatizar.
Sendo
assim,
dará
ênfase
ao
personagem que ela própria confeccionou,
dando vida, e estimulando o ato imaginativo
envolto neste trabalho.
Um
fator
relevante
neste
ato
pedagógico é a socialização, pois as
crianças podem trabalhar em grupos, o
que desencadeia a troca, interação em
busca de objetivos comuns, dividindo e
compartilhando esforços.
Isso acontecendo é muito importante,
pois existe uma diversidade também,
nos níveis de aprendizagem com relação à
fala, a leitura e a escrita.
Por meio da construção e manipulação de
bonecos de fantoches o educando terá uma
forma prazerosa e significativa de trabalhar a
linguagem oral e escrita.

OS ASPECTOS DO
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO
COM O TEATRO DE BONECOS
Em sala de aula utilizando os
bonecos como ação pedagógica, com a
orientação e supervisão do professor,
os alunos serão beneficiados com
a socialização, comunicação, criatividade e

o desenvolvimento se tornam um divertido e
instigante incentivo a aprendizagem.
As crianças pequenas inicialmente brincam
sozinhas com os bonecos.
Depois se juntam espontaneamente e
cada fala por seu fantoche. È um princípio de
socialização; e a criança começa a perceber a
necessidade de:
• esperar sua vez de falar;
• ouvir o que os outros falam;
• respeitar a opinião dos outros;
• exprimir seus desacordos com
argumentos convincentes.
Os bonecos também levam as crianças
à descoberta das potencialidades da voz.
Aprendem a adequar a voz às situações,
percebendo que podem aliar o ritmo vocal
ao gestual.
O teatro de bonecos educa a audição.
Ensina a criança a prestar atenção ao mundo
sonoro, a ouvir com interesse o que os outros
falam e a perceber a beleza da música e do
ritmo.
As crianças jogando com os colegas e
inventando diálogos desenvolvem:
• A percepção visual, auditiva e tátil
• A percepção da sequência de fatos
(noção espaço-temporal)
• A coordenação de movimentos
• A expressão gestual, oral e plástica
• A criatividade
• A imaginação
• A memória
• A socialização
• O vocabulário
Com o teatro de bonecos o professor
observa aspectos do desenvolvimento da
criança que não os percebe durante os
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trabalhos escolares como: a emoção, carência
afetiva, socialização e a solidariedade com
os personagens.
É importante aliar a expressão gestual
à improvisação de contos, pequenas
quadrinhas, jogos verbais, rimas de palavras
ou frases.
Em alguns países, o teatro de bonecos na
educação já é usado como auxiliar de ensino:
matemática, poesia, literatura e línguas
estrangeiras.
Deveria ser utilizado também na educação
de saúde preventiva, para transmitir noções
de higiene, direitos e deveres cívicos e
alfabetização.
O teatro de bonecos tem dois aspectos
importantes: quando o aluno o assiste (
teatros de bonecos - instrumento) e quando
o cria ( teatro de bonecos – processo ).
1- Teatro de bonecos – instrumento
: trata-se do espetáculo assistido como
manifestação artística.
Para isso o professor pode usá-lo em
pequenos espetáculos, em pequenas
histórias ou apenas para transmitir temas
simples ou conceitos abstratos.
Também é instrumento quando utilizado
pelo aluno para transmitir ou verbalizar o
aprendido.
2- Teatro de bonecos – processo: tratase da confecção, manipulação e criação de
temas e roteiros pelo próprio aluno.
Para o desenvolvimento do teatro de
bonecos como auxiliar pedagógico, é preciso
respeitar algumas etapas importantes como:
a) Motivação: é preciso dar ao aluno uma
referência do valor lúdico do boneco;
b) Diálogo: é preciso dar ao aluno

condições de percepção de que o boneco
não é gente nem bicho, por meio de diálogo
antes e depois da apresentação;
c) Confecção: é preciso que o aluno
tenha a oportunidade de criar seus próprios
personagens de acordo com sua faixa etária,
quanto à complexidade nas elaborações dos
bonecos;
d) Manipulação: é preciso que o aluno sinta
o boneco, dando vida a ele e projetando nele
todos os seus sentimentos.
Por isso, é um excelente material para
clínicas e ludoterapias; pois o boneco pode
ser um intermediário entre uma realidade
sensorial, espiritual e cognitiva;
e) Expressão verbal: é preciso que o aluno
compreenda que a expressão do boneco se
faz por meio de pequenos e amplos gestos,
verbalização de fatos ou situações;
f) Improvisação e dramatização: é
preciso que o aluno explore ao máximo
sua capacidade de inter-relacionar seus
movimentos corporais;
g) Participação e análise: é preciso
que o aluno seja estimulado a uma
autoanálise, desenvolvendo assim seu
espírito crítico-objetivo.

O
professor
deve
planejar
as
atividades que desenvolva alguns aspectos
da inteligência da criança e incentive a
criatividade, podendo utilizar esse recurso
na criação de textos e na encenação de
peças, pois na vivência de papéis os alunos
aprendem a conviver uns com os outros e
revelam muito do seu eu.
O professor devera analisar atitudes,
observar comportamentos, aprender a
conhecer seus alunos, e interagir que muito
o auxiliará no processo educativo.
Para trabalhar o teatro de bonecos
é necessário que o professor verifique
o nível de desenvolvimento em que as
crianças se encontram. A partir daí, o
professor organizará atividades desafiadoras,
sempre valorizando a capacidade de

descoberta de cada criança com relação ao
seu próprio boneco.
Uma vez que, no jogo de teatro de
bonecos, o professor incentiva o diálogo, as
crianças começam a justificar suas ações.
Isso representa um avanço em relação
ao desenvolvimento da linguagem e da
socialização, e o seu objetivo na escola, é
oferecer oportunidades de criação, recriação
e manifestação artística.
Saber narrar histórias é uma arte.
Elas divertem, dão prazer, desenvolve a
criatividade, a memória e despertam todos
os nossos sentimentos.
Sendo
uma
manifestação
artística, o teatro de bonecos tem
apresentado uma fusão de diferentes
tendências do passado e do presente.

O TEATRO DE BONECOS E
O DESENVOLVIMENTO DE
HABILIDADES
Segundo Ladeira e Caldas (2002, p.17) “O
teatro de bonecos proporciona às crianças
o desenvolvimento de várias habilidades ao
confeccionar os bonecos, ao criar os textos e
ao encenar as peças.”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que os professores da Formação de
docentes devem associar os saberes disciplinares e
específicos de artes, para que com estes conteúdos os alunos
dominem o processo-aprendizagem e entendam quais as
formas que realizam este processo.
Consequentemente com este material de apoio,
abordando com os alunos a História do Ensino da Arte,
se localizem quais foram às medidas desenvolvidas durante
toda a educação do nosso país.
Entendendo a preocupação do Ensino da Arte mais voltada
para o social...
Outra questão, analisada com os alunos é a importância da
Arte na vida do ser humano.
Agora a grande preocupação é dar suporte e orientá-los,
de maneira que consigam alfabetizar corretamente seus
alunos, com uma proposta pedagógica, no qual de acordo
com as Diretrizes Curriculares de Arte, poderão escolher os
conteúdos, como aplicá-los metodologicamente e por fim,
como fazer a avaliação em Arte.
Adquirindo uma visão geral sobre todos estes itens,
eles começaram a trilhar um caminho em busca de mais
conhecimentos, por meio de cursos de aperfeiçoamento,
pesquisas diversas (livros, revistas, internet, televisão...), e até
trocar experiências entre eles próprios.
Já que tendo uma boa base de informações históricas,
conceituais e pedagógicas em Arte, não terão grandes
dificuldades em trabalhar o Ensino de Arte nas séries iniciais
do Ensino Fundamental.
Assim dando o devido valor, quanto às outras disciplinas,
pois faz parte da formação integral do ser humano e deve ser
trabalhado desde cedo.
Buscando
conhecimento
e
o
aperfeiçoamento
nos cursos de capacitação o professor estará
preparado para transmitir melhor seu conhecimento e
fazendo com que a aprendizagem seja interessante e
estimulante aos alunos.
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Uma observação interessante e prioritária
é a estrutura física das escolas, elas devem
estar preparadas para receber os alunos,
com salas de teatro, música, dança entre

outros equipamentos eletrônicos, materiais
para confecções de bonecos, enfim todos
os materiais a serem utilizados para o
desenvolvimento do ensino em sala de aula.

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 EMEI
Morro Doce
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O USO DAS MANDALAS COMO
METODOLOGIA DE ENSINO NA
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
RESUMO: A Mandala é uma arte que influência a maneira com que o individuo se relaciona
com as formas encontradas no meio a qual esta inserida. Constitui de uma expressão
artística que leva as pessoas a entenderem o universo psíquico por meio dos desenhos.
Já foi comprovado que a Mandala pode dar motivação ao ser humano à medida que este
descobre novas formas de coexistir com os objetos e, por meio das expressões, expor as
confluências do seu ser interior. Nas crianças, a Mandala pode ser usada para dar inicio a
educação matemática, e, a educação artística que é o foco deste artigo. Como uma forma
metodológica eficaz, a Mandala é uma ferramenta de ensino útil para ser usada pelo professor
em sala de aula.
Palavras-chave: Mandala; Psíquico; Artística; Criança; Metodologia.
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INTRODUÇÃO
A arte esta presente em todo lugar. Na
janela do quarto, nos brinquedos infantis ou
no atravessar da rua observamos variedades
da expressão artística de diferentes
formatos, cores e crenças. Ao longo da vida
o ser humano vai aprendendo e aplicando
em sua vida os preceitos internos e
expondo-os à medida que interpreta o
mundo ao seu redor. Para Fischer (1983,
p. 01), a função da arte é fundamental
para as pessoas, pois seu “papel de
clarificação das relações sociais, ao papel
de iluminação dos homens em sociedades
que se tornavam opaco, ao papel de ajudar
o homem a reconhecer e transformar a
realidade social.”. Por isso, este artigo
objetiva entender a ação dos professores
especialistas em educação artística no
uso das Mandalas como prática de ensino
relacionado à visão dos alunos nas formas
geométricas e cores. A justificativa para
esse tema é abordado na problemática
dos alunos de interpretar figuras e
formas geométricas e representa-los por
meio de desenhos. Então, estudamos
como usar a técnica das Mandalas em
aula
para
auxilia-los
desenvolvendo
assim, seu cognitivo.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO
Desde a infância, a arte deve ser
incentivada para que a criança desenvolva
habilidades no campo a qual ela se

identifica. E é nessa fase que se deve
estimular o indivíduo a agir de modo
espontâneo para que este consiga expressar
suas características que perpetuaram ao
longo de sua aprendizagem. Para Ostrower
(1978, p.166), “ao exercer o seu potencial
criador, trabalhando, criando em todos os
âmbitos do seu fazer, o homem configura a
sua vida e lhe dá um sentido.”.
Assim, vemos a necessidade de criar
nos alunos o interesse genuíno pela
matéria. Segundo Pontes (2001, p. 90) a
artes deve ser vista de maneira bem mais
abrangente, como segue:
O cotidiano da escola de Educação Infantil
é permeado por práticas expressivas com
linguagens artísticas. Essas linguagens são
instrumentos de comunicação usuais na
ação da criança sobre o mundo e no fazer
pedagógico do professor. Os professores,
para atender às demandas de comunicação
com as crianças, fazem usos das linguagens
artísticas voltadas para os mais variados
objetivos. No entanto, mesmo fazendo parte
do dia-a-dia as linguagens artísticas são, na
maioria dos casos, articuladas pelo professor
intuitivamente e/ou inconscientemente
como algo já incorporado ao trabalho e sobre
o qual não é necessário refletir.
O objetivo da educação artística é
humanizar o ser humano e ativar a sua
concepção do mundo numa visão antrópica
e reacionária a fim de expressar suas
concepções internas. Soares (2007, p.4) diz
sobre:
A arte humaniza, e se ela humaniza,
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precisamos mais do que nunca, da sua
utilização no meio educacional e mais
ainda na sociedade de modo geral. Pois se
temos consciência de que a educação é a
base estrutural, juntamente com a família,
de uma sociedade plena, também temos
consciência de que precisamos cada dia mais,
de pessoas comprometidas com o tema da
humanização dos indivíduos. Humanizar no
sentido completo e pleno da palavra. Mais
do que oferecer aos indivíduos condições
de vivência, de sobrevivência, dar a eles
a oportunidade de ser quem realmente
são, com toda a sua individualidade e
peculiaridades (SOARES, 2007, p.4).

O USO DA MANDALA COMO
TÉCNICA DE ENSINO NA
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
A Mandala é uma expressão artística que
leva as pessoas a entenderem o universo
psíquico por meio dos desenhos. Segundo
relata Dibo (2006, p. 109):
A Mandala é, concomitantemente, a
imagem e o motor da ascensão espiritual,
que procede de uma interiorização cada vez
mais elevada da vida. É ainda através de uma
concentração progressiva do múltiplo no
uno que o eu pode ser integrado no todo e
o todo reintegrado no eu. C. G. Jung recorre
à imagem da Mandala para designar uma
representação simbólica da psique, cuja
essência nos é desconhecida. Observou
que essas imagens são utilizadas para
consolidar o mundo interior e para favorecer
a meditação em profundidade.

De fato, a arte de construir Mandalas “é
uma das mais importantes da Índia, pois
mostra as leis que governam o Cosmos, às
quais estão submetidos tanto os homens
como a Natureza em si mesma”. (GREEN,
2005, p. 16). Chandra e Kumar (2005, p. 308)
nos ajudam a entender que:
As mandalas são diagramas circulares
e esféricos para a visualização durante as
práticas religiosas. É um dos maiores símbolos
da experiência humana. Ela é a passagem
de um estado para outro, ou seja, do
material ao espiritual. Seu centro é uma
entidade; sua periferia é a perfeição. É um
instrumento visual para a concentração
ou meditação introvertida que conduz à
realização das formas sobrenaturais que se
encontram na mandala.
A Mandala, seguindo o campo da
religiosidade, concentra “o campo de força
de [...]” e “modifica a energia em vários
níveis. Ele estimula a mente a equilibrar as
emoções e ativa os processos físicos
ajudando
a
restabelecer
sua
função plena. A Mandala é uma fonte de
cura” (FIORAVANTE, 2002, p. 8). De fato,
como refere Jung:
[...] as mandalas não provêm dos
sonhos, mas da imaginação ativa. [...] As
mandalas melhores e mais significativas
são encontradas no âmbito do budismo
tibetano [...] Uma mandala deste tipo é
assim chamado “yantra”, de uso ritual,
instrumento de contemplação. Ela ajuda a
concentração, diminuindo o campo psíquico
circular da visão, restringindo-o até o centro.
(JUNG, 2002, p. 352)
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Figura 1 - Mandala simples

Fonte: Disponível em http://mandalas.colorir.com/
mandala-38.html. Acesso em 09 de junho de 2018.

Tal forma de representação permite que
o aluno se expresse e que o professor, por
meio de uma boa intervenção entenda-o
buscando uma boa harmonia de trocas. Um
dos pensadores que utilizam desta forma de
ascensão espiritual em seus estudos é Carl
Gustav Jung. De acordo com Peixoto (2003):
[...] o indivíduo humano é automediador,
significando que se constitui a si mesmo
historicamente, no seio da sociedade, ou
seja: “constitui todas as suas potencialidades,
as quais não são pressupostas como algum
estado original dado, mas são constituídas
na e pela práxis”, que, como esfera do ser
humano, é coletiva, acontece no âmbito
social, comunitário (PEIXOTO, 2003, p. 41)

O USO DA MANDALA NA SALA
DE AULA
A Mandala pode ser bem explorada em
sala de aula com objetivo da exploração

do autoconhecimento do aluno sobre a
realidade ao seu redor. Com isso, este
aprende a interpretação desta e conclui uma
relação harmoniosa. Para isso, veja algumas
sugestões da aplicação desta técnica em sala
de aula.
Do ponto de vista psicológico, a Mandala
se definiria como a estrutura de um
determinado comportamento da consciência
coletiva do homem. Este se manifestaria
claramente quando nossa consciência
individual permanece em um estado de
semivigília: são mandalas, por exemplo,
esses desenhos abstratos que realizamos
inconscientemente, numa folha de papel,
mesmo quando estamos distraídos, por
exemplo, assistindo a uma aula, reunião
ou
conferência
desinteressante,
ou
simplesmente atendendo um telefonema e em
outras situações. Estes desenhos, de uma ou
de outra maneira, intentam compensar nossa
dispersão mental e ordenar nesse preciso
momento nossa existência. Ao analisar
estes desenhos, realmente comprovaremos
que a maioria estão traçados a partir de
figuras geométricas simples, geralmente, um
círculo, um quadrado, uma espiral e outras.
(GREEN, 2005, p. 22)
Primeiro, selecionemos alguns desenhos
em branco para colorir. Este exercício
auxilia na interação com sua mente. Colorir
é um ótimo exercício que estima o corpo
e interage com o pensamento ao passo
que desenvolvemos nossa criatividade.
Não se solicita nenhum dom artístico para
tal exercício. Esses exercícios auxiliam na
formação prática cognitiva do aluno que, de
acordo com Lorenzato (1995, p.8):

1616

Em termos de prática pedagógica,
as crianças devem realizar inúmeras
experiências ora com o próprio corpo,
ora com objetos e ora com imagens; para
favorecer o desenvolvimento do senso
espacial das crianças é preciso oferecer
situações onde elas visualizem, comparem e
desenhem formas: é o momento do dobrar,

recortar, moldar, deformar, montar, fazer
sombras, decompor, esticar [...] para, em
seguida, relatar e desenhar; é uma etapa que
pode parecer mero passatempo, porém é de
fundamental importância.
Algumas sugestões de desenhos podem
ser aplicadas:

Imagem 3 - Exemplos de Mandalas para
colorir

Imagem 4 - Exemplos de Mandalas para
colorir

Fonte: Disponível em http://mandalas.colorir.com/

Fonte: Disponível em http://3.bp.blogspot.

mandala-38.html. Acesso em 09 de junho de 2018.

com/-lY6BbmNZ- fo/T8bcQoQa5XI/
AAAAAAAAM4U/0wa2RDk_DKg/s640/
mandala+11-739944.gif. Acesso em 09 de junho de
2018.

Uma boa musica relaxante de fundo pode
ser colocada para fluir o pensamento, desde
que não seja algo chamativo demais senão
ocorre o oposto do que se espera. Incentivar
as crianças a usarem os traços dos desenhos
na Mandala para evoluir seu modo de envolver
os objetos em torno do seu cotidiano para
então, propor ao grupo a relação harmoniosa

de todos os conjuntos. Por exemplo:
O círculo (ou esfera) como um símbolo
do “Self” expressa a totalidade da psique
em todos os seus aspectos, incluindo o
relacionamento entre o homem e a natureza
[...] ele indica sempre o mais importante
aspecto da vida: sua extrema e integral
totalidade. (2002, p. 246)
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Imagem 5 - Divisão para construção da
Mandala

Também, podemos entender a utilização
da arte Mandala como forma de expressão
metodológica que o professor pode utilizar
para melhor evoluir epistemologicamente
seu discente. Assim, lemos no PCN (1998):
É muito importante que o educador saiba
o seu papel e que esteja em constante
atualização perante a escola e sociedade,
o professor de arte deve trabalhar a
subjetividade do aluno no ensino da arte,
estimulando-o à criação artística. Ensinar
arte em consonância com os modos de

aprendizagem do aluno significa não isolar
a escola da informação social e, ao mesmo
tempo, garantir ao aluno a liberdade de
imaginar e edificar propostas artísticas
pessoais ou grupais. Nesse contexto, o
aluno aprende com prazer a investigar e
compartilhar sua aprendizagem com colegas
e outras pessoas, ao relacionar o que
aprende na escola com o que se passa na
vida social de sua comunidade e de outras.
(BRASIL, 1998, p.44).

Fonte: Disponível em http://cursos.unipampa.edu.
br/cursos/cienciasexatas/files/2014/06/TCC_
AnaPaula2016-2.pdf. Acesso em 09 de junho de 2018.

Observando a maneira como se constroem
as figuras, por meio delas, os alunos
aprendem a matemática que permite os
alunos associar e inter-relacionar as disciplinas
aplicadas por meio da metodologia em sala
de aula. Assim, D’Amore nos diz:
(...) o resultado figural ou proposicional
ou um resultado misto de uma solicitação
(interna ou externa). A imagem mental é
condicionada pela experiência pessoal,
pelas influencias culturais, pelos estilos
pessoais, em poucas palavras, é produto
típico do indivíduo, mas com constantes
e também conotações comuns entre
indivíduos diferentes. Ela pode mais ou
menos ser elaborada conscientemente
(essa capacidade de elaboração, no
entanto, também depende do indivíduo).
Todavia, a imagem mental é interna e, pelo
menos em primeira instância involuntária.
(D’AMORE, 2007, p. 195).

O ato de pintar a Mandala também
influi na forma do aprendizado proposto
pela educação artística na metodologia da
Mandala. Assim, Dondis relata:
A cor está carregada de informação
e é uma das experiências visuais mais
penetrantes que todos temos em comum.
Portanto,
constitui
uma
valiosíssima
fonte de comunicações visuais (.) também
conhecemos a cor englobada numa ampla
categoria de significados simbólicos (...) cada
cor tem numerosos significados associativos
e simbólicos. Por exemplo, a cor oferecenos um enorme vocabulário de grande
utilidade no alfabeto visual. (...) há três
cores primárias ou elementares: amarelo,
vermelho, azul. Cada uma representa
qualidade fundamental O amarelo é a cor
mais próxima da luz e do calor, o vermelho
é a mais emotiva e ativa e o azul é passivo e
suave. (DONDIS, 1997, p. 64-69)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao buscarmos entender a relação estabelecida entre
o professor e aluno entendemos a real significância da
educação para a construção do conhecimento e dos papeis
estabelecidos na escola. Por fim,
A arte, com a riqueza de sua simbologia, “possibilita ao
ser humano uma forma de suspensão da realidade, a partir
da qual retorna ao dia-a-dia transformado e enriquecido,
ou seja, com a sua compreensão da realidade humana
ampliada”. Isso “faz com que o indivíduo singular se
identifique com a humanidade em geral” e possa se perceber
“... particularmente mais humano ao mesmo tempo em que
compartilha esse significado e se sente parte da humanidade”
(TROJAN, apud PEIXOTO, 2001, p. 109).
Tal relacionamento é capaz de mudar o rumo da
educação. A Mandala como forma de expandir o
poder da mente sobre o corpo e a interação de ambos
harmoniosamente são ferramentas que fazem parte de um
pensamento moderno que permeia a educação visando um
total desenvolvimento do social do aluno que atuará de
modo ativo numa sociedade em mudanças.
A arte só pode ser conhecimento - conhecimento
específico
de
uma
realidade
específica:
o
homem como um todo único, vivo e concreto transformando a realidade exterior, partindo dela para fazer
surgir uma nova realidade, ou obra de arte. O conhecer
artístico é fruto de um fazer; o artista não converte a
arte em meio de conhecimento copiando uma realidade,
mas criando outra nova. A arte só é conhecimento na
medida em que é criação. Tão somente assim pode servir à
verdade e descobrir aspectos essenciais da realidade humana
(PEIXOTO, 2001, p.118).
Desta forma, fizemos uma analise das maneiras em que
a educação infiltra na mente do aluno vendo as teorias de
Carl Gustav Jung (JUNG, 2002) que estudou a Mandala e a
utilizou em seu consultório constatando que seus pacientes
melhoravam ou relaxavam com o uso da mesma. O objetivo
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dos pensamentos como um todo é unir a
educação num patamar melhor e uniforme,
valorizando o aluno e suas singularidades
culturais construídos informalmente e ao

longo do tempo. Estas não podem ser negadas
pelo professor que recebe a incumbência de
infundir o entendimento da aplicação dos
conceitos teóricos na prática.

Alessandra Batemarque
Messmer
Graduada em Pedagogia
pela Universidade São
Marcos. Professora da rede
pública municipal de ensino
na modalidade do ensino
fundamental I lecionando na
CEMEI Irapara.
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INTRODUÇÃO

O USO DE MÚSICA NO PROCESSO
DE ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este artigo tem por finalidade apresentar as contribuições que o uso da música na
escola pode oferecer ao processo de alfabetização das crianças no Ensino Fundamental I (do
1° ao 5° ano). Traz também as propriedades da música que favorecem o desenvolvimento
do aluno. Aborda a musicalização como instrumento para a construção do ensino/
aprendizagem de cada ser dentro da ação pedagógica. Ao descobrir a música, o homem teve
uma revolução na comunicação, fazendo com que progredisse, aprendesse e ensinasse toda
a cultura do momento histórico social. A música é favorável ao desenvolvimento do homem
e da sociedade e pensando assim acredita-se que é um ótimo meio para aprendizagem no
processo de alfabetização.
Palavras-chave: Música; Alfabetização; Aprendizagem.
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Este trabalho tem por finalidade
apresentar as contribuições que o uso da
música, cantigas de roda, parlendas podem
proporcionar na alfabetização das crianças.
O papel da música na educação
não é apenas no foco da experiência
lúdica, mas também um direcionamento
facilitador do processo de aprendizagem. A
música é um bem cultural, todos devem ter
acesso e torna as crianças mais receptivas
para o aprendizado.
A música contribui para a aprendizagem
pois
desenvolve
o
cognitivo/
linguístico, psicomotor e sócio-afetivo
dos alunos. Nesse sentido, é primordial o uso
da música como fonte de estímulos, equilíbrio,
bem-estar, relaxamento, aprendizagem e
prazer para as crianças.
A
ação
musical
deve
induzir
comportamentos motores e gestuais,
que
direcionados
às
atividades
lúdicas
de
alfabetização
facilita
a
compreensão e associação dos códigos e
signos linguísticos, gerando a construção do
saber e competência leitora.
Alguns métodos ainda utilizados nas
escolas estão ultrapassados e não
despertam
mais
o
prazer
e
encantamento nos alunos, a música pode
contribuir para tornar esse momento
mais alegre e favorável à aprendizagem,
Snyders (1994, p. 14), destaca:
propiciar uma alegria que seja vivida
no presente é a dimensão essencial da
pedagogia, e é preciso que os esforços dos
alunos sejam estimulados, compensados e

recompensados por uma alegria que possa
ser vivida no momento presente.
No entanto para utilizar a música como
ferramenta, é necessário saber o poder
real dela. De um modo geral a música é
considerada ciência e arte, podendo ser
utilizada para vários fins, quer seja para
experiências, tratamentos, festas, relaxar ou
fazer dormir. Bréscia (2003, p. 25), destaca
que: “a música é uma combinação harmoniosa
e expressiva de sons e, como a arte de se
exprimir por meio de sons, seguindo regras
variáveis conforme a época, a civilização
e etc.”. No processo de alfabetização
a música toma o espaço de novos
estímulos proporcionado a construção
da alfabetização por meio da conexão aos
códigos linguísticos estabelecidos.
Assim sendo, o professor deve saber
utilizar a música como atrativo para as aulas,
sem perder os objetivos a serem alcançados.
A música torna as aulas mais significativas
e eficientes, levando o aluno a aprender e
sentir, expressar e pensar a realidade ao redor,
desenvolvendo capacidades e habilidades,
se conectando ao imaginário e a fantasia no
processo de criação e interpretação.

O QUE É A MÚSICA
A música (do grego μουσική τέχνη - musiké
téchne, a arte das musas) é uma forma de
arte que se constitui na combinação de
vários sons e ritmos, seguindo uma préorganização ao longo do tempo.
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É considerada por diversos autores como
uma prática cultural e humana. Não se conhece
nenhuma civilização ou agrupamento que não
possua manifestações musicais próprias.
Embora nem sempre seja feita com esse
objetivo, a música pode ser considerada
como uma forma de arte, considerada por
muitos como sua principal função.
A criação, a performance, o significado
e até mesmo a definição de música variam
de acordo com a cultura e o contexto
social. A música vai desde composições
fortemente organizadas (e a sua recriação
na performance), música improvisada até
formas aleatórias. Pode ser dividida em
gêneros e subgêneros, contudo as linhas
divisórias e as relações entre gêneros
musicais são muitas vezes sutis, algumas
vezes abertas à interpretação individual e
ocasionalmente controversas. Dentro das
“artes”, a música pode ser classificada como
uma arte de representação, uma arte sublime,
uma arte de espetáculo.
Para indivíduos de muitas culturas, a
música está extremamente ligada a vida.
A música expandiu-se ao longo dos anos,
e atualmente se encontra em diversas
utilidades não só como arte, mas também
como a militar, educacional ou terapêutica
(musicoterapia). Além disso, tem presença
central em diversas atividades coletivas,
como os rituais religiosos, festas e funerais.
Há evidências de que a música é
conhecida e praticada desde a pré-história.
Provavelmente a observação dos sons da
natureza tenha despertado no homem, por
meio do sentido auditivo, a necessidade ou
vontade de uma atividade que se baseasse

na organização de sons. Embora nenhum
critério científico permita estabelecer seu
desenvolvimento de forma precisa, a história
da música confunde-se, com a própria
história do desenvolvimento da inteligência
e da cultura humana.
Definir a música não é tarefa fácil porque
apesar de ser intuitivamente conhecida
por qualquer pessoa, é difícil encontrar um
conceito que abarque todos os significados
dessa prática. Mais do que qualquer outra
manifestação humana, a música contém
e manipula o som e o organiza no tempo.
Talvez por essa razão ela esteja sempre
fugindo a qualquer definição, pois ao buscála, a música já se modificou, já evoluiu. E esse
jogo do tempo é simultaneamente físico e
emocional. Como “arte do efêmero”, a música
não pode ser completamente conhecida
e por isso é tão difícil enquadrá-la em um
conceito simples. Bréscia (2003, p. 41) diz:
“A investigação científica dos aspectos e
processos psicológicos ligados à música é
tão antiga quanto às origens da psicologia
como ciência”.

PROPRIEDADES DA MÚSICA
Pode se dividir a música em três elementos
básicos: melodia, harmonia e ritmo.
Melodia
A melodia é uma sequência de notas
musicais. Com uma sucessão de sons
ritmados e organizados, proporcionam um
sentido musical para quem está escutando.
Por meio da melodia, pode se reconhecer as
músicas com um simples assovio.
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Para se construir uma melodia, é preciso
organizar as notas musicais com duração,
intensidade e altura. Quanto mais simples,
mais fácil será a memorização da melodia.
Ritmo
O ritmo é que vai ditar o tempo musical
e estilo de música. Por meio da duração de
cada som, é possível dar ritmo para a música.
A acentuação se destaca neste elemento,
ela faz marcação regular entre a sucessão de
sons fortes e fracos, dividido em porções de
valor chamadas compassos.
Harmonia
Quando dois ou mais sons são
reproduzidos simultaneamente, produzindo
um acorde, são chamados de harmonia.
Existem duas maneiras de se referir a
harmonia: para se referir à seleção de
notas que compõem determinado acorde
(formação), e em sentido amplo, para
descrever o desenrolar ou a progressão dos
acordes durante toda uma composição.

O USO DA MÚSICA NAS ESCOLAS
O trabalho com música oferece aos
alunos vivência e experiências, tanto
da própria cultura quanto em culturas
estrangeiras. Assim, ela pode servir
também como estímulo para crianças
com
dificuldades
de
aprendizagem,
contribuindo
para
a
inclusão
no
espaço escolar e para a organização do
pensamento. Beineke apud Chiarelli (2001)
afirma que:

o professor deve procurar conhecer todos
os tipos de músicas envolvidas no meio social
dos alunos, bem como as representações
utilizadas por eles, observando os objetivos
da educação para a compreensão da cultura
musical e buscando encontrar a ideia-chave
que sirva para que os alunos estabeleçam
correspondência com outros conhecimentos
e com sua própria vida. Beineke (2001)
Atividades como cantar fazendo gestos,
dançar, bater palmas, pés são experiências
importantes para cada criança, pois
permitem que se desenvolva o senso rítmico,
a coordenação motora que são fatores
importantes para o processo de aquisição da
competência leitora.
Weigel (1988) e Barreto (2000)
evidenciam que a música atrai, envolve os
alunos, motiva, eleva a autoestima, estimula
diferentes áreas do cérebro, aumenta a
sensibilidade, criatividade, capacidade de
concentração e fixação de dados. Dessa
maneira, percebe-se que a música é mais do
que elemento estimulante, é fonte global de
desenvolvimento e ferramenta que auxilia
na construção de identidade, socialização e
autorrealização.
Sendo assim, a música cada vez mais,
é considerada como ferramenta da ação
pedagógica, relacionando objetos e sons.
O professor, ao utilizá-la, pode perceber na
criança, como ela se desenvolve e qual a
maneira mais eficaz de alcançá-la.
Nos estudos apresentados por Katsch e
Merle-Fishman apud Bréscia (2003, p.60), é
destacado que “[...] a música pode melhorar
o desempenho e a concentração, além de
ter um impacto positivo na aprendizagem
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de matemática, leitura e outras habilidades
linguísticas nas crianças”.
Ao trabalhar com música nas escolas, não
se busca a formação de músicos e sim facilitar
a expressão das emoções e ampliar a cultura
do educando por meio de experiências,
vivências e compreensão da linguagem
corporal.
A música pode proporcionar momentos
de relaxamento, ajuda na redução de tensão
em momentos de avaliação e pode ser usada
como um recurso no aprendizado de diversas
disciplinas, na alfabetização une o lúdico ao
aprendizado, o abstrato ao concreto.
Barreto (2000, p.45), apresenta que:
Ligar a música e o movimento, utilizando
a dança ou a expressão corporal, pode
contribuir para que algumas crianças,
em situação difícil na escola, possam se
adaptar (inibição psicomotora, debilidade
psicomotora, instabilidade psicomotora,
etc.). Por isso é tão importante a escola se
tornar um ambiente alegre, favorável ao
desenvolvimento.
Trabalhar com as letras das músicas, os
sons e contexto histórico-cultural, ajuda e fixa
o trabalho pedagógico de maneira a levar o
aluno a construir uma relação com a sociedade
e o papel da música naquele contexto.
Assim, ler poemas, textos ou letras das
canções antes e também depois de ouvir
a música, reforça e promove a integração
de aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e
cognitivos, promovendo uma interação e
comunicação social.
Por meio da leitura, o aluno é levado à
compreensão do processo de alfabetização, a
partir de usos e valores da leitura e da escrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Mársico (1982, p.148) “[...] uma
das tarefas primordiais da escola é assegurar
a igualdade de chances, para que toda criança
possa ter acesso à música e possa educar-se
musicalmente, qualquer que seja o ambiente
sociocultural de que provenha”.
É fundamental que o professor se
preocupe com a estimulação do ambiente,
materiais e atividades propostas, sem que
fiquem totalmente voltadas para este fim.
Trabalhar com música na alfabetização não
quer dizer que ela seja complemente voltada
para essa finalidade, mas sim, que seja utilizada
como ferramenta pedagógica, como mais um
recurso auxiliador da prática e não como
única fonte, fazendo dela, posteriormente,
uma ação desgastada e já sem prazer.
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Por meio do uso da música é possível ampliar todas
as formas de socialização em sala de aula, com essa
socialização, a interação e a criação acontecem levando
os alunos a correlacionar o cotidiano ao conteúdo a ser
aprendido. Procurou-se evidenciar, neste artigo, a música
como influenciadora e criadora de novas estimulações,
relações e atitudes diante do desenvolvimento da criança
em fase escolar, no processo de ensino-aprendizagem, além
de desenvolver diversas áreas do conhecimento.
De acordo com esta perspectiva, é necessário que a
música seja concebida e trabalhada como um universo que
mescla expressão de sentimentos, ideias, valores culturais
e facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e
com o meio em que vive. E, por alcançar os diferentes
aspectos do desenvolvimento humano (físico, mental, social,
emocional e até espiritual), pode ser considerada como um
agente facilitador do processo de construção de si e de
reconhecimento do outro, no mundo em que vive.
Portanto incluí-la no cotidiano escolar certamente trará
benefícios tanto para professores quanto para alunos. A
partir do momento em que, os educadores encontram nela
mais uma ferramenta pedagógica, os alunos se sentirão
motivados, sendo alvos de um processo de construção de
conhecimento mais lúdico e prazeroso.
Assim, pode-se afirmar que, a que música é, além de
uma grande ferramenta educacional, é uma das formas
mais importantes de expressão humana, o que por si só
justifica sua presença no contexto da educação. Como
ela faz parte da história humana, desde antes até o
nascimento de cada sujeito social, é fundamental que ela
seja incorporada ao contexto escolar do aluno, uma vez que
nunca deixou de acompanhá-lo. Pois, por meio das cantigas
de rodas, parlendas e outras músicas, o homem construiu
seu elo entre a linguagem corporal, musical, verbal, oral.
E, de acordo com o que foi apresentado, a música ajuda a
equilibrar as energias, desenvolve a criatividade, a memória,
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a concentração, autodisciplina, socialização,
além de contribuir para a higiene mental,
reduzindo a ansiedade e promovendo
vínculos (BARRETO e SILVA, 2004).
Assim,
é
necessária
a
sensibilização dos educadores para a
conscientização quanto às possibilidades
de a música favorecer o bem-estar e o
desenvolvimento das potencialidades dos
alunos, ao trabalhar diretamente com o
corpo, a mente e as emoções.
Dessa forma, é imprescindível que a música
seja instrumento para uma nova concepção
de leitura de mundo, alfabetização, uma vez

que está em tudo, levando em consideração,
o referencial trazido pela criança nas canções,
quadrinhas, parlendas, etc.
Conclui-se então, que a presença
da música na educação auxilia desde a
socialização às habilidades linguísticas e
lógicas-matemáticas. E, que ao estimular
a sentimentos, memória e a inteligência,
relacionando-as ainda com ao desenvolver
do próprio educando, favorece a construção
de um cidadão mais consciente de si e de
seu papel no mundo, mais humano, mas
participativo.
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INTRODUÇÃO

OS CONTOS CLÁSSICOS INFANTIS E
A PSICOPEDAGOGIA
RESUMO: O presente trabalho apresenta um estudo bibliográfico que tem como
objetivo a reflexão sobre o trabalho com os contos clássicos infantis e sua relação com
a vida, bem como colocar em relevância a importância deles para a prática na clínica
psicopedagógica. Ele se fundamenta a partir das contribuições de Bettelheim (1980),
Abramovich (1989), Gillig (1999), Pennac (1993) e RCNS (Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil,1998) que aprofundam o conhecimento do tema.
A leitura e escuta dos contos clássicos infantis pelo psicopedagogo na clínica de atendimento
representa um trabalho importante no desenvolvimento e aprendizagem da criança,
bem como na superação de suas dificuldades, pois representa “um momento em que a
criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e
comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu”, e a
partir daí, “estabelecer relações com a sua forma de pensar, e o modo de ser do grupo social
ao qual pertence.” (RCN, 1998, vol.3, p.143)
Palavras-chave: Contos Clássicos Infantis; Contos Clássicos e Vida; Clínica Psicopedagogia;
Contos e a Psicopedagogia.
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Ouvindo histórias podemos sentir
emoções importantes, como a raiva, a
tristeza, o medo, a alegria, a insegurança,
a tranquilidade. Vivenciar essas emoções
auxilia a criança a esclarecer e a lidar com
angústias, como a morte, a perda dos pais, o
preconceito. É também por meio de histórias
que podemos descobrir outro lugar, outras
épocas, outro modo de ser e de agir.
O Referencial Curricular Nacional fala
sobre a importância da leitura de histórias
infantis como “um momento em que a criança
pode conhecer a forma de viver, pensar,
agir e o universo de valores, costumes e
comportamentos de outras culturas situadas
em outros tempos e lugares que não o seu”, e
a partir daí, “estabelecer relações com a sua
forma de pensar, e o modo de ser do grupo
social ao qual pertence.” Daí a importância
de, “resgatar o repertório de histórias que as
crianças ouvem em casa e nos ambientes em
que frequentam, uma vez que essas histórias
se constituem em rica fonte de informação
sobre as diversas formas culturais de lidar
com as emoções e com as questões éticas,
contribuindo na construção da subjetividade
das crianças” (RCN, 1998, vol.3, p.143).
O presente trabalho apresenta um estudo
bibliográfico que tem como objetivo a
reflexão sobre o trabalho com os contos
clássicos infantis e sua relação com a vida,
bem como colocar em relevo a importância
deles para a prática clínica psicopedagógica.
Ele se fundamenta a partir das contribuições
de Bettelheim (1980), Abramovich(1989)
, Gillig (1999), Pennac (1993) e RCNS

(Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil-1998) que aprofundam o
conhecimento do tema.
O conto maravilhoso é uma ferramenta
que mobiliza aspectos emocionais como
o desejo, o racional, fazendo com que a
criança possa sonhar, viajar pelo imaginário e
sem dúvida nenhuma, na maioria das vezes,
o resultado é sempre positivo na resolução
dos conflitos, possibilitando a criança
transportar-se para a história e conseguindo
com isso resolver situações conflitantes. O
Psicopedagogo utiliza o conto como terapia
para despertar a curiosidade, dominar a
ansiedade, elaboração das angústias e
rupturas. (BETTELHEIM: 1980).
Na atualidade crianças, jovens e adultos
estão expostos em tempo integral aos
meios de comunicação de massa e internet.
Possibilitar às crianças um pouco de magia e
reflexão é um árduo caminho a ser percorrido
por profissionais da psicopedagogia.

OS CONTOS CLÁSSICOS
INFANTIS E A RELAÇÃO COM A
VIDA
Ao discorrermos sobre a importância
dos contos clássicos infantis, não podemos
deixar de lado a relação desses contos com
a vida, envolvendo assim o trabalho com
a imaginação, a sensibilidade, a fantasia
e a gratuidade presente no ato de ouvir e
contar histórias. Sobre essa gratuidade do
ouvir e contar histórias, quando a criança
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vai dormir, um momento tão importante
para esse diálogo, para essa troca, Pennac
(1993), em seu livro Como um Romance fala
sobre essa importância:
Para ele, nos transformávamos em
contador de histórias. Desde o seu
desabrochar para a linguagem nós lhe
contamos histórias. E essa era uma
aptidão em que nos desconhecíamos.
O prazer dele nos inspirava. A felicidade dele
nos dava fôlego. Para ele multiplicávamos
os
personagens,
encadeávamos
os
episódios, refinávamos as armadilhas...
(PENNAC, 1993, p.34-35).
Além da gratuidade oferecida por essas
histórias para a criança na hora de dormir
ou quando a criança se encontra doente, a
narração dos contos clássicos infantis trazem
uma solução moral na resolução de um
problema interno da criança. Segundo Giglio
(1991) “Crianças lidam com conflitos internos
típicos do processo de desenvolvimento, e
gostam dos contos maravilhosos porque é
a partir das dificuldades, crises e conflitos,
ou mesmo carências e frustrações, que se
desencadeia o processo de individuação”
(GIGLIO, 1991, p. 21).
Abramovich
(1989)
também
cita
a importância da leitura dos contos
clássicos para crianças, afirmando que
esses contos são vividos por meio da
fantasia, do imaginário, com intervenção
de entidades fantásticas, plantas sábias.
Eles
partem
de
um
problema
vinculado à realidade (carência afetiva,
conflito
entre
mãe
e
filho),
que
desequilibra a tranquilidade inicial e assim
a busca de soluções, no plano da fantasia

(ABRAMOVICH, 1989, p.120-121).
Bettelheim (1991) fala sobre esse
encantamento, essa intensidade que os
contos maravilhosos despertam nas crianças:
A intensidade com que a criança vivencia
os contos maravilhosos, não é diferente
daquela das crianças de vinte ou trinta
anos atrás. Esta intensidade é percebida
pelo brilho dos olhos do pequeno ouvinte,
sua atenção concentrada, suas perguntas,
seus frequentes pedidos de repetição
da história, suas representações das
personagens e situações nos brinquedos.
(BETTELHEIM, 1991, p. 69).
Alguns autores ainda associam os
Contos Clássicos infantis com obras de
arte. Segundo Giglio (1991), “os contos
maravilhosos são como obras de arte.
Não permitem imitações. Se no entanto
for necessário fazer uma reprodução, esta
deve ser feita com a máxima sensibilidade e
fidelidade” (GIGLIO, 1991, p.61).
Também Mendes (2000) fala sobre a
semelhança entre os Contos Clássicos e as
obras de arte, em seu aspecto de portadores
de múltiplos sentidos, dos quais se “emerge
uma visão do papel desempenhado pelas
narrativas populares em todas as culturas:
elas representam uma maneira de ver o
mundo e, que tem permanecido inalterável
ao longo do tempo” (MENDES, 2000, p.58).
É por essas e outras razões, que o
fascínio pelos tradicionais contos clássicos
infantis não perdeu a importância ao
longo dos anos. Considerados por muitos
profissionais,
incluindo
psicopedagogo,
psicólogo, psicanalistas, o que há de mais
significativo e especial, quando se trata
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de literatura dirigida às crianças e
adolescentes, uma importante ferramenta de
trabalho.
E a maneira de ver o mundo das crianças,
suas formas de viver, pensar e agir estão
intimamente ligadas aos Contos Clássicos
infantis. Por isso no trabalho com crianças,
os psicopedagogos devem incluir o
trabalho de contar e recontar os contos
clássicos infantis como um importante
instrumento de atendimento. Nos dias de
hoje, percebemos que as crianças começam
a formar sua leitura de mundo e despertar
para rabiscos, traços e desenhos desde cedo.
Cabe, então, enfatizarmos que é necessário
colocá-las em contato com a leitura
de maneira prazerosa. Um importante

caminho a ser seguido nesse aspecto é a
exploração desses contos maravilhosos
e da literatura infantil. Evidenciando que
a sua prática desperta o interesse e a
atenção das crianças, desenvolvendo
nelas, entre outras coisas, a imaginação, a
criatividade e o prazer pela leitura.
Nós,
psicopedagogos,
além
de
proporcionarmos à criança a leitura e a
audição dessas histórias, devemos atuar como
seus espectadores nas suas manifestações de
recontar ou mesmo contar histórias que elas
mesmas criaram, que podem ser, inclusive,
narrativas da própria vida. Afinal, o que são os
Contos clássicos infantis, senão narrativas de
vida que, há tantos anos, encantam crianças
e adultos?

OS CONTOS CLÁSSICOS
INFANTIS E A PSICOPEDAGOGIA
A Psicopedagogia está, cada vez
mais, descobrindo a importância da
utilização dos contos clássicos infantis no
desenvolvimento e na aprendizagem das
crianças. Como mencionado anteriormente
os contos clássicos infantis ajudam a criança
a encontrar sentidos e de certa maneira
tem efeito sobre o leitor; existem efeitos
terapêuticos e outros. Sabemos que eles
são utilizados em contexto diversos. Para
o nosso trabalho interessa o conto clássico
infantil na psicopedagogia. Assim vamos
nos reportar a que Gillig (1999) propõe.
A arte de contar história é sem dúvida a maior
e melhor forma de expressão utilizada pelas
sociedades para revelar-se, inventar-se e até

mesmo construir-se diante de uma busca de
significados para sua existência.
Nesse sentido, Gillig (1999) esclarece
com perspicácia como, quando e porque
essa ferramenta deve ser utilizada na clínica
psicopedagógica. Gillig (1999) em O Conto
na Psicopedagogia cita a mediação do conto
maravilhoso que o sujeito usa para conseguir
conciliar o personagem que é o herói da
história com o objeto de sua busca, pela
representação de uma união de casamento,
ou pela riqueza, que desde então retornará
à realidade cumprindo-se pelas fórmulas e
rituais do tipo: “foram felizes para sempre”,
para que não haja mais a necessidade de
provas de iniciação. Esta mediação dar-
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se-á pelo trabalho do psicopedagogo em
reconciliar a criança não apenas consigo
mesma, mas também em sua aprendizagem
escolar e cultural, no final deste percurso que
inicia a criança na cultura, o psicopedagogo
que está para a criança como a fada
madrinha desta mediação passa a ficar de
lado para que esta criança afastada possa
ter condição de administrar com a ajuda
de um professor seus estudos na escola
sentindo seguro podendo com isso dispensar
em definitivo o seu mediador.
Os psicopedagogos ao fazer uso dos
contos clássicos infantis, possibilitam a
transformação da história de um sujeito que
tem dificuldades de crescer, de encontrar
seu objeto de desejo. Quando a conduta
de apresentação do conto maravilhoso
está bem especificada de maneira
que o sujeito consegue entender o objeto
de desejo e discernir entre destinador e
destinatário, então, analisa as formas como
o conto maravilhoso interfere no intelecto
da criança e reforça sua identidade infantil.
(GILLIG, 1999, p. 52)
O psicopedagogo tem muitas opções
de trabalhar com essa ferramenta, conto
oral ou escrito, a exemplo do que Gillig
(1999) apresenta: o conto clássico infantil
atinge diretamente o real da criança, que
consegue apreender em linguagem acessível
o conteúdo do conto. Aquilo que preenche
as entrelinhas imperceptíveis aos adultos.
Seguindo a linha terapêutica de utilização
do conto maravilhoso no tratamento de
indivíduos com problemas psíquicos tem
em Jean-Marie Gillig, com a publicação “O
Conto na Psicopedagogia, (1999)” respaldo

para melhor compreender a aplicação desta
técnica na clínica psicopedagógica. Mas,
antes de adentrar detalhadamente nesta
questão, faz-se necessário elencar alguns
pontos de relevância da obra do autor.
Nessa etapa, Gillig (1999) proporciona ao
leitor preparo para adentrar no ponto chave
de sua obra: O Conto na Psicopedagogia,
mostrando e orientando as etapas que um
pedagogo/psicopedagogo deve seguir para
utilizar o conto em sua prática profissional.
Segundo Gillig (1999), “em primeiro lugar, é
importante que o pedagogo/psicopedagogo
conheça a teoria e a prática do ‘contar’,
buscando a informação que ainda lhe falta”
(GILLIG, 1999, p. 84). Em outras palavras,
pode-se dizer que para o pedagogo/
psicopedagogo fazer uso do conto
maravilhoso na clínica psicopedagógica com
propriedade, é preciso conhecer a causa
literalmente. No entanto, Gillig (1999) afirma
que o conhecer é trabalhar a assimilação, ler
de forma metódica absorvendo a essência
para si mesmo de modo a adquirir uma
“cultura prévia pessoal do conto”, o que não
significa alcançar a erudição, tão pouco ler
detalhadamente os trabalhos dos folcloristas.
(GILLIG, 1999, p. 23)
Assim, na opinião do autor, o profissional
deverá estudar os contos estruturalmente
chegando à assimilação pelas estruturas
narrativas. Ao compreender a utilização
dessa ferramenta antes de aplicá-la, o
psicopedagogo colherá os melhores frutos
dessa atividade.
No entanto, essa assimilação deverá
passar por algumas etapas. Uma delas é a
aquisição de uma competência narrativa. De
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acordo com Gillig
(1999), esta nunca
está acabada e em constante evolução por
intermédio do contato com novos textos.
Para os indivíduos inseridos nesse panorama
a competência narrativa é intuitiva e permite
a produção de novos enunciados a partir das
regras de funcionamento do texto (GILLIG,
1999 p.105).
A proposta de Gillig (1999) é analisar
os contos maravilhosos por meio de fichas
pedagógicas, facilitando a compreensão e
análise dos elementos presentes no conto.
Análise do conto maravilhoso não está
restrita a destrinchar em fichas a estrutura do
conto, separando os elementos e refletindo
sobre eles isoladamente.
Em complemento a esta análise, Gillig
(1999) propõe alguns jogos de criatividade.
Com esta ferramenta o profissional
de psicopedagogia poderá ampliar sua
análise na clínica psicopedagogia. O
método proposto pelo autor consiste em
introduzir novos elementos narrativos,
sem alterar a essência do conto, ou seja,
a base, o conteúdo. Para tanto, antes de o
profissional aplicar este método, o mesmo
deve se certificar que houve absorção e
compreensão integral do conto original pelas
crianças observadas. A partir da assimilação
total da história e da trama estrutural,
por parte das crianças, o método poderá
ser aplicado sem receio de precipitação.
De acordo com Gillig (1999), “a técnica do
brainstorming pode se revelar eficaz. Ainda
dá o exemplo de alguns elementos intrusos:
em Chapeuzinho Vermelho, dar cinco
palavras seguintes: “menina, bosque, flores,
lobo, avó”; uma sexta palavra, “helicóptero”.

(GILLIG, 1999, p.118), ao introduzir uma
palavra estranha a estrutura da narrativa,
a série será quebrada fazendo com que a
história desvie do curso evidente, ficando
a cargo da imaginação das crianças a nova
sequência narrativa. A metodologia de jogos
de contos é apresentada por Gillig (1999) nas
seguintes variantes:
a) contos invertidos: mantém-se a
essência narrativa com alteração de alguns
elementos que no decorrer da história
sofreram alterações de caráter. Por exemplo,
na história de Chapeuzinho Vermelho, a
menina é boa e o vilão da história é o lobo.
Quando utilizamos a técnica de inverter
os conceitos das personagens, neste caso,
a personagem protagonista passa a ser
Chapeuzinho Verde, Azul ou qualquer outra
cor e a partir dessa inversão passa a ser a
vilã da história enquanto o lobo que era
mau vira bom e toma o lugar de “mocinho”
no conto; b) “salada” de contos: elementos e
personagens de vários contos são retirados
dos contos originais e utilizados em
outros contos, promovendo um encontro
inusitado entre todos eles. c) contos
demarcados: transposição completa de
um conto conhecido para um universo a
ser explorado. Nesta técnica a estrutura
narrativa é mantida e trabalhada em
três tempos; d) contos em “passagem
obrigatória”: neste método a transposição
utiliza a passagem obrigatória por outro
lugar e outro tempo. e) contos “cortados”: a
técnica consiste em subtrair parte do texto
original sem alterar seu sentido. f) contos em
losangos: consiste em estruturar a narrativa
no formato de um losango, utilizando a
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técnica do movimento concretista, em que
poetas privilegiavam incorporar a arte às
estruturas matemáticas e geométricas.
As variantes para elaboração dos jogos
vão muito além das citadas acima. Mesmo
fazendo uso dessas técnicas, como todo jogo
é fundamental ter regras. E ninguém melhor
para criá-las que o profissional inserido no
ambiente de aplicação dessa metodologia.
Trabalhar com o conto puro ou suas
variantes
na
clínica
psicopedagógica
abre novas vertentes para o tratamento
do indivíduo com problemas. O conto é
introduzido como ferramenta mediadora
entre a criança e a sociedade.
Seguindo a linha de raciocínio de Gillig
(1999), a arte nasceu do desejo, que ao fazer
uso dos contos maravilhosos está iniciando a
criança na cultura.

Para Gillig (1999), o conto maravilhoso
em um trabalho psicopedagógico relacional
proporciona à criança formalizar seus
desejos, e a assimilação deverá passar
por competência narrativa e criatividade.
Para o autor, o conto maravilhoso
pode ser utilizado como terapêutico,
proporcionando à criança exteriorizar suas
emoções interditadas pelas regras.
Trabalhar com contos clássicos
infantis não é para qualquer profissional.
É preciso que o profissional privilegie o
conto como ferramenta de trabalho, mas
não apenas com simples ferramenta na
obtenção de bons resultados. Para que a
eficácia do conto no tratamento terapêutico
tenha sucesso, é preciso que o adulto o
aprecie, bem como tenha apreciação da
prática de contar histórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi acreditando que os contos clássicos infantis
poderiam ser uma alternativa que contribuísse ao
trabalho do psicopedagogo na clínica psicopedagógica,
uma vez que permite à criança penetrar no mundo da
fantasia, funcionando como uma ponte entre o real e
o imaginário, identificando-se, algumas vezes, com as
personagens, que propusemos realizar este estudo. Além
do mais, os contos clássicos infantis podem despertar o
interesse e apresentar elementos motivadores para a criação
pelas crianças de novas histórias relacionadas com as formas
de viver, pensar e agir de cada uma delas.
Levando essa reflexão aos dias atuais, em muitas escolas,
as histórias jamais são vistas juntas, onde não se perde tempo
em trabalhar com os alunos os contos clássicos infantis,
porque para essas professoras não seria um trabalho “sério”,
é preciso rapidamente, aprender a ler, a escrever e a contar.
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OS CONTOS DE FADAS E
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
EMOCIONAL E COGNITIVO DA
CRIANÇA
RESUMO: Dentro da imensidão de gêneros que formam a Literatura Infantil, destacamos
para minha pesquisa os Contos de Fadas, e a importância para a construção do imaginário das
crianças. No seu desenvolvimento, exercendo sobre elas um poder de encantamento. Com
base em estudos realizados neste trabalho observei o quanto é importante o ato de ler ou
contar histórias para as crianças, ao abrir um livro estamos oferecendo a elas oportunidade
de conhecer novos mundos, novas possibilidades, e estimulando a criatividade, colaborando
assim para formar um individuo equilibrado, enriquecido de experiências e geradora de
comportamento leitores em nossos futuros adultos. Quando falamos em imaginar, criar e
recriar, o gênero Contos de Fadas, tem um papel de inteira importância dentro do universo
da Literatura Infantil, por intermédio do imaginário, e do simbólico a criança passa a refletir
sobre os sentimentos universais que fazem parte da estrutura do ser humano. Os Contos de
Fadas oferecem a criança oportunidades de sonhar com um final feliz, aliviando assim suas
angustias e tristezas, na medida em que a criança se identifica com um personagem, um
elemento da natureza, tornando-a capaz de se transportar para dentro da história muitas
vezes resolvendo seus conflitos do dia a dia. Fazendo uma ponte do que pesquisei com
nossa experiência profissional, podemos concluir que, por ser um gênero que oferece o
encantamento nas crianças, ele se torna capaz de prender a atenção do nosso pequeno
leitor e estimulá-lo a buscar novas histórias fazendo dessa atitude uma rotina para sua vida.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Contos de Fadas; Imaginário.
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INTRODUÇÃO
Nessa direção percebemos que ao
trabalhar com as crianças na roda de história
“Contos de Fadas”, as crianças se encantam ao
ouvi – las. O “Conto de Fadas” que usaremos
para desenvolver o estudo e por se tratarem
de narrativas simbólicas, simples, primitivas,
são capazes de transmitir experiências a
nossos educandos. Este gênero desenvolve
o brincar aprendendo, no qual o “se
divertir” ocorre por meio da imitação, da
socialização, da interação ou até mesmo
das dificuldades vividas em cada história.
Mais especificamente dentro da nossa sala
de aula, berçário II, onde se encontram
crianças de 2 a 3 anos, observamos o olhar
apreensivo ao ouvir que o lobo se aproxima...
ou a expressão de satisfação ao ouvir que
Chapeuzinho voltou a abraçar sua vovozinha,
e neste momento que notamos que muitas
crianças fazem a ligação entre a história que
ouvem e a vida real. Desta forma temos os
“Contos de Fadas” como um aliado para que
nós professores possamos atingir nossos
objetivos que é formar em nossos educandos
comportamento leitor.
Com este estudo, ampliaremos nossos
conhecimentos sobre a importância da
leitura para crianças de 2 a 3 anos no
desenvolvimento cognitivo, emocional,
social e cultural, contribuindo assim no
processo de aprendizagem do vocabulário,
na interpretação de história, na ligação que
se faz entre o real e o imaginário.
A literatura infantil contribui para despertar
no educando hábitos de leituras para que
seja praticada no dia a dia, formando assim

indivíduos pensantes, críticos e autônomos
para leitura de mundo.
E é nesse sentido que no capítulo II,
contemplará a Literatura Infantil que
por meio de uma viagem ao passado,
estaremos trazendo o momento em que
na história da sociedade a literatura
infantil ganhou importância e quais
foram os passos percorridos no contexto
até chegarmos aos dias atuais.
Os
primeiros
livros
direcionados
ao público infantil datam do século XVIII,
quando surge a Classe Burguesa e instituições
como a família e a escola se adaptaram a esse
novo sistema de poder. Foi um momento de
grande importância para infância, quando a
industrialização passou a ver a criança como
um ser possível de consumo.
Chegando mais próximo aos nossos dias
(século XX), narramos década a década a
trajetória da Literatura Infantil no Brasil e
seus objetivos para o desenvolvimento da
criança. Para concluir o capítulo discutiremos
sobre o gênero Contos de Fadas que
nós trás formas de utilizar o momento
da história em um recurso para criança
resolver conflitos do seu cotidiano por
intermédio do imaginário e do simbólico assim
contribuindo para o seu desenvolvimento
social, emocional e cognitivo.
Acreditando que a educação seja um
espaço para descobertas obtidas mediante
a participação e colaboração ativa de
cada criança com seus parceiros e com
seus Professores em todos os momentos,
estaremos possibilitando assim, a construção
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de indivíduos leitores e a literatura infantil,
oferece, portanto, a criança o aprender
brincando em um mundo de imaginação,
sonhos e fantasias.
Nas considerações finais, trataremos
de responder as hipóteses levantadas e
discutidas nos capítulos.

LITERATURA INFANTIL ”UMA
VOLTA AO PASSADO”
As circunstâncias que provocaram
o aparecimento da literatura infantil
são importantes para compreendermos
suas características e o papel social que
desempenha (Aguiar et al 2001, p.23).
Foi durante o século XVIII, que surgiram
os primeiros livros direcionados ao público
infantil, a revolução industrial associada
ao crescimento político e financeiro, de
forma que o poder rural e o feudalismo
que existiam desde a Idade Media, entrou
em decadência, devido à ascensão da
Burguesia na Sociedade Europeia, desta
forma a burguesia passa a ser a classe social
dominante e seu patrimônio passa a ser
medido por cifrões e não mais por hectares.
Por ser uma classe social pacifista,
teve algumas instituições importantes
trabalhando a seu favor, a primeira classe
destas foi a “família” que passa aterá divisão
dos afazeres pelos seus componentes, assim
o pai tinha a obrigação de sustentar o lar, a
mãe de cuidar e zelar pelo lar.
os primórdios da literatura infantil são
marcados pela intenção de formar a criança,
de ensinar comportamentos, atitudes e

sedimentar ideologia. (Aguiar et al 2001,
p.24)
Neste momento, a criança, passa a ter um
novo significado na sociedade, levando a
indústria a produzir a seu favor objetos como
o brinquedo, na área da cultura o livro e na
área da ciência e tecnologia surge à psicologia
infantil, a pediatria ou a pedagogia. Surgindo
a preocupação entorno da criança, a infância
passou a ser o centro das atenções.
A criança passa a deter um novo papel
na sociedade, motivando o aparecimento
de objetos industrializados (o brinquedo)
e culturais (o livro) ou novos ramos da
ciência (a psicologia infantil, a pedagogia
ou a pediatria) de que ela é destinatária.
Todavia, a função que lhe cabe desempenhar
é apenas de natureza simbólica, pois se trata
antes de assumir uma imagem perante a
sociedade, a de alvo da atenção e interesse
dos adultos, que de exercer uma atividade
econômica ou comunitariamente produtiva,
da qual adviesse alguma importância
política e reivindicatória. Como decorrência,
se a faixa etária equivalente à infância
e o indivíduo que a atravessa recebem
uma série de atributos que o promovem
coletivamente, são esses mesmos fatores
que o qualificam de modo negativo, pois
ressaltam, em primeiro lugar, virtudes como
a fragilidade, a desproteção e a dependência.
(Lajolo & Zilberman 2004, p.17).
Outra importante instituição que a
Classe Burguesa teve a seu favor foi a
“escola” pensando na perpetuação das
suas políticas e das ideologias que foram
construídas com essa nova classe, a escola
passou a ser obrigação e aos poucos passou
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a fazer parte do dia a dia das crianças.
Assim a escola como a família passa a ter
um espaço importante de mediador entre
a sociedade e a criança. Neste contexto,
a escola teve um papel importante em
relação à formação da criança perpetuando
assim valores que a classe emergente
impunha que o sujeito precisava estar apto
para o trabalho e obter lucros.
À revolução industrial, deflagrada no
século XVIII e, desde então, não mais sustada,
se associam tanto ao crescimento político e
financeiro das cidades, como a decadência
paulatina do poder rural e do feudalismo
remanescente desde a Idade Média. A
urbanização por seu turno se faz de modo
desigual, refletindo as diferenças sociais:
do lado de fora se localiza o proletariado,
constituído inicialmente pelas pessoas que
haviam se mudado do campo para a cidade;
no coração do perímetro urbano, a burguesia,
que financia, com os capitais excedentes da
exploração das riquezas minerais das colônias
americanas ou do comércio marítimo, as
novas plantas industriais que se instalam e
a tecnologia necessária a seu florescimento.
(Lajolo & Zilberman 2004, p.16).
Desta forma a escola utilizou a
proposta burguesa de formar mentes
que estariam de acordo com a ideologia
e o moralismo dessa classe.
A industrialização da sociedade cresce
e se moderniza surgindo novos recursos
tecnológicos, e neste contexto a literatura
infantil passa a ser vista como uma forma
de intermediar a sociedade de consumo e
a criança, por outro lado à literatura é vista
como um estimulo a leitura.

O cotidiano da criança, a vida diária
também começou a ter espaço na literatura
infantil, neste estilo escreveram: Louise M.
Allcott, em Mulherzinhas (1869), e Edmond
de Amicis, em Coração (1886).
Dessa época em diante, a literatura
infantil vem cada vez mais ocupando seu
espaço dentro do universo do educando
e diferentes autores contribuindo com suas
obras, como podemos citar Hans Christian
Andersen, Os irmãos Grimm, Monteiro
Lobato entre outros.
Foram autores do século XIX, que
confirmaram a literatura infantil como
parcela significativa da produção literária
da Sociedade Burguesa e Capitalista, dando
consistência e identidade.
Os livros da Sociedade Europeia passam a
ser base para a literatura brasileira da época,
com a implantação da Imprensa Vitória
Regia, em 1808, é publicada a tradução
de “As aventuras pasmosas do Barão de
Munchausen (1785)”.
Desta maneira, entre os séculos XIX e XX,
a literatura brasileira passa a se especializar e
seguem um padrão temático e de linguagem,
eram livros feito por adultos, com conteúdos
e linguagem adulta com temas que eles
julgavam importantes.
Com a modernização da sociedade por
meio da industrialização, passa-se a ter
uma maior produção de livros e o papel da
escola se direciona a criar comportamento
leitor em suas crianças estreitando assim o
caminho entre a escola e a literatura infantil.
De acordo com Lajolo & Zilbermann, (2004)
“a escola passa a habilitar as crianças para o
consumo de obras impressas, servindo como
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intermediária entre a criança e a sociedade
de consumo”.
O objetivo desses livros dentro da
literatura naquela época era de estimular a
obediência, segundo os conceitos da igreja,
do governo ou ao senhor. As histórias tinham
estruturas semelhantes que premiavam
apenas os “bons” e o que se considerava
“mau” era castigado, moldando de acordo
com as normas dos que eram poder, tirando
da criança qualquer expectativa ou aptidão
que não fosse de acordo com conceitos dos
poderosos. A linha que seguiam as histórias
era de ordem moralista, paternalista e
centrada no poder, a obediência devia ser
seguida à risca, eram poucas obras que
tinham como objetivo de tornar a leitura
um ato prazeroso, que apresentava o lúdico
ao contar suas histórias, a importância da
amizade, do amor pelo próximo eram valores
que não estavam presentes.
Assim as obras didáticas produzidas
para a infância, apresentavam um caráter
ético-didático, sua finalidade era educar,
formar modelos de acordo com os padrões
estabelecidos para a época.

A LITERATURA INFANTIL NO
BRASIL
A literatura infantil no Brasil teve seu
inicio próximo a Proclamação da Republica,
no momento em que o Brasil passava por
diversas transformações. A industrialização
teve
como
reflexo
a
urbanização
e diferentes públicos começaram se formar,
surgindo diferentes tipos de livros e a

literatura infantil estava neste contexto.
A escola exerce um papel fundamental em
transformar a sociedade que era a maior
parte rural, em uma sociedade urbana, a
qual acreditava que o papel da escola seria
passar a seus filhos valores ideológicos e
habilidades tecnológicas, aumentando o
número de criança na escola.
Em 1921, houve uma grande virada nesse
quadro, quando Monteiro Lobato publicou
“A menina do narizinho arrebitado” , na qual
a linguagem era compreensiva e atraente ao
público infantil.
Para Monteiro Lobato, (Revista Nova
Escola, maio/1998) “a criança é um ser onde
a imaginação predomina em absoluto. Nos
livros ela quer que lhe demos cartolas, coisas
mais altas do que podem entender. Isso a
lisonjeia tremendamente. Mas se o tempo
inteiro a tratamos puerilmente, ela nos
manda às favas.”.
Foi Monteiro Lobato que, entre nós,
abriu caminho para que as inovações que
começavam a se processar no âmbito
da literatura adulta (com o modernismo)
atingissem também a infantil (Coelho, 2000,
p.138).
Monteiro Lobato rompeu com a
dependência do padrão culto, introduzindo
oralidade tanto na fala dos personagens
como na do narrador. Sua obra “O sitio do
Pica Pau Amarelo”, foi traduzida pelo mundo
em 17 volumes.
Na sua obra, Monteiro Lobato, usa e
abusa do imaginário dando voz a animais,
respondendo a perguntas mirabolantes de
uma boneca de pano ou até mesmo um sábio
sabugo de milho. Neste sitio tudo se pode
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saber, existe resposta para todas as dúvidas
existentes no mundo das crianças que fazem
parte da história, fazendo com que a fantasia
e a realidade se misturem o tempo todo.
Essa mistura fantástica, maravilhosa, de
realidade e fantasia, de brincadeira vivida e
escutada, de bichos que falam sabiamente,
de sabugos que fazem conferências e
experimentos científicos, é mais do que
surpreendente ou humorada... é a própria
essência do humor.
(Abramovich 1997, p.61)
Porém, de 1945 até meados de 1960, a
literatura destinada ao publico infantil no
Brasil, viveu um período de retrocesso no
que diz respeito à criatividade ao avanço
da industrialização e o aparecimento da
televisão, que encantou o povo infantil.
O modelo Lobatiano de contar histórias
foi absorvido pelos novos autores e repetido
à exaustão sem qualquer inventividade
ou preocupação em retratar a diversidade
cultural brasileiro no seu linguajar próprio
(Aguiar et al 2001, p.26 / 27).
Ainda na década de 60, começou a surgir
um novo caminho na literatura infantil,
porém a repressão militar no Brasil fez
com que alguns seguimentos da sociedade
fossem reprimidos e a cultura foi um desses
segmentos. Nessa época apareceram alguns
livros infantis utilizando o uso de metáforas e
símbolos, outros ofereciam textos, dos quais
não faziam parte ao mundo da literatura
infantil e sim uma forma de expressar o que
não era permitido.
A partir da década de 70, houve a
reforma da educação e a escola passou a ser
oferecido a todas as camadas da população,

o livro tomou uma proporção privilegiada
e a criança passou a ser vista como um
consumidor potencial. Novamente surgiram
obras que não tinham compromisso com
o leitor infantil. Pela reescrita dos Contos
de Fadas, os textos brasileiros voltados ao
publico infantil foram renovados, obras que
polemizavam a realidade social e o cotidiano
infantil foram criadas, personagens com
ligações psicológicas também passaram a
fazer parte dessa década, o uso de elementos
da cultura de massa, tanto estruturais como
histórias policiais, ficção cientifica, recursos
visuais entre outros passaram a fazer parte
dos livros nessa época. Ainda nessa década,
podemos dizer que ocorreu o segundo
período de literatura infantil, autores como
Lygia Bojunga Nunes, Ana Maria Machado,
Ruth Rocha e Fernanda Lopes de Almeida
são algumas escritoras que cresceram lendo
Monteiro Lobato, e em suas obras muitas
vezes se inspiraram utilizando personagens
rebeldes, criativas, com presença de humor
em seus textos.
A década de 80, com a abertura política,
a escolarização tomou conta do pais , e a
cultura letrada atingiu um público maior ,com
o apoio dos meios de comunicação porém,
o livro infantil virou produto de consumo e
perdeu o sentido crítico.
Houve uma explosão de publicações, e a
produção de livros infantis tornou-se mais
especializada, com ênfase em temas como
o cotidiano da criança, os contos de fadas
modernos e em alguns casos, as denúncias
sociais (Aguiar et al 2001, p.31).
Foram aparecendo uma diversidade de
livros infantis que fez com que a qualidade
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diminuísse, e os autores apenas se
preocupavam em vender suas obras sem se
importar em produzir textos que propiciasse
a criança a expansão dos horizontes e a
construção de um adulto reflexivo.
Por outro lado, a produção de livros infantis
passa por uma cuidadosa visão no que diz
respeito à ilustração, diagramação. Cores,
muitos desses livros a linguagem visual é o
recurso que mais chama atenção. No Brasil, a
literatura infantil, vem conquistando espaço
a passos lentos, já que a gramática ainda
toma um grande espaço, levando o conteúdo
abstrato ter um espaço maior que a pratica
de leitura prazerosa, espontânea e livre.
Mesmo com o crescimento do consumo,
a oferta de diversos livros que definem faixa
etária e de coleções paradidáticas, a relação
existente entre a criança e o livro é uma
relação de cumplicidade, a própria criança
rejeita os livros que não lhe agradam.
Para o leitor cabe a difícil tarefa de saber
selecionar entre a infinidade de títulos que
estejam de acordo, no sentido de um bom
texto, ilustração e todos os benefícios que a
literatura possa proporcionar a criança.

OBJETIVOS DA LITERATURA
INFANTIL
Em essência, sua natureza é a mesma da
que se destina aos adultos. As diferenças
que a singularizam são determinadas pela
natureza do seu leitor/receptor: a criança
(Coelho, 2002, p.29).
Ao falarmos em literatura infantil, à
imagem que muito de nós temos e que são

livros coloridos e com histórias destinadas
ao público infantil. Devido esse rótulo, a
literatura infantil até o pouco tempo era vista
como um gênero menor, com o estereotipo de
leitura para criança, apenas como diversão.
A literatura infantil é um recurso
privilegiado para formação do simbólico e do
imaginário da criança, com a literatura infantil
a criança constrói as representações do seu
mundo, organiza suas vivências, recolhe
informações para interpretar o mundo
dos adultos, e muitas vezes encontram
respostas para seus conflitos. Somente
com a psicologia experimental no século
XX, que a literatura infantil passou a ser
vista como um fenômeno significativo e
de amplo alcance na formação das mentes
infantis e juvenis, bem como dentro da vida
cultural das sociedades.
Segundo Coelho (2000), “a psicologia
experimental trouxe a inteligência como um
elemento estruturador que cada individuo
constrói dentro de si”. Nesse aspecto
surgem os “estágios de desenvolvimento (da
infância à adolescência). E sua importância é
fundamental para a evolução e formação da
personalidade do futuro adulto.”.
Os estágios correspondem a certa fase da
idade da criança, (dependendo da criança
e o meio em que ela vive). Partindo dessa
visão sobre a “criança”, o conceito sobre a
literatura infantil acompanha essa mudança.
Segundo Soares (set/2005), para as
crianças gostarem da leitura ela “tem que
ser adequado, com tamanho adequado,
contadas ou lidas de maneira adequada à
idade”. Neste sentido, podemos dizer que
livros como Conto de fadas, Fábulas e contos
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folclóricos favorecem ao encantamento e ao
despertar pela história lida ou narrada.
A literatura, e em especial a infantil,
tem uma tarefa fundamental a cumprir
nesta sociedade em transformação: a
de servir como agente de formação seja
no espontâneo convívio leitor/livro, seja no
diálogo leitor/texto estimulado pela escola
(Abramovich, 1997, p.15).
Desta forma temos a literatura infantil
é como um agente ideal na formação da
história do homem. A leitura oral ou escrita
se torna possível perpetuar história de
culturas e passar de geração para geração
com os valores herdados e renovados.
A literatura infantil é uma comunicação
histórica (localizada no tempo e no espaço)
entre um locutor ou um escritor-adulto
(emissor) e um destinatário- criança
(receptor) que, por definição, ao longo do
período considerado, não dispõe de modo
parcial da experiência do rela e das estruturas
linguísticas, intelectuais, afetivas e outras
que caracterizam a idade adulta (Soriano
apud Coelho, 2000, p. 30-31).
Assim sendo, podemos dizer que a
literatura infantil se transforma em um ato
de aprendizagem, o livro tem o papel de
passar a mensagem entre o autor – adulto
(possui experiência real) e um leitor – criança
(que adquire ao ler ou ouvir a história),
assim mostrando que a literatura infantil
tem um papel pedagógico e não apenas de
entretenimento como muitos pensavam.
O principal objetivo da literatura infantil é
contribuir para que a leitura se torne hábito
e prática, assim formando leitores. A leitura
contribui para que a cultura seja conhecida e

transmitida entre gerações fazendo com que
o ambiente cultural se um povo seja direito
de todos.
Com a leitura, a aprendizagem se torna
continua, e encontramos respostas, soluções,
nos atualizamos, formaram seres pensantes,
valorizando o conhecimento e o talento,
criando assim condições para o crescimento
humano.

OS CONTOS DE FADAS E
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
EMOCIONAL E COGNITIVO DA
CRIANÇA
Há maior significado profundo nos contos
de fadas que me contaram na infância do
que na verdade que a vida ensina. (Schiller,
poeta Alemão, século XVIII e XIX).
Os gêneros Contos de Fadas por
serem
histórias
fantásticas
cativam
todas as crianças, são passados de
geração a geração sempre despertando
curiosidade e o encantamento em quem
ouve e em quem conta.
Por meio de uma forma prazerosa,
os Contos ensinam as crianças a entrar
em contato com diferentes sentimentos
universais como o medo, a perda, a
felicidade, a separação, o amor e valores
importantes como a amizade, o respeito, a
carência afetiva que fazem parte das causas
e consequências no viver humano. Os
Contos de Fadas simbolizam o processo pelo
qual percorre o desenvolvimento infantil
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traçando um caminho pelo qual, a criança
aprende a conhecer-se a “si” e ao “outro”, a
compreender o mundo em que vive.
A criança sente qual dos contos de fadas
é verdadeiro para sua situação interna no
momento (com a qual é incapaz de lidar por
conta própria) e também sente onde a estória
lhe fornece uma forma de poder enfrentar
um problema difícil. Mas com frequência,
este reconhecimento é imediato, adquirido
a partir da audição do conto de fadas pela
primeira vez. Para tal, alguns elementos
do conto são bem estranhos, como devem
ser para falar às emoções profundamente
escondidas. (Bettelheim, 1986, p. 74).
Em uma única criança é possível notar
diferentes formas de expressar sentimentos.
Misturam-se as “paixões da alma” (amor,
amizade, ódio, medo, vontade de poder,
ideias, desejos, inveja, ciúmes, solidariedade,
fraternidade, etc.) e as “necessidades
básicas” do ser humano (ar para respirar,
alimento para matar a fome, proteção para o
corpo, etc.). Tanto as paixões da alma como
as necessidades básicas são matéria-prima
dos Contos de Fadas.
Em seu desenrolar os Contos oferecem
personagens como bruxas, fadas, lobos,
príncipes, princesas, duendes que nos trazem
mensagens em suas histórias.
Seus personagens típicos fazem parte de
representações talhadas pela humanidade,
durante os milênios, para simbolizar os seus
sentimentos mais profundos. A respeito
desses personagens Abramovich nos diz:
Daí que haver numa história fadinhas
atrapalhadas, bruxinhas que são boas ou
gigantes comilões não significam – nem

remotamente – que ela seja um conto
de fadas... Muito pelo contrário. Tomar
emprestado o nome das personagens
chaves desses contos não faz com que essas
histórias adquiram sua dimensão simbólica...
A magia não esta no fato de haver uma fada
anunciada já no título, mas na sua forma de
anão, de aparição, de comportamento, de
abertura de portas....
(Abramovich, 1997, p.121)
“Outra característica marcante dos
Contos de Fadas e que se iniciam com sua
clássica fórmula do “Era uma vez”...”, “Em um
reino distante...”, são atemporais, o reino o
qual o conto se refere pode ser qualquer
um, em qualquer lugar, bem como ser aqui
e agora, despertando assim a identificação
imediata da criança com o conto.
Oferecendo a oportunidade da criança
imaginar a cena e se fazer participante da
história alimentando sonhos, trabalhando
dentro de suas cabeças certos conflitos ,
buscando soluções para o que lhes afligem.
Os
Contos
despertam
profundas
identificações entre as crianças, em razão a
algumas características que possuem, entre
elas podemos citar:
Personagens de Contos de Fadas não têm
nome próprio, mas sim nomes que são ligados
às suas características físicas e emocionais,
ex: “Branca de Neve” tem sua pele alva como
a neve, sendo assim o personagem não tendo
o nome, não apresenta identidade própria e
pode emprestar sua personalidade ao ouvinte
enquanto ele acompanha a narrativa.
Personagens de Contos de Fadas não têm
idade cronológica definida, a criança pode
definir a idade dos personagens.
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Os heróis em geral são dotados de
características tão presentes na infância
(medo, vergonha, ingenuidade) quanto na
adolescência (desejo de conhecer o mundo,
autonomia, espírito aventureiro, paixões
arrasadoras e platônicas).
Os personagens que aparecem durante o
caminho traçado, como gnomos, duendes,
feiticeiras, espíritos de toda a sorte (que
podem ser plantas ou animais), são em geral
anciões e representam a sabedoria de uma
vida cheia de experiência e que servem de
exemplo ao jovem aventureiro.
Nos Contos de Fadas o personagem
herói é completamente “bom”, e vilão é
completamente “mau”.
Assim podemos notar que enquanto
divertem as crianças, os Contos de
Fadas, esclarecem fatos e favorecem o
desenvolvimento da personalidade.
Ao se imaginar sendo uma Cinderela,
com sua linda carruagem, seu vestido
deslumbrante, encontrando seu príncipe
Encantado, ou um Peter Pan, vivendo Terra
do Nunca e sendo criança para sempre, e
após percorrendo um caminho de incertezas,
tristezas sempre se chega a um final feliz, a
criança faz essa associação e passa a acreditar
que na vida real tudo terá uma saída, e passa
muitas vezes solucionando dentro de si
questões que a inquietava.
Segundo Bethelhem, (1980, p.15) são
característicos dos Contos de Fadas colocarem
um dilema existencial de forma breve e
categórica. Isto permite a criança aprender
o problema em sua forma essencial. (...) o
conto de fadas simplifica todas as situações.
Suas figuras são esboçadas claramente e

detalhes a menos que muito importantes,
são eliminados. Todos os personagens são
mais típicos do que únicos (...).
Ao transmitir suas mensagens, os Contos
de Fadas resolvem problemas humanos
encorajando a criança e ao mesmo tempo
aliviando preocupações e sentimentos de
perda, da morte, do medo, de frustrações,
da dificuldade de ser criança, a passagem
da para fase adulta e até mesmo do amor,
favorecendo o desenvolvimento da sua
personalidade. Cultivando sempre dentro
da criança a esperança, o acreditar no que
se deseja o sonhar e não tiram a ilusão que
existem finais felizes.
O poder que exerce sobre as crianças e
de proporcionar entretenimento, diversão,
autoconhecimento e a compreensão dentro
do seu universo.
Ao contar um Conto de Fadas, é importante
deixá-las ouvir, fantasias, perguntar, sugerir,
opinar, usar a imaginação da melhor forma
possível e utilizando recursos como livros,
painéis, fantoches estimulando a imaginação
de cada criança que se faz ouvinte.
Sendo assim os Contos de Fadas é
um instrumento de grande importância
no despertar pelo gosto da leitura em
nossas crianças, ao explorarmos os
Contos dentro da sala de aula, estamos
desenvolvendo o intelecto, o social,
o emocional, o cognitivo da criança,
oferecendo meios para que se encontre em
suas dificuldades e resolvendo suas emoções
solucionando problemas do seu dia a dia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, os estudos e o embasamento teórico têm
uma visão e aprofundamento sobre a importância do ato
de ler e contar história as crianças desde pequenas, o ato
de contar história faz parte das mais antigas civilizações do
nosso mundo, e para perpetuação de suas origens, valores,
tradições e histórias os povos antigos usavam esse recurso.
Com o passar dos séculos a criança foi tomando lugar
na sociedade e passou a ser vista como um ser diferente
do adulto, com uma especificidade que só ela tinha e
com isso foram surgindo literaturas especializadas para
a sua faixa etária, porém, essas literaturas tinham como
objetivo estabelecer padrões comportamentais exigidos
pela sociedade da época, não eram nada atrativos e nem
estimulavam para que a criança buscasse novos livros.
Durante o século XX, o surgimento da psicologia
experimental por meio de pesquisas apontava a inteligência
como um elemento estruturador do universo de cada
individuo, e nesse sentido surgiram os livros destinados a
cada faixa etária. Uma das descobertas em relação à leitura,
e que a criança não precisa ter o domínio do código escrita
para explorar e dar significados ao livro, uma vez que com
as imagens, texturas, cores e símbolos, a criança entra em
contato com a magia e o encantamento que o livro pode
apresentar, assim aumentando o vocabulário e surgindo a
relação entre a literatura infantil e a oralidade ampliando
suas possibilidades de leitura de mundo, sua criatividade, sua
autonomia do pensamento, contribuindo para a construção
de um individuo completo.
Deste modo observamos que ao ler, contar ou ouvir
uma história exercitamos o entender, o conhecer, o refletir,
valores e sua condição básica na vida como ser humano.
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OS DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO
DO ACESSO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: O objetivo do trabalho é apresentar o que dizem os documentos oficiais sobre
a relação entre a acessibilidade real e a proposta de educação inclusiva. A escola regular
recebe alunos com todo tipo de deficiência, diante dessa situação, algumas questões
emergem, entre a adaptação pedagógica, as orientações dos documentos oficiais e a
capacitação profissional para receber os alunos. Sabemos que educação inclusiva é um dos
novos desafios impostos em face das novas demandas que a escola enfrenta, no contexto
de uma sociedade que se democratiza e se transforma. A escola está sendo solicitada a
contribuir para a formação de um indivíduo com várias competências, ajudando-o a
compreender a sua realidade e a refletir sobre ela. A Educação Inclusiva, revela que todos
podem aprender, basta que, para isso, lhes sejam dadas condições apropriadas, num
ambiente cada vez menos restritivo e comprometido com a transformação escolar e social.
A inclusão social, emprestamos a definição seguinte: Processo pelo qual a sociedade e a
pessoa com deficiência procuram adaptar-se mutuamente tendo em vista a equiparação de
oportunidades e, consequentemente, uma sociedade para todos.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência; Formação Profissional; Acessibilidade.
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INTRODUÇÃO
A proposta de educação inclusiva
fundamenta-se numa filosofia que aceita
e reconhece a diversidade na escola,
garantindo o acesso a todos à educação
escolar, independentemente de diferenças
individuais. O valor principal que norteia
a ideia da inclusão está calcado no
princípio da igualdade e diversidade,
concomitante com as propostas de
sociedade democrática e justa. Fundamentase na concepção de educação de qualidade
para todos, respeitando a diversidade
dos alunos e realizando o atendimento às
suas necessidades educativas. Isso implica
adaptações diante das diferenças e das

necessidades individuais de aprendizagem
de cada aluno. Uma das possibilidades de
construção da escola inclusiva é a aproximação
dos sujeitos (comunidade interna e externa),
diante da descentralização do poder, a
municipalização pode proporcionar a
aproximação da comunidade e da escola.
Neste sentido, este artigo desenvolve ideias
a respeito da Educação Inclusiva, e formação
de professores, visto que a inclusão privilegia
todos os tipos de alunos, portadores ou não de
deficiências ou distúrbios de aprendizagem,
na escola regular, e a informática constitui-se
num cenário importante ao desenvolvimento
integral dos educandos.

A ACESSIBILIDADE- Á
VERDADEIRA INCLUSÃO
O primeiro passo para se construir
uma comunidade inclusiva é englobar
o planejamento e o desenvolvimento
curricular; o segundo passo do processo é
a preparação da equipe para trabalhar de
maneira cooperativa e compartilhar seus
saberes, a fim de desenvolver um programa
de equipe em progresso contínuo; o terceiro
passo envolve a criação de dispositivos de
comunicação entre a comunidade e a escola;
o quarto passo abrange a criação de tempo
para reflexão sobre a prática desenvolvida.
O papel do gestor em provocar as mudanças
necessárias do sistema em cada nível – o setor
escolar central é essencialmente um papel de
facilitação. A mudança não pode ser legislada

ou obrigada a existir. O medo da mudança
não pode ser ignorado. O diretor pode ajudar
os outros a encararem o medo, encorajar
as tentativas de novos comportamentos
e reforçar os esforços rumo ao objetivo da
inclusão. (SAGE, 1999, p. 135)
O autor destaca que a burocracia,
nas escolas, reduz o poder de decisão
dos professores, provocando serviços
despersonalizados e ineficientes, impedindo
a consolidação do modelo de trabalho
cooperativo essencial para a educação
inclusiva. Acrescenta que o desenvolvimento
da equipe proporciona a oportunidade de
identificar lideranças na unidade escolar,
o que encoraja a ajuda mútua entre os
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professores e assim reforça comportamentos
cooperativos. O gestor escolar pode colaborar
com o estabelecimento da colaboração, no
ambiente escolar, com o aprimoramento do
contato e da interação entre os professores
e demais funcionários.
Enfatiza que o gestor escolar é o grande
responsável para que a inclusão ocorra na
escola, abrindo espaços e promovendo trocas
de experiências importantes, desenvolvendo
uma gestão democrática e participativa
dentro, é claro, de suas possibilidades e
de acordo com o contexto em que atua na
comunidade, favorecendo a formação e a
consolidação de equipes de trabalho.
Para a consolidação da atual proposta
de educação inclusiva, é necessário o
envolvimento de todos os membros da equipe
escolar no planejamento dos programas a
serem implementados. Docentes, diretores e
funcionários apresentam papéis específicos,
mas precisam agir coletivamente para que a
inclusão escolar seja efetivada nas escolas.
(SANT’ANA, 2005, p. 228).
A autora afirma caber aos gestores
escolares tomar as providências de
caráter
administrativo
necessário
à
implementação do projeto de educação
inclusiva. Acrescentamos a essa ideia que as
providências pedagógicas também envolvam
o trabalho do gestor escolar, uma vez que sua
prática articula os aspectos administrativos
e pedagógicos. O gestor escolar que se
propõe a atuar numa prática inclusiva
envolve-se na organização das reuniões
pedagógicas, desenvolve ações relacionadas
à acessibilidade universal, identifica e realiza
as adaptações curriculares de grande porte

e fomenta as de pequeno porte, possibilita o
intercâmbio e o suporte entre os profissionais
externos e a comunidade escolar.
A autora analisa que a troca de
informações profissionais é imprescindível
à melhoria da qualidade educacional, assim,
a ação pedagógica refletida, individual ou
coletivamente, possibilita a articulação e
construção de uma nova prática.
Carvalho (2004, p. 29) aponta alguns
dos caminhos para a construção da escola
inclusiva: valorização profissional dos
professores, aperfeiçoamento das escolas
e do pessoal docente, utilização dos
professores das classes especiais, trabalho
em equipe, adaptações curriculares. Em suas
palavras:
As escolas inclusivas são escolas para
todos, implicando num sistema educacional
que reconheça e atenda às diferenças
individuais, respeitando as necessidades de
qualquer dos alunos. Sob essa ótica, não
apenas portadores de deficiência seriam
ajudados e sim todos os alunos que, por
inúmeras causas, endógenas ou exógenas
temporárias ou permanentes; apresente
dificuldades de aprendizagem ou no
desenvolvimento. (Carvalho, 2004, p. 29)
Adaptar a escola para garantir a educação
inclusiva não se resume apenas a eliminar
as barreiras arquitetônicas dos prédios
escolares; é preciso ter um novo olhar
para o currículo escolar, proporcionando a
todos os alunos o acesso aos processos de
aprendizagem e desenvolvimento.
À gestão escolar cabe muito mais do
que uma técnica, cabe incentivar a troca
de ideias, a discussão, a observação, as
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comparações, os ensaios e os erros, é liderar
com profissionalismo pedagógico. Cada
escola tem sua própria personalidade, suas
características, seus membros, seu clima, sua
rede de relações. (TEZANI, 2004, p. 177)
Considera-se que a educação inclusiva
necessita proporcionar, em suas práticas
cotidianas,
um
clima
organizacional
favorável que estimule o saber e a
cultura, proporcionando aos alunos o
desenvolvimento
de
conhecimentos
técnicos, éticos, políticos, humanos, para
que se tornem emancipados e autônomos.
Assim isso só será possível se houver
uma gestão escolar capaz de enfatizar os
processos democráticos e participativos
no cotidiano escolar. Há, portanto, a
necessidade de promover uma mudança
social e educacional, abandonando práticas
excludentes e fomentando a ação coletiva.
A escola inclusiva é receptiva e responsiva,
mas isso não depende apenas dos gestores
e
educadores,
são
imprescindíveis
transformações nas políticas públicas
educacionais. Garantir a construção da
escola inclusiva não é tarefa apenas do
gestor escolar, mas esse tem papel essencial
neste processo, para Aranha:
A inclusão é a aceitação da diversidade,
na vida em sociedade, e também é a garantia
do acesso das oportunidades para todos.
Portanto, não é somente com leis e textos
teóricos que iremos assegurar os direitos
de todos, pois esses, por si mesmos, não
garantem a efetivação das ações no cotidiano
escolar. Aranha (2001)
Rodrigues (2006, p. 306) afirma ser um
desafio ao exercício da proposta de educação

inclusiva, pois o professor não é um técnico
(no sentido de aplicar técnicas normalizadas
e previamente conhecidas), um funcionário
(que executa funções enquadradas por uma
cadeia hierárquica previamente definida), mas
sim polivalente, contendo em si ecletismo
necessário para suprir as necessidades da
que a carreira requer.
A profissão escolar exige imensa
versatilidade, dado que se lhe pede que
aja com grande autonomia e seja capaz de
delinear e desenvolver planos de intervenção
com condições muito diferentes. Para
desenvolver esta competência tão criativa
também
uma
formação
profissional.
(Rodrigues, 2006, p. 306)
Completa que a aquisição de competência
para a gestão inclusiva só poderá
ser adquirida por meio de uma prática
continuada, reflexiva e coletiva, pois
a educação inclusiva é o resultado do
comprometimento com a educação de todos
os alunos e de toda a escola. É preciso uma
escola toda para desenvolver um projeto de
educação inclusiva.
A educação inclusiva só se efetivará
nas unidades escolares se medidas
administrativas e pedagógicas forem
adotadas pela equipe escolar, amparada
pela opção política de construção de um
sistema de educação inclusiva. A educação
escolar será melhor quando possibilitar ao
homem o desenvolvimento de sua
capacidade crítica e reflexiva, garantindo sua
autonomia e independência. O que dizem os
documentos oficiais?
Escolas inclusivas devem reconhecer
e responder às necessidades diversas de
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seus alunos, acomodando ambos os estilos
e ritmos de aprendizagem e assegurando
uma educação de qualidade a todos através
de um currículo apropriado, arranjos
organizacionais, estratégias de ensino, uso
de recurso e parceria com as comunidades.
(BRASIL, 1997, p. 5).
A relação entre a gestão escolar e a
educação inclusiva é uma proposta nova
de trabalho e pode ser observada em
alguns documentos oficiais (nacionais e
internacionais). Em alguns casos, essa relação
não está explícita; mas nas entrelinhas
dos documentos.
A proposta foi realizar, então, um estudo
dos documentos que são considerados
relevantes e que garantem o processo
de inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais no ensino regular e
que mencionem o papel da gestão escolar
de forma processual, implementação
de perspectivas na educação, com
objetivos comuns ao corpo docente e
escolar em geral, instituindo formação
inclusiva e abrangente para todos.
A análise parte das relações entre gestão
escolar e a educação inclusiva com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos,
promulgada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.
A mesma estabelece, no Artigo 26, que a
educação é um direito de todos; deve ser
gratuita; o ensino fundamental (elementar)
obrigatório; o ensino técnico e profissional
generalizado e o ensino superior aberto a
todos em plena igualdade.
A educação é afirmada pelo documento
como fator essencial à expansão da

personalidade humana e reforço dos direitos
do ser humano, pois só assim esse será capaz
de compreender, tolerar e realizar laços de
amizade com seus pares e com as demais
nações, promovendo assim a manutenção da
paz em toda nação.
O último item sobre educação do
documento ressalta que cabe aos pais o
direito de escolher o gênero de educação
a darem aos seus filhos. O documento é
importante para ressaltar a educação como
direito de todo cidadão, sendo gratuita
e obrigatória no ensino fundamental
(elementar) sem discriminação de raça, cor,
credo ou deficiência.
O estudo continua com documentos da
Conferência de Jomtien realizada, em 1990,
na Tailândia, foi promulgada a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos
(BRASIL, 1990). Participaram da assinatura
do documento e se comprometeram, com
suas diretrizes, vários países, inclusive o
Brasil. A diretriz que norteia o conteúdo
do documento consiste em satisfazer as
necessidades básicas de aprendizagem de
todos os alunos.
A proposta de universalização do
ensino com qualidade e redução da
desigualdade, tornam-se fatores seminais
à educação: o combate da discriminação,
o comprometimento com os excluídos, a
satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem das pessoas com deficiência
e a garantia do acesso ao sistema educativo
regular, com qualidade.
Diante da proposta que demanda atenção
referente à qualidade da educação atendendo
a diversidade, o documento citado, o que é
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dito sobre o papel da gestão escolar: respeito
à diversidade e fortalecimento de alianças
com as autoridades educacionais para
proporcionar a educação com equidade.
Novas e crescentes articulações e
alianças serão necessárias em todos
os níveis: entre todos os subsetores
e formas de educação, reconhecendo
o papel especial dos professores, dos
administradores e do pessoal que trabalha
em educação... (BRASIL, 1990, p. 5).
O documento apresenta o gestor escolar
como um dos responsáveis a promover o
fortalecimento de alianças para a promoção
da educação para todos, visando a qualidade
de ensino e âmbito escolar.
Não desresponsabilizando os governos:
federal, estadual e municipal quanto ao
oferecimento de recursos humanos e
materiais para consolidação da proposta.
Merece destaque, diante do fio condutor do
trabalho, o item 19 do documento:
III – melhor capacitação dos administradores
públicos e o estabelecimento de incentivos
para reter mulheres e homens qualificados
no serviço público (BRASIL, 1990, p. 13).
O documento traz a reflexão tendo em
vista a capacitação tendo um papel precípuo
para se der uma resposta educativa à altura
das exigências da atualidade e, neste ponto,
o documento enfatiza que a formação
continuada dos educadores é essencial
para oferecer uma resposta educativa
com qualidade, mais uma vez passamos ao
entendimento de quanto é importante e se faz
necessário o acolhimento e aprimoramento
de práticas educativas renovadas, bem
pensadas e refletidas pelo grupo.

O item 24 do documento apresenta a
prioridade de aperfeiçoar a capacidade
gerencial, de forma que engloba todos os
envolvidos em educação, passando por
toda esfera, para buscar assim sucesso
dentro da escola, pensando na qualidade e
desenvolvimento pleno para o educando,
assim:
Tanto o pessoal de supervisão e
administração quanto os planejadores,
arquitetos de escolas, os formadores de
educadores, especialistas em currículo,
pesquisadores,
analistas
etc.
são
igualmente importantes para qualquer
estratégia de melhoria da educação básica
(BRASIL, 1990, p. 14).
Conclui-se com o estudo da Declaração
Mundial sobre Educação para Todos
(BRASIL, 1990) – o efetivo exercício da
diversidade, necessidade de formação
continuada, relações em busca de equidade,
qualidade no ensino e aprendizagem, gestão
democrática e envolvente, que relaciona-se
com o grupo de profissionais da educação,
garantindo as necessidades básicas de
aprendizagem para todos.
A Conferência Mundial de Salamanca
(Espanha) destacou, entre outros elementos:
acesso e qualidade relativamente à educação.
Esta conferência foi realizada em 1994, sendo
promulgada a Declaração de Salamanca: sobre
princípios, política e prática em educação
especial (BRASIL, 1997). Assinaram-na e se
comprometeram, com suas diretrizes, vários
países, inclusive o Brasil. As diretrizes que
norteiam esse documento baseiam-se na
criação de condições para que os sistemas
de ensino possibilitem a construção de
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escolas inclusivas. Assim a escola regular
deve se preparar para receber estudantes
com demandas especificas, as escolas
devem ajustar se a todas as crianças e suas
especificidades. Estimulando a sociedade a
livrar-se do preconceito e acolher pessoas
com deficiências. O sistema educacional
deve ser capaz de acolher pessoas com
deficiências de forma adequada, esses não
podem ser atirados a própria sorte, apesar
de suas limitações físicas, não podem ser
violados os direitos a educação. Politicas
publicas tem que ser criadas e respeitadas.
O presente documento reafirma o
compromisso com a educação para todos
e reconhece a necessidade de alterações
nos sistemas de ensino e nas escolas para
que a educação inclusiva se efetive. Diante
desta perspectiva, a gestão escolar tem
papel fundamental, pois deve colaborar
para o desenvolvimento de procedimentos
administrativos e pedagógicos mais flexíveis;
uso racional dos recursos instrucionais;
diversificação das opções de aprendizagem;
mobilização de auxílios; desenvolvimento de
ações que proporcionem o relacionamento
dos pais, da comunidade e da escola.
Uma
administração
escolar
bem
sucedida depende de um envolvimento
ativo e reativo de professores e do
pessoal
e
do
desenvolvimento
de
cooperação efetiva e de trabalho em grupo
no sentido de atender as necessidades dos
estudantes. (BRASIL, 1997, p. 9).
Aos gestores escolares, segundo o
documento, cabe à responsabilidade de
promover atitudes positivas e cooperativas
entre a comunidade interna e externa da

escola com relação à educação inclusiva.
No item (c), Recrutamento e Treinamento
de Educadores, encontramos a especificação
de se privilegiar a preparação apropriada de
todos os educadores para que o progresso
da educação inclusiva se concretize. Essa
proposta de formação deveria ocorrer nos
cursos de graduação e em programas de
educação continuada ou em serviço, assim,
o conhecimento e habilidades requeridas
dizem respeito essencialmente à boa prática
de ensino e inclui a avaliação de necessidades
especiais, adaptação do conteúdo curricular,
utilização de tecnologia de assistência,
individualização
de
procedimentos
de ensino no sentido de abarcar uma
variedade maior de habilidades, etc.
As
habilidades
requeridas
para
responder as necessidades educacionais
especiais deveriam ser levadas em
consideração durante as avaliações dos
estudos e da graduação de professores.
(BRASIL, 1997, p. 11).
A formação dos profissionais de educação
inclusiva, deveriam incentivar a exercitar a
autonomia e as habilidades de adaptação
do currículo no sentido de atender às
necessidades especiais dos alunos. A gestão
por sua vez tem como papel primordial
incentivar a efetivação de direitos e a
consolidação de práticas voltadas a educação
de qualidade, Conforme Carneiro:
Abordam claramente o papel dos
diretores como agentes promotores da
inclusão, criando condições de atendimento
adequado a todas as crianças transformando
a administração escolar em uma gestão
participativa e democrática, em que toda a
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equipe escolar seja responsável pelo bom
andamento da escola e pela satisfação das
necessidades de todos os alunos. (Carneiro,
2006, p. 38)
Em 20 de dezembro de 1996, foi
promulgada a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei n.º 9394/96
(BRASIL, 1996), que avança na área
da educação especial destinando um
capítulo específico para esta modalidade
de ensino e estabelecendo que o ensino
do aluno, com necessidade educacional
especial,
aconteça
preferencialmente
na
rede
regular
de
ensino
para
educandos com deficiência, transtornos
globais
do
desenvolvimento
altas habilidades e super dotação. Não
sendo a rede regular um sistema paralelo,
mas fazendo parte integral do ensino,
acompanhando todos os níveis da educação,
desde a educação infantil até o ensino
superior, garantindo o desenvolvimento
integral da pessoa com deficiência.
O Artigo 58 estabelece que a educação
especial deva ser oferecida no ensino
regular para os alunos com necessidades
educacionais especiais. O Artigo 59
estabelece a reorganização social para
atendimento das pessoas com igualdade,
quanto às mais complexas e diversas
diferenças, físicas ou cognitivas.
A
questão
da
diversidade
está
estabelecida na referida Lei, uma vez que
garante o acesso e a permanência de todos
na escola. Faz referência à valorização
dos profissionais da educação e à gestão
democrática como uma das propostas para
valorização dos profissionais da educação.

Na Lei (BRASIL, 1996), encontramos a
regulamentação da gestão democrática
das escolas públicas e a transformação do
Projeto Político-Pedagógico delineando-se
como um instrumento de inteligibilidade
e fator de mudanças significativas. O
Artigo 14 estabelece os princípios da
gestão democrática, pois garante a
participação dos profissionais da educação
na elaboração do projeto pedagógico da
escola. Com o estabelecimento da Lei,
é expressa a participação de todos na
elaboração do Projeto Político-Pedagógico
da
unidade
escolar.
Desta
monta,
acreditamos que, quando todos participam
e se sentem responsáveis bem como
compromissados com aquilo que fazem,
concretiza-se
a
construção
coletiva
do Projeto Político-Pedagógico da unidade
escolar. O primeiro passo efetivo deve
garantir a gestão democrática e participativa
como um dos possíveis caminhos à
construção da escola inclusiva.
A gestão democrática e participativa
pressupõe a construção coletiva do Projeto
Político-Pedagógico da escola, por se
tratar de um trabalho conjunto. Conforme
estabelecido, na LDBEN (BRASIL, 1996),
a participação na construção coletiva do
documento está assegurada, pois reconhece
a escola como espaço de autonomia.
Para Silva Júnior (2002, p. 206), o Projeto
Político-Pedagógico:
Indicará as grandes linhas de reflexão e de
consideração mantenedoras de suas etapas
de trabalho; consubstanciará os valores e
critérios determinantes das ações a serem
desenvolvidas nos diferentes núcleos da
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prática escolar. (Silva, 2002, p. 206)
Construir coletivamente o Projeto
Político-Pedagógico da unidade escolar
é proporcionar aos profissionais a
oportunidade de exercitar a participação e
de valorizar a autonomia da escola, tornando
as questões relativas a cada unidade impares,
podendo ser focadas e valorizadas pelo
grupo, definindo a identidade da unidade
educacional, dando a direção para melhorias
e inovações, expressando compromisso
social para formação do cidadão, definindo e
organizando os projetos educativos.
Carneiro (2006, p. 32) afirma que o projeto
pedagógico não pode se constituir como um
fim em si mesmo. Ele é verdadeiramente o
início de um processo de trabalho. A partir do
projeto pedagógico a escola vai estruturando
seu trabalho, avaliando e reorganizando
suas práticas. Mais uma vez o papel do
gestor se apresenta em destaque, uma vez
que para estruturar, avaliar e reorganizar
as práticas educativas é necessária
uma liderança firme capaz de buscar os
caminhos para tais encaminhamentos.
O Projeto Político-Pedagógico é o
somatório dos valores que os membros
da unidade escolar têm. As escolas com
uma prática qualitativamente superior são
aquelas que construíram tal documento
de maneira coletiva e participativa.
Colocar em prática o Projeto PolíticoPedagógico da unidade escolar é um
processo de ação- reflexão-ação que exige a
participação de todo o colegiado.
A proposta de construção coletiva do
Projeto Político-Pedagógico é, portanto,
fundamental para consolidação da gestão

democrática e participativa na unidade
escolar e assim construção da escola
inclusiva, bem como o papel do gestor
norteará esse processo, uma vez que ele é
corresponsável pelo estabelecimento de
uma rede de relações adequadas para que
todos possam ter autonomia e participação.
A questão da autonomia merece destaque
por estar em evidência na LDBEN (BRASIL,
1996). Para Silva Júnior (2002, p. 206):
A constituição da autonomia da escola
pela via do projeto pedagógico, supõe a
existência de condições para a prática do
trabalho coletivo, entendido este como a
valorização das pessoas e a relativização das
funções. (Silva, 2002, p. 206)
Conforme Barroso (1996, p. 185), a
autonomia prevista na legislação incentiva o
sistema a adotar um mecanismo que garanta
tal pressuposto; no entanto, o que se
observa no cotidiano escolar é a construção
de um modelo de falsa autonomia, pois ela
não pode ser construída, segundo o autor,
de forma decretada.
Para ele, a autonomia:
Afirma-se como expressão da unidade
social que é a escola e não preexiste à ação
dos indivíduos. Ela é um conceito construído
social e politicamente, pela interação dos
diferentes atores organizacionais numa
determinada escola. (Barroso, 1996, p. 185).
O autor discute ainda que a autonomia
da escola está atrelada à autonomia dos
indivíduos que a compõe. Por isso, a
especificidade da escola em construir a
autonomia é um processo delicado, pois a
articulação das características de cada um,
mais a coletividade, diante da proposta de
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cultura da colaboração e da participação nas
unidades escolares brasileiras, envolve um
processo de mudança.
Construir a escola inclusiva significa
articular
democracia,
participação
e
autonomia. Sua implementação não será um
processo fácil, pois o compromisso em atender
com qualidade e eficiência pedagógica a
todos os alunos é um compromisso com
a melhoria da qualidade educacional para
todos, o que somente será concretizado
com a consciência e a valorização dos
fatos e das normas coletivas mediadas pela
responsabilidade social. Só assim a escola
cumprirá seu papel de transformação social.
Todavia, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (BRASIL, 1996), não
encontramos qualquer referência à relação
entre gestão escolar e educação inclusiva,
apenas sugestões de ações.
Ao continuar, os estudos, nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – Adaptações
Curriculares: estratégias para educação de
alunos com necessidades especiais (BRASIL,
1998), que fornecem subsídios para a
prática pedagógica inclusiva. O documento
normativo apresenta um conjunto de ações a
serem desenvolvidas para garantir o acesso e
a permanência dos alunos com necessidades
educacionais especiais no ensino regular.
Apresenta as adequações necessárias para
que a escola se torne inclusiva e atenda
às especificidades do ensino diante da
diversidade. Preparando o indivíduo de forma
integral e integradora longe de qualquer
preconceito e discriminação.
As adaptações curriculares constituemse em adequações satisfatórias para que

o aluno – com necessidade educacional
especial – tenha acesso ao processo de
ensino e aprendizagem no ensino regular;
para isso, é necessário rever alguns aspectos
da educação escolar, como a:
Definição dos objetivos, no tratamento
e desenvolvimento dos conteúdos, no
transcorrer de todo processo avaliativo, na
temporalidade e na organização do trabalho
didático-pedagógico no intuito de favorecer
a aprendizagem do aluno. (BRASIL, 1998, p.
13).
A construção da escola inclusiva, que
perpassa pelo caminho das adaptações
curriculares, deve ter como premissa
que a inclusão consiste em um processo
gradual, que requer ajuda ao aluno, à
família e à comunidade escolar. Cabe à
equipe escolar adotar algumas medidas:
elaboração de propostas pedagógicas
com objetivos claros, que se baseiem nas
especificidades dos alunos; identificar as
capacidades da própria escola; organizar
os conteúdos escolares de acordo com os
ritmos de aprendizagens dos alunos; rever
metodologias de ensino, de forma que essas
auxiliem na motivação dos alunos; conceber
a avaliação como processo visando ao
progresso do aluno.
Ações diversas e variadas que podem
e devem ser desenvolvidas desde que
haja alterações no cotidiano escolar;
as adaptações curriculares são aquelas
adotadas pelo professor em sala de aula,
apoiado pela gestão escolar. A organização
de agrupamentos, organização didática
e organização do espaço; relativas aos
objetivos
e
conteúdos,
priorização
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de áreas ou unidades de conteúdos,
objetivos refletidos mediante necessidades
do educando; sequencialização, eliminação
de conteúdos secundários; As adaptações
curriculares, de grande porte, ou seja, as
significativas são aquelas adotadas pela
gestão escolar para auxiliar na prática
da educação inclusiva. As significativas
englobam vários fatores do cotidiano escolar.
Ressalta se que ambas necessitam do apoio e
da intervenção da gestão escolar.
As soluções sugeridas para reverter
o quadro da escola brasileira parecem
reprisar as mesmas medidas que o criaram.
Em outras palavras, pretende-se resolver
a situação a partir de ações que não
recorrem a outros meios, que não buscam
novas saídas e que não vão a fundo às
causas geradoras do fracasso escolar.
Esse
fracasso
continua
sendo
do
aluno,
pois
a
escola
reluta
em
admiti-lo
como
sendo
seu.

Assim procura se culpados e não
soluções para as questões relacionadas
ao insucesso escolar.
A inclusão total e irrestrita é uma
oportunidade que temos para reverter
à situação da maioria de nossas escolas,
nossos alunos precisam cada vez mais de
ações pensadas em suas singularidades,
não dá mais para atribuir aos alunos às
deficiências que são do próprio ensino
ministrado por elas – sempre se avalia o
que o aluno aprendeu o que ele não sabe,
mas
raramente
se analisa “o que” e “como” a escola ensina, de
modo que os alunos não sejam penalizados
pela repetência, evasão, discriminação,
exclusão, pensar em encorajar profissionais,
sociedade, família e comunidade, trazer
e efetivar políticas voltadas a inclusão
e equidade, solucionar, se tais ações
forem postas em pratica quem sabe
a inclusão se efetivara de fato.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

As exigências da sociedade imprimem diferentes
entendimentos à educação; destas concepções, a inclusão
merece destaque, tendo em vista ser um pretexto para
que a escola se modernize, transforme-se em um ambiente
de intercâmbios de formas individuais, no qual alunos e
professores, ao interagirem, participem e transformem em
aprendizagem, as experiências sociais.
O contexto da Educação Especial em que se evidencia a
proposta de Educação Inclusiva, baseada em princípios e leis
que reconhecem a necessidade de uma educação para todos,
deixa bem claro que renovação pedagógica exige, em primeiro
lugar, que a sociedade e a escola adaptem-se ao aluno PNEE, e
não o contrário. E, em segundo, que o professor, considerado
o agente determinante da transformação da escola, seja
preparado adequadamente para gerenciar o acesso às
informações e conhecimentos.
Conclui se que a educação inclusiva exige adaptações
que priorizem a formação dos recursos humanos, materiais
e financeiros, juntamente com uma prática voltada para o
pedagógico. Garantir a eliminação das barreiras arquitetônicas
e promover ações que facilitando a comunicação são algumas
funções. Assim, torna-se relevante o contato constante cm
pais e profissionais. Outro fator que deve ser ressaltado
é a promoção das adaptações curriculares e os arranjos
satisfatórios com apoio do especialista, proporcionando sua
presença em sala recurso.
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OS ELEMENTOS DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA DIALOGAM COM
O CURRÍCULO NA INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A relevância deste Artigo em elencar a Proposta Pedagógica e o Currículo,
surge da necessidade de fazê-los acontecer nas práticas do cotidiano infantil articulado
aos aspectos do Projeto Pedagógico com dinamismo, embora os aspectos sejam tratados
geralmente separadamente nas demais modalidades de ensino; nas Instituições de Educação
Infantil não se dissociam. Para garantir que os temas se articulem entre si, faz-se necessário
que os profissionais da educação envolvidos com o desenvolvimento e aprendizagem
das crianças pequenas estejam engajados à partirem de um planejamento fundamentado
em concepções claras sobre as crianças; que tenham intencionalidade e o conhecimento
por parte dos profissionais acerca da prática pedagógica com crianças dessa faixa etária.
Ainda, caberá aos Professores nas Instituições de Educação Infantil ter sensibilidade ás
experiências socioculturais que as crianças vivenciam no seio familiar e na comunidade
pertencente, buscando conhecer essas realidades e valorizando o conhecimento de mundo na
organização de sua prática pedagógica, neste segmento articular as informações coletadas ás
definições do Currículo da IEI. Moreira e Candau (2006, p.86) definem currículo “como as
experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações
sociais, e que contribuem para a construção de identidades de nossos (as) estudantes”.
Palavras-chave: Currículo; Intenção; Concepção Infantil.
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INTRODUÇÃO
Ao tratar da Proposta Pedagógica da
Educação Infantil é necessário a explicitação
das concepções norteadoras, princípios,
intenções e formas de organização do
trabalho pedagógico para a consolidação da
identidade de uma Instituição de Educação
Infantil. O Currículo no meio educacional
em nosso País caracteriza-se como uma
preocupação antiga; pois antes de a
Educação Infantil passar a ser vista como
inerente ao desenvolvimento e formação
dos estudantes de todas as modalidades
de ensino os professores já se mobilizavam
em definir como prioridade o que ensinar,
para que ensinar, como ensinar e quando
ensinar. As discussões, estudos e reflexões
sobre o Currículo tomou novos rumos e
deixou de se limitar a definição de conteúdo,
objetivos, atividades e metodologias
estabelecidos por faixa etária, articulandose com discussão sobre os aspectos
referentes a organização ao funcionamento
e as relações que criam o conjunto de
fatores essenciais para a viabilização
da prática pedagógica em instituição
educativa; constituindo-se então a “Proposta
Pedagógica” ou Projeto Político Pedagógico.
Tomando-se por base a atualmente o
Currículo não é mais tratado de forma
isolada, mas sim como um dos elementos
que compõe o conjunto maior. O
Projeto Político Pedagógico ou Proposta
Pedagógica visa a Construção da Identidade,
da organização e da gestão do trabalho de
cada Instituição Educativa; está por sua
vez passa a ser constituída por sua história

e socialmente situada, na qual os sujeitos
culturais dispostos a desenvolver uma ação
educativa de uma unidade de propósitos.
Então,
os
princípios
da
ação
pedagógica se definem com a participação
dos envolvidos que expressam desejos,
crenças, valores, concepções e que desvela
em um processo de avaliação contínua e
marcado pela provisoriedade, com metas,
objetivos, formas de organização e ações.
A compreensão dessa definição, surgi um
significado para “Proposta Pedagógica
de Educação Infantil”, tendo propriedade
à busca de organização do trabalho de
cuidar e educar crianças de zero a cinco
anos; com a participação e ação da
família junto com a comunidade.
Nessa perspectiva, de acordo com as
DCNEI, “educar cuidando inclui acolher,
garantir a segurança, mas também
alimentar a curiosidade, a ludicidade e a
expressividade infantis”. BRASIL, Parecer
CNE/CEB (2009, p.10).
As DCNEI, em seu art.3º, definem currículo
da Educação Infantil como:
[...] um conjunto de práticas que buscam
articular as experiências e os saberes das
crianças com os conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural, artístico,
ambiental, científico e tecnológico, de modo
a promover o desenvolvimento integral de
crianças de 0 a 5 anos de idade.
BRASIL, CNE/CEB, (2009, p.1)
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CAMINHOS NORTEADORES
AO ELABORAR A PROPOSTA
PEDAGÓGICA
Nas Instituições de Educação Infantil
e
demais
modalidades
de
ensino
impreterivelmente é preciso amparar-se em
documento de Proposta Pedagógica, que
sistematiza, organiza e orienta a prática.
Sobre essa perspectiva democrática a
participação de diferentes interlocutores e
subsídios por parte de Secretarias Municipais
de Educação e/ou Secretarias Estaduais de
Educação em sua elaboração.
A Elaboração compete a especialista/
dirigentes da instituição, professores
(as) outros profissionais da Instituição
Educação Infantil, família, crianças e
comunidade; destinada a perspectiva de
IEI democrática/participativa na qual todos
terão responsabilidade e compromisso com
o educar e cuidar das crianças. Segundo
a LDB, (nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, Título IV – Da organização
da Educação Nacional.) Art. 12. Os
estabelecimentos de ensino, respeitadas
as normas comuns e as do seu sistema de
ensino, terão a incumbência de: I – Elaborar
e executar sua Proposta Pedagógica;
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I – Participar de elaboração da
Proposta Pedagógica do estabelecimento
de ensino [...].
O documento a ser elaborado deverá
ser um instrumento de trabalho que
espelhará a prática cotidiana, anseios
educativos dos parceiros no educar/cuidar,
um documento flexível que durante seu

curso ser modificado, criticado, superado no
dinamismo do cotidiano.
Será elaborado de forma organizada
estabelecendo a participação aos segmentos
envolvidos,
formulando
estratégias,
definindo espaços e tempos para desenvolvelo; ainda faz se necessário apoio do órgão
competente SME e seus profissionais.
As SMES têm a responsabilidade de
contribuir e subsidiar as Instituições de
Educação Infantil públicas e privadas de seu
sistema. Os aspectos da Proposta Pedagógica
até aqui fomentados devem ser articulados
no processo de elaboração do documento
de Proposta Pedagógica; é preciso levar
em conta o seu objetivo? A quem se
destina? por quem é elaborado?, que tipo
de documento será elaborado?, como será
elaborado esse documento?
O papel das Secretarias Municipais e
Estaduais de Educação na elaboração da
Proposta Pedagógica?
Ao elaborá-lo é preciso deixar explícito
as intenções e se estarão contemplando aos
aspectos da Proposta Pedagógica:
Objetivo - ser sistematizado e organizar
uma prática em andamento, constituindose em um acervo, o qual irá orientar
as ações educativas da instituição
possibilitando
constante
avaliação
e
reformulação de trabalho.
Destina-se não somente à Secretaria de
Educação e Conselho Municipal, mas também
aos envolvidos, interlocutores nas ações de
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cuidar/educar às crianças de Instituição de
Educação Infantil.
Cabe-lhes orientação geral sobre como
elaborar as Propostas Pedagógicas, divulgar
a regulamentação pertinente e a tradução
das DBCN, situando-as nos diversos
contextos que compõem o sistema ou a
rede de Educação Infantil, do Estado e/ou
Municípios. Tem o papel de orientar e apoiar
as Instituições, definir tempos específicos
para criarem condições concretas que
viabilizem o processo de elaboração das
propostas, a execução, avaliação, elaboração
implementação das propostas; detectando
necessidades e criando estratégias que
mobilizem avanços e melhorias.
A formação dos profissionais da educação
é de suma importância para a qualidade das
práticas educativas; portanto as Secretarias
Municipais de Educação têm o dever da
Formação Continuada tanto na rede pública
quanto na rede privada.
Ainda na implementação e elaboração da
Proposta Pedagógica, atendendo as redes
públicas e seus sistemas as SEE e SME
têm a incumbência de definir os princípios
e diretrizes para a EI, que sejam coerentes
com seu projeto educacional mais amplo e
que se afinem com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil.
Ressalte-se, às Secretarias o papel de
definir as Políticas para Educação Infantil
considerando a diversidade real, a articulação
com os diversos setores envolvidos no
atendimento a crianças pequenas, a
profissionalização e a valorização dos
recursos humanos, estruturas e de
funcionamento das instituições. É preciso

que haja articulações possibilitando a
concretização com qualidade e equidade, da
tarefa de cuidar/educar nas Instituições de
Educação Infantil.
[...] a criança, centro do planejamento
curricular, é sujeito histórico e de direitos que,
nas interações, relações e práticas cotidianas
que vivencia, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura.
Resolução CNE/CEB, (2009, p.1)
A Articulação entre fundamentação
teórica e o contexto sócio histórico e
cultural possibilita definição de objetivos
e orienta a organização de todos os
elementos da prática de cuidar e educar.
É muito relevante tecer um “pano de
fundo” com base na história da IEI e de sua
Proposta Pedagógica, elencados por seu
contexto sociocultural que vise a inserção da
instituição, as concepções norteadoras e a
prática educativa, por intenções e objetivos
do trabalho a ser desenvolvido junta as
crianças. As ações do cotidiano nas IEI,
serão definidos e avaliados os aspectos no
que se refere a organizar e gerir o cuidado e
educação das crianças.
É
inerente
explicitar
a
história
da instituição na elaboração de sua
proposta pedagógica, com coleta de dados
sobre a mesma; e também não deixar de lado
de forma foi constituída a PP da escola.
A cada término e início de ano letivo
faz necessário uma revisitação os pontos
positivos e negativos da PP e a readequação
com novas ações para aprimorar as boas
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ações e avançar sobre os insucessos. Neste
momento a equipe profissional deverá pautarse nos documentos já existentes na IEI de 0
a 3 anos e tomar cuidados para não reforçar
o ranço da perspectiva assistencialista
que a constituiu e com a característica
escolar com as crianças de 4 e 5 anos, ranço
da visão de “período preparatório” o qual
dominou por muito tempo.
A tomada de consciência e reflexão por
parte dos envolvidos junto aos aspectos
na proposta atual mobilizará modificações,
tanto no documento quanto na prática que
estão sendo elaborados.
O contexto sociocultural da IEI, a qual
está inserida é pertinente para caracterizar
a população e a comunidade atendidas;
elencando suas raízes revelando quem são
as crianças e suas famílias.
A equipe educacional, precisa conhecer as
condições de vida, trabalho, profissões dos
pais, mães e/ou responsáveis, serviços que
têm acesso, costumes, tradições, religiões,
músicas, danças e lazer.
No que se refere as crianças ter ciência do
que fazem fora da IEI no seu cotidiano: do
que e com que brincam, produções culturais
que têm acesso, suas preferências entre
outros...
O
Parecer
sobre
as
DCN,
ao
tratar às condições para organizar o
currículo, afirma que:
As
instituições
necessariamente
precisam conhecer as culturas plurais que
constituem o espaço da Creche e Pré-escola,
a riqueza das contribuições familiares e da
comunidade, suas crenças e manifestações,
e fortalecer formas de atendimento

articuladas aos saberes e ás especificidades
étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de
cada comunidade.
BRASIL, Parecer CNE/CEB, (2009, p.11)
Ao refletir e explicitar a visão que se têm
de sociedade, de ser humano, de criança,
de desenvolvimento e aprendizagem, de
educação e cuidado, fomenta-se sobre as
concepções das Propostas Pedagógicas.
A elaboração da PP, oportuniza de
revelar e debater crenças e os valores
que estão implícitos à prática, de
fundamentá-la teoricamente e legalmente;
de encontrar coerência entre o discurso e as
ações do cotidiano.
As DCNEI, contribuem teoricamente,
são norteadoras em algumas concepções.
Elencam uma concepção holística e
multifacetada de criança, sintetizada na
Resolução nº5/2009/CEB/CNE, art.4º já
citada anteriormente.
Então, enfatiza-se que é necessário
que creches e pré-escolas valorizem as
especificidades e interesses próprios das
crianças, conforme o Parecer do CNE/CEB
(2009), o qual orientadas DCNEI.
Ainda o Parecer do CNE orienta a
pertinência em ver a criança, em cada
momento, “como uma pessoa inteira na qual
os aspectos motores, afetivos, cognitivos
e linguísticos integram-se, embora em
permanente mudança” BRASIL, Parecer
CNE/CEB, (2009, p.14).
Quanto a aprendizagem e desenvolvimento
dessas crianças, as DCNEI CNE/CEB, (2009)
definem que as interações e brincadeiras
devem se constituir em eixos das Propostas
Pedagógicas da Educação Infantil.
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Velam por uma concepção sócio
interacionista do processo, elencando
que ás interações entre crianças e
adultos, quanto entre crianças e crianças.
Segundo Vygotsky diz que “todas as
funções psicológicas se originam das
relações
sociais,
são
funções
da
natureza
histórica
e
de
origem
sociocultural” Vygotsky, (2000).
As DCNEI em relação a concepção de EI,
em seu art. 5º, afirmam que:
A Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica, é oferecida em creches e
pré-escolas, as quais se caracterizam como
espaços institucionais não domésticos
que
constituem
estabelecimentos
educacionais públicos ou privados que
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos
de idade no período diurno, em jornada
integral ou parcial, regulados e supervisionados
por órgão competente do sistema de
ensino e submetidos a controle social.
BRASIL, Resolução CNE/CEB, (2009, p.1)
Ressalta-se que o Parecer CNE/CEB nº
20/2009 traz uma discussão significativa,
no que diz respeito a indissociabilidade
entre o cuidar e o educar, na construção da
Proposta Pedagógica deve-se considerar à
Educação Infantil:
(a) À aprendizagem pelas crianças das
práticas culturais de cuidado e autocuidado;
(b) À sua afetividade e às relações com o
outro:
(c) À apropriação de conhecimento
produzidos por seu grupo cultural e pela
humanidade.
Conforme esse Parecer, a garantia
dessa indissociabilidade concentra-se no

adulto como mediador, concretizandose junto a maneira de atuar e relacionar
junto ás crianças.
Nessa perspectiva, considera suas
possibilidades incentivando-as a explorar,
compreender e transformar o mundo,
com experiências nas práticas sociais
significativas e não fragmentadas.
Na Proposta Pedagógica é relevante o
sentido e a razão de ser dessa instituição
educacional, evidenciado a criança como
centro do processo educativo.
Reconhecendo-a como sujeito de direito
ao cuidado e a educação em instituições de
caráter educativo, aprimorando à ação da
família e da comunidade.
É inerente compreender a especificidade
da instituição, que deveria ter na qualidade
ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos
como foco de seu trabalho, entrelaçando
o contexto sociocultural ás concepções
de educar/cuidar, de aprendizagem e
desenvolvimento, de infância e criança.
Os objetivos gerais relativos ao
desenvolvimento e à aprendizagem das
crianças, no que tange ao respeito e
integridade desse processo, nas dimensões
afetivas, cognitivas, físicas, sociais e
culturais exerce um papel significativo ao
cumprimento dessa finalidade. Os objetivos,
tem por consequência orientar o processo
a ser desenvolvido, oferecendo elementos
ao planejar e ao concretizar a proposta e
dialogar com sua finalidade.
As DCNEI visam o cumprimento das
funções sociopolítica e pedagógica da
Educação Infantil, tem por finalidade na
primeira etapa da Educação Básica o cuidar e
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educar crianças de 0 a 5 anos de idade.
Em seu art. 7º, determinam, que as IEI
garantam o cumprimento dessa finalidade:
I. Oferecendo condições e recursos para
que as crianças usufruam seus direitos civis,
humanos e sociais;
II. Assumindo a responsabilidade de
compartilhar e complementar a educação e
cuidado das crianças com as famílias;
III. Possibilitando tanto a convivência entre
crianças e entre adultos e crianças quanto a
ampliação de saberes e conhecimentos de
diferentes naturezas;
IV. Promovendo
a
igualdade
de
oportunidades educacionais entre as crianças
de diferentes classes sociais no que se refere
ao acesso a bens culturais e às possibilidades
de vivência da infância;
V. Construindo
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, linguístico e religiosa.
No que se refere aos objetivos, no art. 8,
definem que:
A Proposta Pedagógica das Instituições
de Educação Infantil deve ter como objetivo
garantir à criança acesso a processos
de apropriação, renovação e articulação
de
conhecimentos
e
aprendizagens,
de
diferentes
linguagens,
assim
como o direito à proteção, à saúde, à
liberdade, à confiança, ao respeito, à
dignidade, à brincadeira, à convivência e
a interação com outras crianças. BRASIL,
CNE/CEB, (2009, p.2)

O VIÉS ENTRE O CURRÍCULO E
A PROPOSTA PEDAGÓGICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL.
No Brasil historicamente, as Instituições
de Educação Infantil vêm organizando
seu currículo de várias maneiras; por
vezes o Currículo aparece de maneira
sistematizada há casos que o currículo nem é
explicitado; contudo ocorre uma seleção do
que trabalhar com a criança.
A indefinição e/ou a diversidade nas
formas de, historicamente estruturar o
currículo da Educação Infantil, além de
revelarem concepções, evidenciam a
inexistência, até então, de diretrizes que
definissem com clareza a identidade dessa
primeira etapa da Educação Básica.
Então, surge em 1988 pelo Ministério
da Educação, a fim de ser referência para a
elaboração dos currículos das IEI os RCNEI
(Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil) um instrumento paliativo
a ausência das diretrizes.
No ano posterior à divulgação do RCNEI,
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil- DCNEI, pelo Conselho
Nacional de Educação; contudo não
explicitavam de forma clara uma concepção
de currículo e nem sua organização.
Em 2009 as DCNEI passam por
revisão e atualização, são incorporados
os
avanços
na
política,
produção
científica
e
movimentos
sociais.
Conforme, o contexto a Educação Infantil
em toda sua trajetória passa a ter um
documento legal para definir o currículo às
crianças de 0 a 5 anos de idade.
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Ainda no art. 9º, as Diretrizes definem
que as práticas pedagógicas que compõem
a proposta curricular de Educação
Infantil tenham como eixos norteadores
as interações e as brincadeiras.
Segundo Moreira (2004), “currículo é
necessariamente um conjunto de escolhas e
uma seleção da cultura. É uma seleção de um
conjunto mais amplo de possibilidades”.
Na prática pedagógica, as dimensões
humanas se integram e qualquer forma
de
organização
do
currículo
corre
o risco de fragmentar a integridade
do processo de formação das crianças, é
preciso dar visibilidade aos aspectos que
constituem o currículo.
Embasada
em
práticas
docente,
pesquisas e reflexões sobre os temas
já discorridos, fica evidenciado que o
planejamento anual para se desenvolver,
dependerá da articulação do currículo e os
demais elementos da Proposta Pedagógica.
Para que esse movimento ocorra
a concretude nas ações do cotidiano
precisa revelar sobre as concepções
que professores têm sobre as crianças,
que deixem explícito ou implícito sobre
o papel deles na Educação Infantil,
qual seja: conhecer e ter informações
sobre o perfil das crianças, mediar as
aprendizagens,
organizar
ambientes,
tempos, espaços, materiais, problematizar,
sistematizar,
conduzir
situações
de
aprendizagens,
considerar
os
desejos e interesses, sentimentos e
emoções
das
crianças,
valorizar
o
conhecimento
de
mundo
intrínseco que as crianças demonstram.

Moreira afirma:
Nós aprendemos e ensinamos em meio
a experiências, em meio às relações que
estabelecemos na escola. Tudo isso tem que
ser organizado, pensado, planejado, não é
algo que acontece de qualquer jeito. A ideia
da experiência do aluno fazendo, do professor
trabalhando, planejando e desenvolvendo
práticas também está presente. Moreira,
(2004, p.27)
É notório por meio dos atos e falas do
professor perceber o respeito à condição de
sujeito histórico da criança, em ser social,
pensante, potente, competente, investigador,
curioso, criativo, crítico; a fim de conquistas
próprias e atingir a autonomia em interação
ao meio social natural utilizando todas as
linguagens priorizando o brincar.
Na Instituição de Educação Infantil, de
acordo com Faria & Salles, (2007) “o brincar
é uma das linguagens que possibilita às
crianças se expressarem, se relacionarem,
descobrirem e compreenderem o mundo”.
Nesse seguimento, o Currículo tornase dinâmico e real quando os professores
usam
os
instrumentos
elencados
na Proposta Pedagógica da Instituição de
Educação Infantil.
DCNEI, em seu art. 9º, parágrafo único, as
IEI devem levar em conta suas características,
identidade institucional, escolhas coletivas e
particularidades pedagógicas, estabelecendo
modos de integração das várias experiências
na prática pedagógica.
As observações, registros sistemáticos
portfólios e a avaliação; sobretudo considera
e valoriza o perfil do agrupamento e turma
atendidos corroborando as intenções e
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especificidades do Plano de Ação. A organização das crianças
ocorre de forma intencional de acordo com o interesse e
necessidade do grupo, junto as experiências de campo à
serem vivenciadas.
O currículo ainda favorece e articula a Educação Infantil
com a Educação Fundamental.
Segundo Moreira, (2004), afirma ser “o coração da escola”,
ou seja, o Currículo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante ao cenário das Instituições de Educação Infantil
no Brasil, pode-se constatar que ocorreram mudanças
significativas na construção do Currículo da IEI. Nos dias
atuais “ele” articula-se com os demais elementos da Proposta
Pedagógica, a fim de concretizarem-se nas ações cotidianas.
É necessário que professores se instrumentalizem
pautados na Proposta Pedagógica da IEI e nessa perspectiva
atribua vida/ação ao Currículo com o intuito, de fazêlo significativo junto as vivências das crianças. Que esse
novo formato tenha a participação de todos os envolvidos
no cuidado e educação dos pequenos até da inserção das
famílias em suas elaborações.
Que o Currículo atrelado à PP, tenham intencionalidade,
objetivos que mobilizem saberes e conhecimentos; elencando
que ambos sejam flexíveis abertos a novas possibilidades no
decorrer de seus cursos.
Enfim; que o Currículo seja constituído e implementado/
enriquecido, num movimento de articulação a Proposta
Pedagógica; garantindo os “Direitos” das crianças ocorrerem
com equidade e qualidade!
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INTRODUÇÃO

OS TRÊS CONCEITOS CENTRAIS DA
TEORIA DE BOURDIEU
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar alguns conceitos elaborados pelo sociólogo
Bourdieu (2003), a partir da observação do mundo social. Para o autor, esse mundo social
encontra-se em uma constante luta no campo, e neste contexto, o habitus é condição
e condicionante do campo, pois seus agentes estão sempre buscando uma mudança de
posição no jogo. Além disso, essas mudanças de posição dependerão do acumulo de capital
econômico, cultural, social e simbólico.
Palavras-chave: Campo; Habitus; Capital.
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Pierre Bourdieu foi um sociólogo que
se estabeleceu dentro da Sociologia em
razão de seus estudos etnográficos. Ao
mesmo tempo que procurava estudar a
sociedade e a realidade que observava,
investigava
sua
própria
realidade,
apoiado, muitas vezes, em peculiaridades
vivenciadas por ele mesmo. Pesquisou
os modos de vida e as relações sociais em
diferenciados ambientes. Possuidor de
uma inteligência ímpar, delimitou caminhos
que elucidaram e descreveram as relações
entre os agentes sociais de forma tênue e
minuciosa. Além do mais, mesclou conceitos
e elaborou uma teoria sociológica com
elementos sólidos, permitindo uma visão de
diversas realidades sociais.
Por tudo isto, tornou-se célebre tanto
por sua imensa obra cientifica quanto
por suas atuações políticas. No tocante
às atuações políticas, o autor pleiteava
os movimentos sociais que se faziam
contrários à globalização e ao neoliberalismo,
colocando-se contra a ideia que legitimava a
não atuação do Estado na economia.
Importa salientar que Bourdieu, foi
efetivamente participativo dos processos
cívicos e aplicado aos estudos na
área das ciências sociais.
O sociólogo
defendia as mobilizações para uma
reforma política em diferentes ofícios,
pois acreditava que os intelectuais, os
pesquisadores e os professores deveriam
envolver-se nas tomadas de decisão e
resguardar os direitos da sociedade. Com
efeito, o autor é um marco na Antropologia e

na Sociologia, com publicações de trabalhos
sobre educação, cultura, literatura, arte,
mídia, linguística e política. Assim, neste
artigo faremos uma exposição de algumas
ideias e conceitos centrais do modelo teórico
de Bourdieu, contemplando o mundo social
que se fundamenta sobre três conceitos:
campo, habitus e capital.

CONCEITOS DA TEORIA SOCIAL
DE BOURDIEU
Para a efetivação de sua teoria, Bourdieu,
utilizou-se de três elementos: o diálogo
com os clássicos, a produção de conceitos
e a atitude crítica do intelectivo perante
uma tomada de posição política; ambos
engendrados em sua discussão sociológica.
Assim, ao estruturar a ideia de campo,
Bourdieu dialoga com as ideias de esferas,
proposta por Max Weber, e, com Karl Marx,
por meio do conceito de classe social.
Com
efeito,
Bourdieu
adotou
a
terminologia “construtivismo estruturalista”
ou “estruturalismo construtivista”, alegando
que existem no mundo social estruturas
objetivas que podem direcionar, ou ainda,
coagir a ação e a representação das pessoas.
Logo, todas essas estruturas são construídas
socialmente, assim como os esquemas de ação
e pensamento. Portanto, Bourdieu procurou
fugir da dicotomia subjetivismo/objetivismo
nas ciências sociais humanas, enfatizando
que as relações sociais se encontram numa
relação dialética. Não obstante, mostrou que
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existem, de fato, as estruturas que coagem
as representações dos agentes, entretanto,
esses, na sua persistência, podem alterar ou
conservar tais estruturas.
Partindo deste segmento, destaca-se um
dos tópicos mais relevantes no pensamento
de Bourdieu: a análise de como as pessoas
efetivam a estrutura social, validando-a e
reproduzindo-a. O mundo social, segundo
Bourdieu (1985), pode ser configurado
abstratamente como uma área de muitas
dimensões estruturadas sob princípios de
particularização. Desta forma, o mundo
social em Bourdieu fundamenta-se sobre
três conceitos: campos, habitus e capital. Nos
itens a seguir, retraremos esses conceitos
que formalizam o mundo social em Bourdieu.

CONCEITO DE CAMPO
A concepção de campo para Bourdieu
versa sobre a situação social em que os
agentes sociais efetivarão sua prática de
acordo com os habitus apreendidos. Para
Bourdieu (1983, p. 89), campo são “espaços
estruturados de posições (ou de postos)
cujas propriedades dependem das posições
nestes espaços, podendo ser analisadas
independentemente das características de
seus ocupantes (em parte determinadas por
elas)”. Assim, a teoria do campo refere-se à
pluralidade das vertentes que alicerçam a
realidade do mundo social, a multiplicidade
dos mundos, multiplicidade das lógicas que
simetrizam os dissemelhantes mundos e aos
dissemelhantes campos como lugares onde
se produzem sentidos comuns.

A este respeito, Bourdieu (1998, p.69) faz
a seguinte afirmação:
Compreender a gênese social de um
campo e apreender aquilo que faz a
necessidade específica da crença que o
sustenta, do jogo de linguagem que nele se
joga, das coisas materiais e simbólicas em
jogo que nele se geram, é explicar, tornar
necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário
e do não motivado os atos dos produtores e
as obras por eles produzidas.
Portanto, para Bourdieu, o campo é
o espaço de práticas específicas, mais
ou menos autônomo, provido de uma
história
particular,
evidenciado
por
um espaço de possíveis, que se volta a
nortear a busca dos agentes, especificando
um universo de problemas, de parâmetros
e de marcas intelectuais, ou seja,
toda uma estrutura de coordenadas,
concernentes umas com as outras, sendo
necessário tê-la em mente, para se entrar
no jogo. Entrar no jogo, significa gerir essa
estrutura de coordenadas. Assim para
Bourdieu (1994, p.63):
As aspirações e condutas práticas são
construídas já ajustadas às possibilidades
objetivas presentes nas estruturas dos
campos de modo que os agentes muitas
vezes nem se deem conta de que recusam o
que lhes é recusado pelas estruturas.
Deste modo, o campo é estruturado
pelos vínculos objetivos entre as posições
ocupadas pelos agentes e instituições, que
indicam a forma de seus vínculos. Assim, o
que caracteriza um campo são as posições,
as lutas concomitantes e os interesses. Isto
é, para Bourdieu (1996, p.61):
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É no horizonte particular dessas relações
de força específicas, e de lutas que tem
por objetivo conservá–las ou transformá–
las, que se engendram as estratégias
dos produtores, a forma de arte que defendem,
as alianças que estabelecem, as escolas
que fundam e isso por meio dos interesses
específicos que aí são determinados.
De fato, o campo, por fazer parte
de um espaço social, abstrai dele as
suas características, e, assim, Bourdieu
apresenta este conceito como sendo um
espaço de posições dos agentes e das
instituições que nele estão estabelecidos,
e que, ao submeter-se ao peso e ao
volume universal dos capitais que
detêm, são dispostos em posições de
dominados e dominantes. Ou seja,
valoriza-se
sobremaneira
em
nossa
cultura: o capital econômico , o capital
simbólico e o capital cultural .
Logo, as lutas concomitantes acontecem
tanto no interior de cada campo como no
seu exterior, em relação a outros campos.
Sempre que se fala de luta, de distribuição
em campos adversos, de jogo, remete-se
à relação a um poder. A concorrência por
posições de prestigio num campo desperta
e conecta os agentes dentro de um campo
específico e de suas normas e critérios.
Bourdieu (1993, p.90), explica que:
Para que um campo funcione, é
preciso que haja objetos de disputas
e pessoas prontas para disputar o jogo,
dotadas de habitus que impliquem no
conhecimento
e
no
reconhecimento
das leis imanentes do jogo, dos
objetos de disputas.

Portanto, o campo é delineado a partir
das relações de poder, que refletem uma
oposição de forças. Logo, ao necessitarem
da posição que ocupam na organização do
campo, ou seja, na organização do capital
simbólico especifico, os agentes utilizamse de procedimentos, que são chamados
de posições. Essas posições podem ser
de conservação ou de subversão, estando
constantemente em confronto com as
forças de conservação por seus adeptos,
em frequentes lutas concomitantes pela
legitimidade de seu espólio. Desta forma,
para Bourdieu, cada campo tem o seu Nomos
- que são leis fundamentais de cada campo,
e o seu Doxa - pressupostos cognitivos
e avaliativos aprovados e concordados
pelos agentes do campo, sendo esses
vigorosamente naturalizados.

CONCEITO DE HABITUS
No desenvolvimento de sua teoria,
Bourdieu descreve a concepção de habitus
como as exterioridades interiorizadas pelo
indivíduo em conformidade com sua história
social. Segundo Bourdieu (1992, p.101), “o
habitus é uma subjetividade socializada”.
Logo, o habitus é elaborado no decorrer
da socialização do indivíduo, a partir de
seu relacionamento familiar, sua educação
inicial, perpassando pela escola, religião,
trabalho e todos os mecanismos que, em
suma, irão colaborar para a formação do
indivíduo em demarcada conjuntura social.
Neste aspecto, Boudieu (2011ª, p.87), faz a
seguinte colocação:
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Os
condicionamentos
associados
a uma classe particular de condições
de existência que produzem habitus,
sistemas de disposições duráveis e
transponíveis,
estruturas
estruturadas
predispostas a funcionar como estruturas
estruturantes, ou seja, como princípios
geradores e organizadores de práticas e de
representações que podem ser objetivamente
adaptadas ao seu objetivo sem supor a
intenção consciente de fins e o domínio
expresso
das
operações
necessárias
para
alcança-los,
objetivamente
“reguladas” e “regulares” sem em nada
ser o produto da obediência a algumas
regras e, sendo tudo isso, coletivamente
orquestradas sem ser o produto da ação
organizadora de um maestro.
Assim, o habitus pende à sua própria
conservação, mas pode ser convertido à
medida que se modifica com os contatos
sociais do indivíduo. “Os agentes sociais,
indivíduos ou grupos, incorporam um
habitus gerador (disposições adquiridas
pela experiência) que variam no tempo e no
espaço” (BOURDIEU, 1987, p.19).
Importa salientar que o campo social é
uma esfera predeterminada pelas pessoas
que pertencem a ela e, que possuem
particularidades e anuências às regras
determinantes que dominam este meio. “A
relação de interdependência entre o conceito
de habitus e campo é condição para seu
pleno entendimento” (BOURDIEU, 1992, p.
102). Logo, uma pessoa que não possui as
particularidades ou não consegue adequar
o habitus para a convivência em grupo, será
banida do campo, por não pertencer a esse.

Nomeadamente, o habitus, para Bourdieu,
possui características duráveis, mas não
uniformes, ou seja, existe um linear de
adaptação possível, mas também delimitado
pela composição singular na qual esses
conjuntos de ações e reações foram
incorporados, em meios diferenciados, e,
concebendo uma construção híbrida que
propicia o movimento do agente por campos
diversificados, buscando respeitar sempre as
regras de cada um deles, para assim, poder
com isso entrar no jogo. Para Bourdieu
(2011b, p.42), “O habitus é essa espécie de
senso prático do que se deve fazer em dada
situação – o que chamamos, no esporte, o
senso do jogo...”.
Por conseguinte, na concepção de
Bourdieu, o habitus apresenta-se por
intermédio de dois elementos: o Ethos equivalente aos valores interiorizados que
conduzirão o comportamento do agente, e a
Hexis - que está relacionada à linguagem e à
postura corporal. Na concepção de Bourdieu
(1998, p.49), independente da classe, existe
um Ethos “que é a atitude com relação ao
futuro, (...) outra coisa além da interiorização
do futuro objetivo que se faz presente e se
impõe progressivamente a todos os membros
de uma mesma classe através da experiência
dos sucessos e das derrotas”.
Assim, quando o Hexis e o Ethos, são
instituídos dentro de determinado contexto
social,
apresentam,
reciprocamente,
as singularidades do indivíduo e as
da classe social a que pertencem.
Logo, a constituição e conservação do
habitus tornam-se, assim, imprescindíveis no
processo de reprodução social.
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CONCEITO DE CAPITAL
O conceito de capital proposto por
Bourdieu, advém da noção econômica, na
qual o capital se concentra por operações
de investimento, transmite-se por herança
e se desenvolve segundo a habilidade
do seu detentor em fazer investimentos.
Assim, no jogo de cada campo são
permitidos apenas os agentes que
possuem os requisitos necessários para
o embate, e, além disso, um requisito de
conservação no campo é compactuar
com as exigências e dispor de capital:
cultural, simbólico, social e econômico.
Logo, subsistem estratégias de acúmulo e
conservação do capital entre os agentes
para assegurarem uma melhor posição
dentro do campo, sendo elas: biológicas,
de sucessão, educativas, investimento
econômico e simbólico. Enfim, é possível
distinguir quatro tipos de capital:
A- Capital econômico:
O capital econômico resume-se aos bens
materiais e aos monopólios de um dado grupo
ou indivíduo, podendo viabilizar ou dificultar
o acesso a uma educação de qualidade
e aos patrimônios culturais universais.
Segundo Bonnewitz (2003, p. 53) o
capital econômico é constituído pelos
diferentes fatores de produção (terras,
fábricas, trabalho) e pelo conjunto dos bens
econômicos: renda, patrimônio, bens
materiais.
Portanto,
os
indivíduos
encontram-se em permanente luta para
mudarem suas posições no jogo, empregando
estratégias que possibilitem aumentar o
acúmulo de capital.

B- Capital cultural:
O capital cultural diz respeito aos
conhecimentos intelectuais transmitidos
pela família ou por instituições, como por
exemplo, a escola. Para Bourdieu (2015,
p.81):
A noção de capital cultural impõese, primeiramente, como uma hipótese
indispensável
para
dar
conta
da
desigualdade de desempenho escolar de
crianças provenientes das diferentes classes
sociais, relacionando o “sucesso escolar”,
ou seja, os benefícios específicos que as
crianças das diferentes classes e frações de
classes podem obter no mercado escolar,
à distribuição do capital cultural entre as
classes e de frações de classes.
Assim, o capital cultural, para Bourdieu
(1999), pode se apresentar de três formas:
incorporado, objetivado e institucionalizado.
Segundo afirma Bourdieu (2015, p.82):
O capital cultural pode existir sob três
formas: no estado incorporado, ou seja, sob a
forma de disposições duráveis do organismo;
no estado objetivado, sob a forma de bens
culturais - quadros, livros, dicionários,
instrumentos, máquinas, que constituem
indícios ou a realização de teorias ou de
críticas dessas teorias, de problemáticas,
etc.; e, enfim, no estado institucionalizado,
forma de objetivação que é preciso colocar
à parte porque, como se observa em relação
ao certificado escolar, ela confere ao capital
cultural - de que é, supostamente, a garantia
- propriedades inteiramente originais.
Com base nas colocações do autor,
podemos observar que o estado incorporado
está ligado ao corpo e supõe uma inclusão.
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Portanto, a acumulação de capital requer
a assimilação, e, para tal, é indispensável
um investimento em termos de tempo pelo
indivíduo, isto é, não é possível ser feito por
delegação ou transferido automaticamente
como um produto.
Já no estado objetivado, o capital
cultural encontra-se sob a forma de bens
culturais, tais como: pinturas, esculturas,
livros, entre outros. Os bens econômicos
materiais requerem exclusivamente capital
econômico para serem apropriados, o que
pode ser percebido na compra de livros.
Entretanto, é necessário possuir o capital
cultural em seu estado incorporado, ou seja,
a apropriação simbólica destes bens faz-se
essencial à garantia dos instrumentos desta
apropriação, e os códigos, necessários para
decifrá-los. Já no estado institucionalizado,
o capital cultural acontece por intermédio
dos diplomas oferecidos pelas diversas
instituições de ensino.
C- Capital social:
O capital social organiza-se em torno
das relações sociais e institucionais que
o agente dispõe, de forma direta ou
indiretamente, as quais podem favorecer,
aumentar ou impedir o acesso ao capital
cultural e econômico. Bourdieu, considera o
capital social a propriedade mais significativa
por abrir as portas que propiciam o acesso
aos outros capitais.
Assim, o convívio
com indivíduos que demonstrem os
comportamentos próprios da cultura
dominante possibilita a identificação com
seus códigos culturais e, efetivamente, a
aproximação ao capital econômico. Para
Bourdieu (2015, p.75):

O capital social é o conjunto de recursos
atuais ou potenciais que estão ligadas à
posse de uma rede durável de relações
mais
ou
menos
institucionalizadas
de interconhecimentos e de interreconhecimentos ou, em outros termos, à
vinculação a um grupo, como conjunto de
agentes que não somente são dotados de
propriedades comuns (passíveis de serem
percebidas pelo observador, pelos outros ou
por eles mesmos), mas também são unidos
por ligações permanentes e úteis.
Nesta perspectiva, a apreensão deste
capital envolve um trabalho de instauração
e conservação das relações, ou seja, um
trabalho de afabilidade como: lazer em
comum, convites mútuos, etc.
D- Capital simbólico:
O capital simbólico refere-se aos rituais,
como as boas maneiras ou o protocolo,
característicos de cada grupo social,
associados à honra e ao reconhecimento,
ao que podemos chamar de regras de boa
conduta. Ele possibilita assimilar que as
múltiplas ocorrências do código de honra e
das regras de boa conduta não são apenas
imposições do controle social, mas são
favorecedoras de vantagens sociais com
implicações efetivas. Na visão de Bourdieu
(2003, Op. cit., p. 145):
O capital simbólico – outro nome da
distinção – não é outra coisa senão o
capital, qualquer que seja a sua espécie,
quando percebido por um agente dotado de
categorias de percepção resultantes da
incorporação da estrutura da sua distribuição,
quer dizer, quando conhecido e reconhecido
como algo de óbvio.
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Deste modo, o capital simbólico também pode ser
considerado uma sinopse dos demais capitais: cultural,
econômico e social. Segundo Bourdieu (1984, p. 114), “as
formas de capital são conversíveis umas nas outras, por
exemplo o capital econômico pode ser convertido em capital
simbólico e vice-versa”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os conceitos estruturados por Bourdieu retratam
sobre os agenciamentos elaborados na sociedade e sobre
como as práticas dos indivíduos são condicionadas e
condicionantes à realidade social da qual fazem parte.
Assim, um campo é delimitado por agentes que possuem
um mesmo habitus, em que se comportam como jogadores,
cujas colocações no jogo necessitarão da acumulação de
capital, relacionada ao campo que cada agente adquire.
Portanto, no campo econômico, a posição dos agentes,
seja ele dominante ou dominado, resultará do capital
financeiro de cada um. Consequentemente, os agentes
encontram-se em constante luta para modificar suas posições
no jogo, empregando estratégias que viabilizam ampliar o
acúmulo de capital.
Por conseguinte, o conceito de habitus que o autor
elaborou ao longo de sua produção assemelha-se a um
modelo, estabelecido pela posição social do agente que
lhe possibilita pensar, ver e agir nas inúmeras situações.
O habitus reflete estilos de vida, julgamentos políticos,
morais e estéticos. Todavia, o habitus é também
um instrumento de ação que proporciona criar e aprimorar
estratégias individuais ou coletivas.
Já o capital é outra questão que está concernente ao
campo. Assim, o capital social que o agente possui determina
se o mesmo pode ou não ser inserindo num campo.
A saber, nesse campo só são permitidos jogadores que
possuem condições essenciais para o enfrentamento, e
uma das condições de conservação no campo é aceitar as
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exigências e ser detentor de um volume
global de capital, isto é, capital econômico,
cultural, social e o simbólico. No campo, os
agentes são distribuídos em posições de
dominados e dominantes. Logo, a presença
desta hierarquia simbólica irá justificar e
dar legitimidade para que os dominantes

pratiquem seu poder e instaurarem as regras
vigentes, prescrevendo seus pontos de
vista. Por consequência, os agentes aceitam
involuntariamente as posições subordinadas
que ocupam, propiciando assim a sua própria
dominação.
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INTRODUÇÃO

OS VÁRIOS TIPOS DE INTELIGÊNCIA
A NECESSIDADE DE UM OLHAR
DIFERENCIADO PARA A NOVA
DEMANDA ESCOLAR
RESUMO: O presente artigo tem a finalidade de analisar os vários tipos de inteligências
que podemos encontrar no contexto escolar contemporâneo. Essa análise se faz importante
devido aos mais variados tipos de educando do século XXI o que nos leva a refletir que
cada indivíduo é único e portanto, diferente em relação ao ensino/aprendizagem e que
para tanto precisa ser respeitado e auxiliado de acordo com suas reais capacidades. Isso
torna a educação realmente inclusiva visto que todos precisam ser ensinados de acordo
com suas habilidades/ facilidades para a inserção em sociedade. Em um contexto tão plural
fica evidente que a escola e a sociedade precisam garantir meios diferentes para que cada
ser humano possa desenvolver seus conhecimentos de acordo com suas habilidades. A
escola precisa de investimento e uma nova gama de atividades para que possa garantir o
desenvolvimento completo de seus educandos.
Palavras-chave: Inclusão; Tipos de inteligências; Alunos; Ensino; Aprendizagem.
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Segundo Gardner (1995) há diversos tipos
de inteligências permeando nossa sociedade
entre elas: Inteligência lógico-matemática,
Inteligência espacial-visual, Inteligência
verbo-linguística, Inteligência interpessoal,
Inteligência
intrapessoal,
Inteligência
naturalista, Inteligência corporal-cinestésica
e Inteligência musical, no entanto, nosso
cenário educacional ainda não considera
todos os tipos de inteligência quando se
trata de avaliação educacional. Possuímos
diversos tipos de atividades, diversos tipos
de avaliação e diversos tipos de material
didático. No entanto, nossa sociedade
ainda tem a necessidade de mensurar o
quanto foi compreendido de cada conteúdo
trabalhado em sala de aula. Porém segundo
Gardner (1995) cada indivíduo possui uma
ou mais das inteligências descritas acima.
O que torna pouco possível mensurar de
forma matemática cada conhecimento.
O presente artigo tem a intenção de
discutir os vários tipos de inteligências
a fim de propiciar uma reflexão sobre a
individualidade de cada ser e tornar possível
a compreensão de que todos os humanos são
capazes de executar e realizar as mais
diversificadas tarefas, contudo, nem sempre,
estas atividades serão classificas como
satisfatórias em contexto acadêmico.
A teoria de Gardner (1995) revolucionou
o campo da psicologia uma vez que após tais
teorias questionou-se que o conhecimento
não pode ser mais medido como feito até
então: por meio de perguntas com respostas
curtas. A fim de mensurar por índices o

quanto cada indivíduo sabe. Gardner (1995)
afirma que é necessário “(. . .) incluir um
conjunto muito mais amplo e mais universal
de competências do que comumente se
considerou”. (GARDNER, 1995 p. 21) A
partir de então nota-se a necessidade de se
entender as múltiplas inteligências.
Segundo a Teoria das Inteligências
Múltiplas, a gama de capacidades dos seres
humanos, podem ser agrupadas em sete
categorias ou inteligências abrangentes.
a) Inteligência linguística: a capacidade
de usar as palavras de forma efetiva quer
oralmente, quer escrevendo.
b) Inteligência interpessoal: a capacidade
de perceber e fazer distinções no humor,
intenções, motivações e sentimentos de
outras pessoas.
c) Inteligência
intrapessoal:
o
autoconhecimento e a capacidade de
agir adaptativamente com base neste
conhecimento.
d) Inteligência lógico-matemática: a
capacidade de usar os números de forma
efetiva e de racionar bem.
e) Inteligência musical: a capacidade de
perceber (por exemplo, como aficionado
por música), discriminar (como um crítico
de música), transforma (como compositor) e
expressar (como musicista) formas musicais.
Esta inteligência inclui sensibilidade ao
ritmo, tom ou melodia e timbre de uma peça
musical. Podemos ter um entendimento
figural ou geral da música (global, intuitivo),
um entendimento formal ou detalhado
(analítico, técnico), ou ambos.
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f) Inteligência espacial: a capacidade
de perceber com precisão o mundo visuoespacial (por exemplo, como caçador,
escoteiro ou guia) e de realizar transformações
sobre essas percepções (por exemplo, como
decorador de interiores, arquiteto, artista
ou inventor). Esta inteligência envolve
sensibilidade à cor, linha, forma, configuração
e espaço. Inclui também, a capacidade
de visualizar, de representar graficamente
ideias
visuais
e
de
orientar-se
apropriadamente em uma matriz espacial.
g) Inteligência
corporal-cinestésica:
perícia no uso do corpo todo para expressar
ideias e sentimentos (por exemplo, como ator,
mímico, atleta ou dançarino) e facilidade no
uso das mãos para produzir ou transformar
coisas (por exemplo, como artesão, escultor,
mecânico ou cirurgião). Esta inteligência
inclui habilidades físicas específicas, tais
como coordenação, equilíbrio, destreza,
força, flexibilidade e velocidade, assim
como capacidades proprioceptivas, táteis e
hápticas. (Armstrong, 2001, p. 14-15):
É de suma importância compreender
as Inteligências Múltiplas para entender o
funcionamento do cérebro. Para Gardner
(1995) todos possuem todas as inteligências
citadas acima, no entanto, cada indivíduo
as desenvolve de forma diferente. Cabe
a escola ou a instituição de ensino auxiliar
seus membros a desenvolverem todo o seu
potencial. Assim como cita o autor:
[...] 0 propósito da escola deveria ser o
de desenvolver as inteligências e ajudar as
pessoas a atingirem objetivos de ocupação
e passatempo adequados ao seu espectro
particular de inteligências. As pessoas

que são ajudadas a fazer isso, acredito,
se sentem mais engajadas e competentes
e, portanto, mais inclinadas a servirem à
sociedade de uma maneira construtiva
(GARDNER, 1995, p. 16).

INTELIGÊNCIAS X FORMAS
DE COMPREENSÃO DAS
INTELIGÊNCIAS
A
palavra
inteligência
expressa
capacidade de raciocinar, pensar, interpretar.
A capacidade do cérebro de entender
determinada situação. Gardner ( 1995)
expressa que podemos discutir o conceito
de inteligência como compromisso entre
dois componentes:
[...] (a) os indivíduos, que são capazes
de utilizar sua série de competências
em vários domínios de conhecimento;
(b) as sociedades, que estimulam o
desenvolvimento do indivíduo através
das oportunidades que proporcionam,
das instituições que sustentam e dos
sistemas de valores que promovem
(GARDNER, 1995, p. 201)
Para o autor, as competências de cada
indivíduo representam só um aspecto da
inteligência que, por sua vez, necessita
de estruturas e instituições sociais para
o desenvolvimento dessas competências:
“Nessa estrutura, a inteligência se torna
um construto flexível, culturalmente
dependente” (GARDNER, 1995, p. 201).
Para o autor a inteligência está ligada com
questões inerentes a sobrevivência cultural,
de acordo com o excerto abaixo:
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Nas
sociedades
tradicionais,
a
inteligência está ligada à habilidade nos
relacionamentos interpessoais, ao passo
que em muitas sociedades industriais a
inteligência se centra em capacidades mais
avançadas na leitura, escrita e aritmética.
No entanto, apesar dessas diferenças, as
duas definições derivam-se de modelo
semelhante. “Ambas” estão entrelaçadas
com as questões de sobrevivência cultural,
isto é: nas sociedades tradicionais - manter
a necessária coesão social, e nas sociedades
industriais; proporcionar os meios para
criar tecnologia e desenvolver a indústria
(GARDNER,1995, p. 201).
Desenvolver e entender as inteligências
e a forma como elas se relacionam em
sociedade é de suma importância para o
contexto educacional atual. Compreender
a mente e seu funcionamento facilita o
trabalho daqueles que precisam ajudar as
inteligências a serem desenvolvidas. Como
menciona Gardner (1995) no início de seu
livro Estrutura da mente.
(...) existem evidências persuasivas para
a existência de diversas competências
intelectuais
humana
relativamente
autônomas abreviadas daqui em diante
como ‘inteligências humanas’. Estas são
as ‘estruturas da mente’ do meu título.
A exata natureza e extensão de cada
‘estrutura’ individual não é até o momento
satisfatoriamente
determinada,
nem
o número preciso de inteligências foi
estabelecido. Parece-me, porém, estar cada
vez mais difícil negar a convicção de que
há pelo menos algumas inteligências, que
estas são relativamente independentes

umas das outras e que podem ser modeladas
e combinadas numa multiplicidade de
maneiras adaptativas por indivíduos e
culturas. (GARDNER, 1995, p. 7)
Fica claro devido ao excerto acima que o
ser humano é dotado de várias inteligências
o que nos diferencia do mundo animal.
A inteligência humana não pode ser
mensurada haja vista que vai muito além do
que a própria ciência conhece. Todos os
seres humanos possuem habilidades e
conhecimentos que desenvolveu ao longo
dos anos ou que extintivamente executa
no dia a dia. O que sabemos é que todo ser
humano é dotado de conhecimento e por
meio dele transforma e ou altera o mundo em
que vive. A inteligência propicia ao homem
um melhor convívio em sociedade e a auxilia
na vida cotidiana.
(...)implica na capacidade de resolver
problemas ou elaborar produtos que são
importantes num determinado ambiente
ou comunidade cultural. A capacidade de
resolver problemas permite à pessoa abordar
uma situação em que um objetivo deve ser
atingido e localizar a solução adequada para
esse objetivo. (GARDNER, 1995, p.21)
Fica evidente, portanto, que conhecer
o funcionamento da mente e das
inteligências auxilia o professor em sala de
aula a ter um olhar diferenciado e único
para cada aluno. Identificando dentro das
possibilidades de cada um como introduzir
os mais variados tipos de conteúdos a fim
de desenvolver um cidadão autônomo e
capaz de construir uma sociedade mais justa
e dinâmica. Atualmente nossa escolarização
prioriza o domínio do método cientifico
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. Nossos alunos estão acostumados a
resolver sempre as mesmas tarefas, como
situações-problemas
em
matemática,
produções textuais em língua portuguesa
entre outras atividades comuns do diaa-dia escolar. No entanto, nota-se que
somente tais atividades não despertam mais
o interesse dos educandos. A escola atual
parece não apresentar elementos diferentes
para a construção dos saberes. A rotina
escolar se tornou maçante e fez com que
a aprendizado ficasse em segundo plano.
O mundo mudou, mas a escola continua
a mesma de séculos atrás. Tratando-se de
escolas públicas a situação é ainda pior,
uma vez que os recursos são cada vez mais
escassos, os ambientes escolares cada vez
mais danificados e a equipe de funcionários
a cada dia que se passa mais desmotivada.
Nesse cenário escolar cada vez mais caótico
fica evidente que para desenvolver um
trabalho de boa qualidade o profissional
da educação precisa investir cada vez mais
em si próprio. Buscar formas de aprender
e analisar algumas teorias que facilitem o
trabalho em sala de aula. Assim com a teoria
das IM, que faz com que o educador perceba
que a inteligência é necessária para resolução
de problemas e que portanto, precisamos
fornecer condições para que os educando
as desenvolvam. Esses problemas precisam
ser um desafio em todas as áreas. Sejam elas
no Português e na Matemática ou em uma
relação interpessoal. Fornecer subsídios para
o desenvolvimento completo dos educandos
é a missão da educação. Precisamos formar
uma sociedade melhor e sem habilidades
completas isso será impossível.

TIPOS DE INTELIGÊNCIA
SEGUNDO GARDNER
Em nossa demanda escolar encontramos
diversos tipos de alunos. Cada um com
competências e habilidades diversas. No
entanto, analisar essas características
frente às cobranças burocráticas é muito
complicado no cenário atual. Muitas vezes
o educando compreende um determinado
conteúdo, no entanto, não consegue
mensurá-lo em uma avaliação por exemplo.
Isso também ocorre quando um aluno não
desenvolve determinados conceitos dentro
de áreas especificas como língua portuguesa
e matemática. Sendo assim o educando não
desenvolve determinadas áreas vistas como
fundamentais na educação, contudo realiza
outras atividades de forma extraordinária.
O que infelizmente não será suficiente para
garantir o sucesso escolar. A inteligência
é mensurada por meios padrões, não
considerando as diversidades de cada
indivíduo. Sobre tal porto afirma Gardner:
(...) a teoria das inteligências múltiplas
diverge dos pontos de vista tradicionais. Numa
visão tradicional, a inteligência é definida
operacionalmente como a capacidade de
responder a itens em testes de inteligência.
A inferência a partir dos resultados de testes,
de alguma capacidade subjacente, é apoiada
por técnicas estatísticas que comparam
respostas de sujeitos em diferentes idades;
a aparente correlação desses resultados
de testes através das idades e através de
diferentes testes corrobora a noção de que a
faculdade geral da inteligência, g, não muda
muito com a idade ou com treinamento ou
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experiência. Ela é um atributo ou faculdade
inata do indivíduo. (GARDNER, 1995 p. 21)
Para o autor em questão existem oito
tipos de inteligências a serem trabalhadas.
Mencionarei brevemente um pequeno
resumo de cada uma delas:
INTELIGÊNCIA LINGUÍSTICA
A inteligência linguística refere-se à
capacidade de usar a linguagem de forma
efetiva seja ela oral ou escrita. Ter capacidade
de decifrar os códigos de maneira eficiente,
dominar a sintaxe e a semântica, seja na
língua materna ou em língua estrangeira. Essa
capacidade auxilia o indivíduo ao montar
discursos (sejam eles para persuadir e/ou
dissertar sobre algo), a falar sobre a própria
linguagem ou para explicação de algo. Assim
como defende Gardner:
O dom da linguagem é universal, e
seu desenvolvimento nas crianças é
surpreendentemente constante em todas
as culturas. Mesmo nas populações surdas,
em que uma linguagem manual de sinais
não é explicitamente ensinada, as crianças
frequentemente “inventam” sua própria
linguagem manual e a utilizam secretamente.
413 Dessa forma, nós vemos como uma
inteligência pode operar independentemente
de uma específica modalidade de input ou de
um canal de output. (GARDNER, 1995, p.25)
INTELIGÊNCIA LÓGICO- MATEMÁTICA
Esse tipo de inteligência refere-se
aos conceitos matemáticos. Consiste na
capacidade de guardar números, fazer
operações mentalmente e usar o cenário
numérico para classificar, testar hipóteses e
separar por categorias. Dessa forma disserta
Gardner, essas soluções são rapidamente

formuladas pela mente e apresentam
coerência
antes
mesmo
de
serem
representadas materialmente. (GARDNER,
1995, p.25)
INTELIGÊNCIA ESPACIAL
A inteligência espacial é responsável por
permitir aos indivíduos que se localizem no
espaço, ou seja, perceber com precisão o
mundo visuo-espacial. Para Gardner essa
inteligência propicia uma maior interação com
o meio / espaço, ou seja, por meio dela podese facilitar e ou modificar os cenários em que
se vive. Seja no uso do sistema notacional de
mapas ou ainda na visualização diferente de
um determinado objeto. Para que isso ocorra
é necessário que o hemisfério direito do
cérebro esteja em perfeita condição como
defende o autor:
Assim como o hemisfério esquerdo,
durante o curso da evolução, foi
escolhido como o local do processamento
linguístico nas pessoas destras, o hemisfério
direito é comprovadamente o local
mais crucial do processamento espacial.
(GARDNER, 1995, p. 26)
INTELIGÊNCIA CORPORALSINESTÉSICA
A inteligência corporal – sinestésica
consiste em utilizar o corpo como forma de
comunicação, assim como um dançarino,
ator e atleta. Esse tipo de inteligência
permite que as demais pessoas sintam
e/ou compreendam uma determinada
sensação ou sentimento por meio de
movimentos corporais.
Executar uma sequência mímica ou
bater numa bola de tênis não é resolver
uma equação matemática. E, no entanto,
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a capacidade de usar o próprio corpo para
expressar uma emoção (como na dança),
jogar um jogo (como num esporte) ou criar
um novo produto [...] é uma evidência
dos aspectos cognitivos do uso do corpo.
(GARDNER, 1995, p. 24)
INTELIGÊNCIA MUSICAL
A inteligência musical baseia-se na
capacidade de compreender sons, notas
musicais, sensibilidade ao ritmo, tom ou
melodia. Essa inteligência contempla os
dons musicais como afirma Gardner:
O canto dos pássaros proporciona um
vínculo com outras espécies. Evidências
de várias culturas apoiam a noção de que
a música é uma faculdade universal. Os
estudos sobre o desenvolvimento dos
bebês sugerem que existe uma capacidade
computacional “pura” no início da infância.
Finalmente, a notação musical oferece
um sistema simbólico acessível e lúdico.
(GARDNER, 1995, p. 23)
INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL
A inteligência interpessoal consiste na
forma de se relacionar com o próximo. Em
como notar sentimentos e expressões que o
próximo tenha em relação aos demais. Esse
tipo de inteligência auxilia o convívio em
sociedade como explica Gardner:
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. Essa
capacidade aparece numa forma altamente

sofisticada em líderes religiosos ou políticos,
professores, terapeutas e pais. (GARDNER,
1995, p. 27)
INTELIGÊNCIA INTRAPESSOAL
A inteligência intrapessoal é a inteligência
que permite ao indivíduo se autoconhecer.
Este tipo de inteligência evidencia
que o indivíduo sabe reconhecer suas
limitações, emoções, capacidades e possuir
autodisciplina.
O conhecimento dos aspectos internos
de uma pessoa: o acesso ao sentimento da
própria vida, à gama das próprias emoções,
à capacidade de discriminar essas emoções
e eventualmente rotulá-las e utilizá-las
como uma maneira de entender e orientar o
próprio comportamento. A pessoa com boa
inteligência intrapessoal possui um modelo
viável e efetivo de si mesma. Uma vez que
esta inteligência é a mais privada, ela requer
a evidência a partir da linguagem, da música
ou de alguma forma mais expressiva de
inteligência para que o observador a perceba
funcionando. (GARDNER, 1995, p. 28)
INTELIGÊNCIA NATURALISTA
Esta inteligência permite ao indivíduo
reconhecimento
e
classificação
das
inúmeras espécies, reconhecimento de
aspectos ambientais e um saber natural
sobre a natureza. Brennand e Vasconcelos
(2005) entendem que o potencial dessa
inteligência
é
demonstrado
em
comportamentos criativos, que associam
saberes do cotidiano do senso comum e
conhecimentos adquiridos com métodos
científicos que sejam relacionados, não só
à vida social, mas também, ao ambiente
natural. Segundo as autoras:
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O potencial naturalista é valorizado
culturalmente, tanto no senso comum, quanto
na esfera da ciência. Por exemplo, assim como
o indivíduo que vive em ambientes rurais
lida com situações de agricultura, baseado
em informações que são transmitidas nas
relações do cotidiano e age criativamente
junto à natureza, também, o cientista que
decodifica o DNA lida com informações que
tendem a repercutir na natureza, inclusive
no modo como o senso comum lida com a
agricultura, como no caso da fabricação de
alimentos transgênicos. Ambos, o cientista
e o agricultor, desenvolvem a inteligência
naturalista e aprendem a lidar com elementos
que implicam na relação humana com a
natureza (BRENNAND e VASCONCELOS,
2005, p.32).

RESULTADOS: COMO GARANTIR
UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
VALORIZANDO OS DIVERSOS
TIPOS DE INTELIGENCIA
Após analisar todos os tipos de
inteligências propostas por Gardner só nos
resta um questionamento. Por que frente a
tantas formas de saber a educação tradicional
só mensura os conceitos pré-determinados
pela educação formal? Por que nossas
avaliações são extremamente exclusivas?
Por que nossa educação formal não garante
a inclusão de todos seus integrantes? Com
tantos questionamentos só pode-se afirmar
que as nossas práxis em sala de aula precisam
ser reavaliadas. Que a nossa metodologia
precisa ser diversificada e que a forma de se

avaliar também precisa ser repensada. Haja
vista que todos nós possuímos inúmeros
conhecimentos, no entanto, nem sempre
esses conhecimentos são trabalhados na
escola formal. Basta analisarmos que poucas
instituições oferecem aulas de música ou
teatro. O que proponho neste artigo é
que todas as formas de conhecimentos
sejam utilizadas para estimular o aluno a
desenvolver outras inteligências. Precisamos
ter um olhar diferenciado para cada
indivíduo, notar que cada um aprende
diferente e que nem sempre conseguimos
seguir uma ordem em relação ao ensino/
aprendizagem. Fica evidente que desenvolver
vários tipos de inteligências são necessárias,
como afirma o autor abaixo:
Mesmo um papel aparentemente simples,
como tocar um violino, transcende à simples
inteligência musical. Tornar-se um violinista
bem-sucedido requer destreza corporalcenestésica e as capacidades interpessoais
de relacionar-se com uma audiência e, de
maneira um pouco diferente, de escolher um
empresário; muito possivelmente, envolve
também uma inteligência intrapessoal. A
dança requer capacidades nas inteligências
corporal-cinestésica, musical, interpessoal e
espacial em graus variados.
(GARDNER,1995, p. 30)
As múltiplas inteligências nos fazem
repensar sobre o futuro da nossa
escolarização. Se analisarmos o percurso
que tivemos até agora com a massificação
escolar conseguimos verificar que para
“acabar” com o analfabetismo foram
necessárias várias padronizações e apenas a
inserção de todos na escola. No entanto, isso
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não garante o sucesso escolar. Precisamos
urgentemente acompanhar e ajudar no
desenvolvimento pessoal de cada educando.
Valorizando o que cada indivíduo traz
consigo, suas inteligências e habilidades.
Desmistificar as massas e garantir um real e
inclusivo aprendizado. Precisamos sempre
reavaliar nossos caminhos assim como
menciona Perrenoud.
O desafio é ensinar, ao mesmo tempo,
atitudes, hábitos, savoir-faire, métodos
e posturas reflexivas. Além disso, é
importante, a partir da formação inicial, criar
ambientes de análise da prática, ambientes
de partilha das contribuições e da reflexão
sobre a forma como se pensa, decide,
comunica e reage em uma sala de aula.
Também é preciso criar ambientes (...) para
o profissional trabalhar sobre si mesmo,
trabalhar seus medos e suas emoções,
onde seja incentivado o desenvolvimento
da
pessoa,
de
sua
identidade.
(PERRENOUD, 2002, p. 18)
Isso nos leva a entender que o
próprio ensino/ aprendizagem nos faz
pensar em todo o processo como uma
oportunidade de conhecer sobre o
funcionamento da mente e das Inteligências
Múltiplas.
Avaliar
o
processo
de
aprendizagem também nos ensina e nos
leva a entender que cada ser é
único e aprende de forma diferente.
Nas palavras de Gardner (2005).
(...) a essência da teoria é respeitar as
muitas diferenças entre as pessoas, as
múltiplas variações em suas maneiras de
aprender, os vários modos pelos quais
elas podem ser avaliadas, e o número

quase infinito de maneiras pelas quais
elas podem deixar uma marca no mundo.
(ARMSTRONG, 2001, p. VI)
Esta e outras teorias sobre como funciona
o sistema de ensino/ aprendizagem nos
fazem refletir sobre a práxis e melhorar nossa
conduta em sala de aula. Tornando nossas
aulas inclusivas e prazerosas.
(...) em estudos de capacidades cognitivas
como memória, percepção ou atenção,
podemos ver evidências de que os
indivíduos possuem capacidades seletivas.
Certos indivíduos, por exemplo, podem
ter uma memória superior para palavras,
mas não para rostos; outros podem ter
uma aguda percepção de sons musicais,
mas não de sons verbais. Cada uma dessas
faculdades cognitivas, então, é específica de
uma inteligência; isto é, as pessoas podem
demonstrar diferentes níveis de proficiência
nas oito inteligências em cada área cognitiva
(ARMSTRONG, 2001, p. 21).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os dados proposto neste artigo fica
eminente que para garantirmos uma escola inclusiva
precisamos, primeiramente, reconhecer que cada indivíduo
absorve conhecimentos de forma distinta e que por vezes
este indivíduo não alcançará os índices “esperados” para
determinados conteúdos. Haja vista que considerando a tese
das inteligências múltiplas propostas por Gardner cada ser é
único e possui inteligências distintas. Isso não impede que o
educando aprenda todas as disciplinas, mas precisamos admitir
que ele sempre se destacará na área que tem maior afinidade.
Precisamos urgentemente rever nossa metodologia e nosso
currículo. Valorizando a individualidade de nossos alunos,
assim, a escola será um ambiente mais inclusivo e atrativo.
Precisamos mostrar para a nova geração o prazer do aprender
seja um conhecimento cientifico seja um conhecimento
musical e/ou artístico. Propiciá-los momentos de interação
e de descoberta de suas habilidades. Fazendo-os notar o
quanto são importantes para a construção do nosso futuro.
Construindo assim o nosso tão falado protagonismo juvenil.
Falar de educação em tempos modernos não é tarefa
fácil para nenhum educador. A instituição escola encontra
dificuldades e desafios todos os dias. Seja por parte do
governo, que a cada nova gestão propõe algo novo e diferente
do modelo anterior. Seja por parte da própria sociedade, que
a cada dia que passa mostra-se em uma demanda diferente.
Em tempos de tanta modernidade, as relações sociais também
mudaram e consequentemente o próprio sistema educacional.
A escola precisa acompanhar tais mudanças tecnológicas,
afinal nossos educandos pertencem a um universo tecnológico
em expansão e as instituições de ensino, salvo raras exceções,
ainda estão presas ao passado. Precisamos analisar as
Inteligências Múltiplas também por esse viés tecnológico que
vive em constante transformação.
Por fim conclui-se que a escola precisa estar aberta a
novos debates sobre o futuro da educação. Pensar em
formas de instigar a vontade de aprender de cada aluno.
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E simultaneamente, mostrar para a sociedade
(para os pais que possuem filhos em idade
escolar) o quanto o conhecimento é libertador e
que garantirá boas condições de sobrevivência
para nossos jovens e adolescentes. Evidenciar

que todos possuem habilidades diferentes
e que precisam desenvolvê-las. A escola
precisa garantir que todos se sintam
integrantes e incluídos dessa enorme janela
social chamada escola.
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INTRODUÇÃO

PANORAMA HISTÓRICO DO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS
RESUMO: O presente artigo apresentará um panorama histórico do Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais (CBPE) e do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo
(CRPE/SP), apresentando o contexto histórico e ideológico do Brasil nas décadas de 1950
e 1960 e um histórico do surgimento e atividades realizadas pelos Centros de Pesquisa. Os
objetivos são: conhecer o contexto histórico e ideológico do Brasil nas décadas de 1950 e
1960; e identificar a importância dos Centros de pesquisa para a educação brasileira. Os
resultados foram que o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais permitiu investigar de
perto a realidade do país, tornando-se evidente que desde a década de 1950 a escola não
adequava-se a realidade da criança pobre.
Palavras-chave: Aluno; História da Educação Brasileira; CBPE.
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O presente artigo tem por objetivo
fazer um panorama histórico do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais
(CBPE) e do Centro Regional de Pesquisas
Educacionais de São Paulo (CRPE/SP), para
isto foi dividido em três partes. A primeira
apresenta o contexto histórico e ideológico
do Brasil nas décadas de 1950 e 1960,
que compreende o governo do presidente
Juscelino Kubitschek, marcado por uma
ideologia desenvolvimentista. A segunda
parte destaca os precedentes a criação do
CBPE e seus Centros Regionais, trazendo um
breve relato sobre seu principal idealizador
Anísio Spínola Teixeira e suas contribuições
para a educação no Brasil e, por fim, a última
parte traz um histórico do surgimento e
atividades realizadas do Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais e do seu principal
Centro Regional de São Paulo.
A história da pesquisa educacional
brasileira tem no Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais e no Centro Regional
de Pesquisas Educacionais de São Paulo
um dos capítulos mais relevantes, já que
nestes Centros foram produzidas diversas
pesquisas e estudos sobre as condições
de vida ao redor de escolas instaladas nas
regiões mais pobres das grandes cidades.
Mas para que seja possível compreender e
analisar a importância destes Centros se
faz necessário que conheçamos o contexto
histórico, social, educacional e econômico
no qual eles foram criados e quais principais
personagens participaram desta valorosa
instituição de pesquisa.

O CENÁRIO BRASILEIRO NAS
DÉCADAS DE 1950 E 1960
No período dos anos 50, o Brasil vivia
um intenso processo de urbanização e
industrialização, uma transição de um país
rural para um país urbano. O Governo
Juscelino Kubitschek (1955/1960) possuía
uma
ideologia
desenvolvimentista,
considerando a educação como meio
para o desenvolvimento, acreditava-se
na interdependência entre educação e
desenvolvimento.
A ideologia desenvolvimentista do governo
Kubitschek possuía com premissa que o
desenvolvimento significava crescimento
econômico que deveria ser realizado a
partir da industrialização. Segundo Ferreira
(2001, p.137), para este governo somente
o desenvolvimento econômico superaria
o atraso do Brasil em relação aos países
do primeiro mundo. A industrialização dos
meios de produção era vista como a causa
para o aumento da riqueza nacional, levando
o país à prosperidade da população.
O Brasil vivia um período de transição
de um país rural para um país urbano, o
sociólogo francês Jacques Lambert (1973)
utiliza a expressão “Dois Brasis” para
interpretar a realidade vivida pelos brasileiros
nos anos 50. Os processos de urbanização
e industrialização fizeram com que o país
saísse de uma condição predominantemente
rural, para um país urbano e moderno.
Lambert (1973, p. 103), esclarece a
utilização da expressão “Dois Brasis” para
explicar a divisão ocorrida no Brasil, não
constituem duas civilizações diversas, mas
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sim, uma em face da outra, duas épocas de
uma mesma civilização: “os dois Brasis são
igualmente brasileiros, mas estão separados
por vários séculos”.
Entre essas duas épocas da cultura
brasileira, a distância vem-se acentuando
constantemente, já que uma evolui cada vez
mais rapidamente, ao passo que a outra se
mantém perfeitamente imóvel enquanto
não for rompido o seu isolamento. Mas,
entre as duas culturas diferentes é possível
a circulação, pois são brasileiros que as
possuem; pode-se, pois, esperar que elas
se encontrem um dia e que a sociedade
brasileira recupere a unidade ameaçada em
um período de transição (p. 126).
O sociólogo francês alerta para o fato
de que este período de transição demarca
uma clara distinção entre o Brasil arcaico
que está no nordeste e a redor das grandes
cidades e o Brasil moderno que está nas
grandes cidades, como São Paulo e Rio de
Janeiro, duas épocas de uma mesma cultura.
Afirmando que “os brasileiros estavam
divididos em dois sistemas de organização
econômica e social, diferentes nos níveis e
métodos de vida” (LAMBERT, 1973, p. 101).
O fato é que o Brasil estava cindido em
dois, ou em “muitos brasis”, com destaca
Freitas (2001), alguns estavam em processo
de desenvolvimento, ao passo que outros
continuavam vegetando na sociedade
arcaica. Isto não significava que estes dois ou
muitos brasis não estavam vivendo próximos
em uma mesma metrópole, como São
Paulo, por vezes as “mentalidades rústicas”,
pessoas da zona rural, estavam instaladas
nas grandes cidades vivendo sob a sombra

da urbanização e industrialização, do “país
desenvolvido”.
Merece ser destacado que em tempos de
projeção de muitas dualidades, tais como
subdesenvolvimento e desenvolvimento,
as comparações entre estilos de vida
considerados, respectivamente, arcaicos
e modernos favoreciam a recriação
permanente dos mitos da superioridade da
vida urbana sobre a vida rural (FREITAS;
BICCAS, 2009, p. 142).
O estado de São Paulo, é um importante
exemplo das dualidades vividas no Brasil
durante os anos 1950, houve um forte
crescimento urbano, aumento na demanda
por escolas e a metrópole tornava-se uma
potência econômica e industrial. O principal
problema é que esse aumento populacional
exigiu uma oferta maior de moradias, porém
apenas os ricos poderiam pagar para viver
no centro, os pobres tinham que se mudar
para áreas periféricas em que as condições
básicas de existência eram praticamente
nulas. Todos estavam na grande metrópole,
alguns desfrutando dos avanços e benefícios
de uma cidade moderna, outros estavam
vivendo em favelas e subúrbios à margem
em condições precárias.
A pobreza durante este período era
vista como perigo à democracia e ao
desenvolvimento, como aponta Ferreira
(2001, p. 137), uma vez que poderia
instigar a revolta e subversão da população
desfavorecida. Neste sentido, o governo JK,
trazia como lema a luta pela democracia e
igualdade de oportunidades. A estratégia
era fazer com que as pessoas acreditassem
que a melhoria na condição social ocorreria

1702

a partir da ascensão social pelo trabalho,
desta forma o sentimento de insatisfação
das classes desfavorecidas seria controlado.

A EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
A partir do final da década de 1940,
poucos conceitos adquiriram circulação
tão ampla no universo das políticas sociais
e das representações sobre as “finalidades
da educação escolar” quanto o conceito de
desenvolvimento econômico.
Em termos educacionais a referência ao
desenvolvimento econômico torna visível
o uso generalizado de jargões da economia
no campo educacional. Isso produziu
historicamente uma “naturalização”: a escola
existe para desenvolver e modernizar o país
e, por suposto, não há desenvolvimento
econômico possível sem a consolidação de
um determinado modelo de escolarização e,
em consequência, a escola é pensada como
se só pudesse existir com essas finalidades.
O papel da educação escolar no contexto
desenvolvimentista seria o de preparar os
“recursos humanos” para o trabalho, um
ensino de caráter prático.
As transformações educacionais nos
diversos níveis do ensino deveriam
acompanhar as transformações empreendidas
na indústria, atendendo às suas necessidades,
sobretudo no que se refere à formação de
pessoal. A escola deveria preparar cada
um, de acordo com o seu talento, para ser
capaz de desempenhar as tarefas que lhe

incumbem no desenvolvimento (FERREIRA,
2001, p. 142).
Neste contexto de processos de
urbanização e industrialização, houve um
considerável aumento do acesso a escola,
porém o pensamento social dos anos 50 e
60 considerava que a escola era inadequada
e estava desconectada as demandas de
produção. Desta forma, “a transformação
do ensino era entendida pela ideologia
desenvolvimentista do governo Kubitschek
como fundamental para que o processo de
desenvolvimento atingisse patamares mais
elevados no futuro” (FERREIRA, 2001, p.144).
Contudo, com revelava Lambert (1973), no
Brasil arcaico a escola não era importante e
nem muito frequentada, porque o trabalho
era braçal.
Existiram diversos projetos, medidas
e planos de metas, que foram tomados
no Governo JK, como: reduzir os índices
de analfabetismo; ampliar o acesso à
escola; e reorganizar o sistema de ensino.
No entanto, eles eram considerados
insuficientes as necessidades da Educação.
Já que muitas crianças e adolescentes
dos “Brasis distantes” que tinham acesso
a ela, recebiam um ensino em condições
precárias, em escolas improvisadas e sem
qualquer estrutura e muitos nem se quer
tinham acesso. “As diretrizes educacionais
do governo JK aproximaram-se cada vez
mais das recomendações ideológicas e dos
incentivos financeiros provenientes de
organismos internacionais como a Unesco
(...)” (XAVIER, 1999, p. 57).
Um problema importante relativo a
educação era a reprovação e a evasão escolar,
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os índices de reprovação eram altos e por
este motivo muitos desistiam da escola. Por
essa razão, o presidente Juscelino Kubitschek
implementou a promoção automática no
ensino, ou seja, as crianças não seriam mais
reprovadas e desse modo poderiam concluir
seus estudos e exercer uma atividade
profissional adequada as suas aptidões. O
discurso do presidente parecia resolver o
problema da educação brasileira, porém é
necessário considerar que a implantação
do sistema de promoção automática não
garantiu o bom funcionamento da escola,
uma vez que o principal não foi levado em
consideração que era a adequação da escola
a criança e sua realidade.
Em relação ao financiamento da educação
no Brasil, o Governo Kubitschek não definiu
uma linha única de ação, ele reivindicava
o investimento de capital particular na
Educação ao mesmo tempo em que
destinava auxílios federais à escola privada
e investia na expansão da escola pública.
Em meio a tudo isso havia a tramitação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional no Congresso e a Campanha em
Defesa da Escola Pública, que desencadeou
debates entre os defensores da escola
pública, universal e gratuita e os defensores
de interesses privados (FERREIRA, 2001,
p.145).
O cenário educacional dos anos 50
passava por um período de reestruturação da
escola, esperava-se que todos aprendessem
a mesma coisa, da mesma maneira, com os
mesmos materiais, independentemente do
local em que estavam as crianças. Porém,
existiam pessoas, como Anísio Teixeira, que

estavam preocupadas em conhecer as várias
realidades do Brasil de perto.
No debate educacional as questões
relativas a relação entre educação e
desenvolvimento ainda tinham muita
força. Mas iniciativas, como a de Anísio
Teixeira, de conhecer a realidade regional
em relação à cultura nacional, permitiram
que o Brasil fosse visto como um país que
possuí uma diversidade cultura muito
particular e que “cada escola é uma escola
diferente” (CANDIDO, s/d apud FREITAS,
2009, p. 143).

O CENTRO BRASILEIRO DE
PESQUISAS EDUCACIONAIS
E O CENTRO REGIONAL DE
PESQUISAS EDUCACIONAIS DE
SÃO PAULO
O Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais (CBPE) criado em 1956, foi
uma instituição que surgiu na estrutura do
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
(INEP), órgão subordinado ao Ministério
da Educação e Cultura (MEC). O Centro
por estimular o desenvolvimento de
pesquisas em ciências sociais sobre os
assuntos relacionados à educação brasileira
representou uma significativa proposta de
conhecer e analisar o “papel desempenhado
pela educação – sobretudo, a educação
escolarizada - nos processos de mudança
social e de desenvolvimento econômico em
curso no país” naquele período dos anos 50
e 60 (FERREIRA, 2007, p.1).
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A criação do CBPE ocorreu de forma
articulada com os Centros Regionais, já que
o objetivo principal era realizar pesquisas
sociais e educacionais para a elaboração de
uma política educacional que levasse em
consideração a multiplicidade de conhecer
cada região e suas especificidades para que
esta política pudesse atender efetivamente
um número maior de pessoas, não baseandose em uma generalização do país que possuía
tantos brasis em um só.
A preocupação com a diversidade cultural
brasileira tornou-se constante. A partir dessa
inquietação coletiva o tema da multiplicidade
tornou-se um renovado desafio teórico e
investigativo. As diferenças entre realidades
locais, regionais e nacionais tornavam-se
novamente objeto das ciências sociais que
se associavam então à educação (FREITAS,
2001, p.34).
Foi com Decreto nº 38.460, de 28 de
dezembro de 1955, que o CBPE e os
Centros Regionais de São Paulo, Recife,
Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre
foram instituídos, os Centros começaram
a funcionar efetivamente a partir de 1956,
contudo, seu processo de criação começou
desde o início dos anos 1950 com as
campanhas de Anísio Teixeira, CALDEME e
CILEME. O diretor do INEP, já em 1952, foi
o idealizador e quem teve a ideia de propor
a junção dos especialistas do Brasil e da
UNESCO propondo a realização
de um grande “survey” sobre a situação
educacional brasileira, feito por especialistas
do Brasil e da UNESCO, do qual resultassem
elementos sobre os quais fosse possível
planejar, em todos os níveis e graus de

ensino, medidas de longo alcance visando
à reconstrução educacional do país (CBPE,
1956, p. 37).
Esta proposta de realizar um grande
survey na educação brasileira serviu
de base para a definição e formulação
dos objetivos e finalidades dos Centros.
Em 1954, Anísio Teixeira já havia definido
os objetivos gerais para o Centro,
que seriam de modo geral: 1. A pesquisa
das condições culturais do Brasil; 2.
A pesquisa das condições escolares
do Brasil, em suas diversas regiões;
3. A formulação de uma política
institucional; e, 4. O treinamento de
administradores
e
especialistas
em
educação (CBPE, 1956, p. 38-9).
O momento decisivo para a consolidação
do CBPE, ocorreu em 1955 quando o
especialista da UNESCO Otto Klineberg
veio ao Brasil e produziu o Documento
Klineberg
em
que
sugeriu
alguns
objetivos, a organização e a mudança
do nome da instituição que chamava-se
provisoriamente
“Centro
de
Altos
Estudos Educacionais” e que passou a
chamar-se Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais. Este documento apresentou
como objetivo principal para o Centro a
realização
de
um
mapa
educacional e cultural.
A proposta era que os pesquisadores do
CBPE e dos Centros Regionais olhassem
de perto a realidade do Brasil, tendo um
olhar microscópico para que as situações
e necessidades dos brasileiros fossem
conhecidas, uma vez que o país apresenta
uma diversidade geográfica imensa.
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OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO
DOS CENTROS DE PESQUISA
O
Decreto
38.460
de
28
de
dezembro de 1955, como já referido, marcou
legalmente a consolidação do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais e dos
seus Centros Regionais definindo suas sedes,
que seriam a do primeiro no Rio de Janeiro e
as dos Centros Regionais em Recife, Salvador,
Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre,
sendo um total de seis centros. Os fins e
objetivos também foram definidos na forma
do referido Decreto, no artigo segundo:
I – pesquisa das condições culturais
e escolares e das tendências de
desenvolvimento de cada região e da
sociedade brasileira como um todo, para o
efeito de conseguir-se a elaboração gradual
de uma política educacional para o país;
II – elaboração de planos, recomendações
e sugestões para a revisão e a reconstrução
educacional do país – em cada região – nos
níveis primário, médio e superior e no setor
de educação de adultos;
III – elaboração de livros de fontes e de
textos, preparo de material de ensino, estudos
especiais sobre administração escolar,
currículos, psicologia educacional, filosofia
da educação, medidas escolares, formação
de mestres e sobre quaisquer outros temas
que concorram para o aperfeiçoamento do
magistério nacional;
IV – treinamento e aperfeiçoamento de
administradores escolares, orientadores
educacionais, especialistas de educação e
professores de escolas normais e primárias
(CBPE, 1956, p.48).

Como observado o propósito dos
Centros de Pesquisa era fazer a articulação
entre as ciências sociais e a educação,
realizando projetos fundados no campo
antropológico, utilizando técnicas de
pesquisa como o estudo de caso, entrevistas,
entre outras. Neste sentido, as pesquisas
em ciências sociais seriam utilizadas para
conhecer e compreender os problemas
educacionais, propondo que a educação
não fosse vista como uma mera técnica, que
resolve problemas, mas também como uma
ciência para que os problemas pudessem
ser conhecidos e resolvidos de uma
maneira mais racional. Como revela Ferreira
(2007), a elaboração de um conhecimento
válido era o objetivo principal do governo
federal para as pesquisas educacionais
realizadas nos anos 50.
No CBPE havia pesquisadores das
ciências sociais e da educação, as pesquisas
educacionais voltadas para a análise de
escola e do sistema de ensino, ao passo que
as pesquisas sociais, abordavam questões
relativas ao meio social e suas relações com os
processos de socialização e com a educação
escolar. Para isso, o CBPE organizou-se em
divisões autônomas dedicadas à pesquisa
educacional (DEPE), à pesquisa social
(DEPS), à documentação e informação
pedagógica (DDIP) e ao aperfeiçoamento do
magistério (DAM), expressava a preocupação
com o registro e a sistematização de
dados levantados nos grandes inquéritos e
diagnósticos (XAVIER, 2007).
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O CENTRO REGIONAL DE
PESQUISAS EDUCACIONAIS DE
SÃO PAULO
O Centro Regional de Pesquisas
Educacionais de São Paulo (CRPE/SP) foi
criado em 22 de maio de 1956, por meio de
um convênio entre o INEP e a Universidade
de São Paulo, a validade do convênio seria
a princípio de cinco anos, contudo ele foi
renovado até 1975 quando CRPE/SP foi
incorporado à USP. O Centro paulista era
o primeiro Centro Regional a ser criado e
deveria atender os Estados de São Paulo,
Paraná, Mato Grosso e Goiás.
“A Universidade de São Paulo, por
intermédio do Departamento de Sociologia
e Antropologia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, comprometia-se a manter
o Centro, cujo Diretor deveria ser escolhido
entre os docentes daquele Departamento”
(FERREIRA, 2001, p.28). Anísio Teixeira,
diretor do CBPE, convidou Fernando de
Azevedo para assumir a direção do CRPE/SP,
antes Teixeira convidou Antônio Candido e
Florestan Fernandes, ambos recusaram, mas
participaram das atividades e do primeiro
Conselho de Administração. O diretor do
CRPE/SP, Fernando de Azevedo permaneceu
no cargo até 1961, sendo sucedido por
outros sete diretores que permaneceram no
cargo por períodos curtos.
Os fins e objetivos do Centro Regional
paulista eram os mesmos do Centro Brasileiro
de Pesquisas Educacionais. Também haviam
as divisões de pesquisa, sendo a DEPE
dirigida por Joel Martins/ Dante Moreira
Leite e a DEPS por Renato Jardim Moreira.

O Centro Regional de São Paulo destacouse por apresentar uma intensa produção de
pesquisa no primeiro período dos Centros
de Pesquisa, 1956 a 1961, e por oferecer
cursos e seminários a professores, diretos
e supervisores da rede escolar permitindo
que estes pudessem “realizar uma reflexão
conjunta com os professores e pesquisadores
do Centro a respeito dos problemas
enfrentados pela educação brasileira”
(FERREIRA, 2001, p.33).
O objetivo mais geral dos cursos era
tornar os profissionais da área educacional
aptos a desempenhar seu papel no processo
de renovação educacional no Estado de São
Paulo. Em linhas gerais, procurava-se iniciar
os trabalhos com a discussão dos problemas
educacionais considerados importantes. O
segundo passo era procurar despertar nos
educadores a preocupação com os métodos
da pesquisa científica e com a necessidade de
se conhecer princípios de ciências afins, como
sociologia e antropologia. O último passo
era discutir os benefícios e a necessidade
de se estabelecer um planejamento integral
da educação como forma de solução dos
problemas do Ensino Primário no Estado
(p.49-50).
O CRPE/SP e o CBPE produziram muitos
estudos e pesquisas nos primeiros anos de
funcionamento dos Centros sendo importante
considerar que suas fontes de divulgação
revista Educação e Ciências Sociais, Rio de
Janeiro e revista Pesquisa e Planejamento
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do CRPE/SP são importantes fontes para
conhecer e analisar as representações dos
estudos realizados no Brasil nas décadas de
1950 e 1960.

PROJETOS E TEMAS DOS
CENTROS DE PESQUISA
Os Centros de Pesquisa existiram de
1955 até meados da década 1970,
quando a maioria dos Centros Regionais
foi incorporada as universidades de seus
Estados e o CBPE foi extinto. Durante,
aproximadamente, 21 anos de existência
os Centros produziram inúmeras pesquisas
e estudos que podem ser diferenciados por
dois momentos de produção. O primeiro
refere-se aos anos de 1955 a 1961 quando
a ênfase dos projetos era nas relações entre
educação e mudanças sociais, já o segundo
que começou a partir de 1962 focava nos
aspectos internos do funcionamento escolar.
As pesquisas realizadas pelos Centros
proporcionaram
momentos
relevantes
de discussão sobre as transformações
necessárias nos vários níveis de ensino,
tendo por propósito a possibilidade de
tornar a escola um local que permitisse
o
desenvolvimento
econômico
e social dos brasileiros e mais do que isto
deveria ser um local em que a diversidade
existente fosse respeitada.
A realização de pesquisas sociais
contribuiu não apenas para a percepção
de que a diversidade do país exigia uma
adaptação dos sistemas escolares, mas
também para a questão de que a escola

primária funcionava como um instrumento
de seleção social que não oferecia chances
para as pessoas mais pobres e de áreas rurais,
não oferecendo muitas oportunidades de
ascensão social aos menos favorecidos.
Estes estudos dos Centros de Pesquisas
do INEP contribuíram, portanto, para que
os problemas educacionais deixassem
de
ser
analisados
isoladamente
e
passarem a ser entendidos como parte
integrante de um amplo espectro de
problemas sociais brasileiros, decorrentes,
em grande parte, das abismais desigualdades
mantidas entre as condições materiais de
existência entre ricos e pobres no país
(FERREIRA, 2007, p.14).
As fontes de divulgação produzidas
pelas instituições de pesquisa foram
importantes depositárias de representações
da diversidade existente e das pessoas em
situação de pobreza, a Revista Educação
e Ciências Sociais – Boletim do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais, em
especial, apresenta estudos e pesquisas
muito relevantes para a compreensão das
diferenças sociais, econômicas e escolares
vividas pelo povo brasileiro.
Os Centros além das contribuições com
a divulgação das pesquisas também foi um
espaço privilegiado em que pesquisadores
de alto gabarito e recém-formados puderam
trabalhar juntos produzindo trabalhos e
trocando experiências e mesmo com o fim
dos Centros, muitos pesquisadores que
começaram como assistentes seguiram a
carreira acadêmica e produziram materiais
importantes para o desenvolvimento da
pesquisa educacional e social brasileira.
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Os pesquisadores do CBPE e Centros Regionais
não resolveram os problemas encontrados na época,
mas conheceram a realidade brasileira e trouxeram
muitos elementos sobre o como se pensar o Brasil e a
Educação, marcando um período importante na pesquisa
educacional
e
especialmente
social,
fornecendo
interpretações relevantes sobre os “muitos brasis”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro ponto a ser destacado da análise é que ao
estudar o contexto histórico das décadas de 1950 e 1960
observou-se que o Brasil vivia um intenso processo de
industrialização e urbanização, e estava sendo governado
sob o lema de uma ideologia desenvolvimentista, que
considerava a educação o meio para o desenvolvimento
do país. Contudo, o Brasil estava dividido em dois, um
país rural e pobre e outro urbano e rico, e isso dificultava
o crescimento econômico. Desta maneira, a estratégia
utilizada seria oferecer educação para a maioria da
população para que pudesse se preparar para o mercado de
trabalho, todavia, o formato da escola não foi modificado
ou adequado para receber os novos alunos, os pobres, e os
problemas da evasão e reprovação vieram à tona. Foi neste
contexto que o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
surgiu e se propôs a investigar de perto a realidade dos
vários brasis, seus pesquisadores produziram estudos que
permitiram conhecer situações bastante específicas da
sociedade brasileira, fornecendo um mapa dos problemas
educacionais e sociais. O CBPE a partir de suas ferramentas
analíticas investigou os fatores de insucesso que mostravam
como a criança pobre era desqualificada pela sociedade e
pela escola. O que fica evidente é que desde a década de
1950 a escola não adequava-se a realidade da criança pobre.
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PEDAGOGIA EM ONGS: ATUAÇÃO
DO EDUCADOR EM UM AMBIENTE
DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
RESUMO: A pesquisa visou compreender como a Pedagogia se concretiza em espaços
não formais, mais especificamente em ONGs (Organizações Não Governamentais), e quais
as possibilidades de atuação de um educador nestes ambientes educacionais. Buscouse delinear como ocorre essa relação do educador e a educação não formal, e quais os
mecanismos e práticas presentes no dia a dia destas instituições que permeiam esse modelo
de educação. A metodologia utilizada para realizar a pesquisa, foi um estudo bibliográfico de
obras que tratam da Educação não formal e suas idealizações, Entre os principais autores que
fundamentaram a pesquisa, estão BRANDÃO (2007) e GOHN (2006; 2009). Destacou-se o
trabalho das instituições não governamentais, suas funções e a importância da participação
do educador nestes espaços não escolares, em parceria com as escolas e com a educação.
Palavras-chave: Educação; Educação não formal; ONGs; Parceria; Participação.
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INTRODUÇÃO

P

edagogia, em sua etimologia grega,
tem o significado de conduzir a criança,
ou direcionar. No Dicionário Online
de Português, significa ciência que
trata da educação, que estuda os problemas
relacionados com o seu desenvolvimento
como um todo, um conjunto de métodos
que asseguram a adaptação recíproca do
conteúdo informativo aos indivíduos que se
deseja formar. A partir destas considerações
e conceitos de pedagogia, podemos perceber
que nada assegura que ela deva ocorrer
somente dentro das escolas, ou que as
escolas sejam os únicos espaços em que se
produzem conhecimento.
Dessa forma, aparece em nossa
sociedade, a Educação não formal, que
surge como um movimento para além dos
muros da escola. Uma educação que visa
socializar o aluno em um todo, e que faz isso
de maneira a construir um conhecimento e
uma sabedoria com base em metodologias e
estratégias que trabalham as vivências e as
experiências de cada aluno.
Esta pesquisa buscou aprofundar como são
as relações nesses espaços de educação não
formal, como os educadores podem e devem
atuar nesse modelo de ensino, traçando um
perfil profissional, e como a parceria das
escolas formais e das não formais, podem
contribuir para melhoria da Educação no
geral, e no desenvolvimento de cada aluno.
Para contextualizar nossa pesquisa,
utilizou-se apontamentos e conceitos de
vários autores, que nortearam a pesquisa, e
deram base para concluir os estudos. Entre

eles, BRANDÃO (2007), GONH (2009;
2006). Autores esses que trazem conceitos
e reflexões sobre O que é a educação, e as
definições de educação não formal.
O caminho percorrido para conclusão
da pesquisa foi um processo de análises de
documentos e de fundamentações teóricas.
Para isso a metodologia utilizada foi a Pesquisa
bibliográfica. A Pesquisa Bibliográfica,
segundo KAUARK (2010) é aquela “elaborada
a partir de material já publicado, constituída
especialmente de livros, artigos periódicos
e atualmente, materiais disponibilizados na
Internet.” (p.28).
Considerando tais aspectos, buscou-se
esclarecer os questionamentos a respeito
da educação não formal, e compreender
esta modalidade de ensino como uma
possível prática futura na trajetória de
um (a) educador(a). Considerou-se que a
educação formal, pode ser uma ferramenta
de grande importância na melhoria do
ensino, e na transformação de uma educação
que realmente faça sentido para jovem
e crianças, possibilitando-lhes construir
o conhecimento e a sabedoria, por meio
de práticas vivenciadas no cotidiano, e de
experiências de vida.
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COMPREENDENDO A
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL –
DELINEANDO A PESQUISA
Ninguém caminha sem aprender a
caminhar, sem aprender a fazer o caminho
caminhando, refazendo e retocando o sonho
pelo qual se pôs a caminhar. (Paulo Freire)
O QUE É EDUCAÇÃO?
Ninguém escapa da educação. Em casa,
na rua, na igreja ou na escola, de um modo
ou de muitos todos nós envolvemos pedaços
da vida com ela: para aprender, para ensinar,
para aprender e ensinar. Para saber, para
fazer, para ser ou para conviver, todos os
dias misturamos a vida com a educação. Com
uma ou com várias: educação? Educações.
(BRANDÃO, 2007, p.7)
A educação é um dos instrumentos mais
importantes na nossa sociedade, e ela
nasce antes mesmo de irmos para a escola.
A educação, em sua totalidade, se dá em
espaços diversos, e de diferentes modos.
De acordo com a cultura, a religião e a
especificidade de cada povo. Dessa forma,
não podemos restringir a educação ao espaço
escolar. Pois quando chegam à escola as
crianças já possuem saberes e aprendizados,
que vão para além dos muros da escola.
Existe a educação de cada categoria de
sujeitos de um povo; ela existe em cada
povo, ou entre povos que se encontram.
Existe entre povos que submetem e
dominam outros povos, usando a educação
como um recurso a mais de sua dominância.
Da família à comunidade, a educação
existe difusa em todos os mundos sociais,
entre as incontáveis práticas dos mistérios

do aprender; primeiro, sem classes de
alunos, sem livros e sem professores
especialistas; mais adiante com escolas,
salas, professores e métodos pedagógicos.
(BRANDÃO, 2007,p.9)
A educação, nesse sentido, não é algo
que pode ser limitada a paredes e salas de
aula. A educação, em seus primórdios, não
era concebida no modelo que temos hoje,
com espaços específicos denominados de
escola, ela nasce de uma necessidade de se
ensinar para os mais novos a sabedoria dos
mais velhos, e isso já ocorria desde as aldeias
indígenas, como descreve o autor Carlos
Brandão, em seu livro O que é Educação
(2007). O aprendizado passado de geração
a geração se dá por meio das vivências,
“a criança vê, entende, imita e aprende
com a sabedoria no próprio gesto de fazer
a coisa” (p.18). Dessa forma podemos
concluir, baseado no estudo do autor que
“ Não há uma forma única nem um único
modelo de educação; a escola não é o único
lugar onde ela acontece e talvez nem seja o
melhor; o ensino escolar não é a sua única
prática e o professor profissional não é o seu
único praticante.”(BRANDÃO, 2007, p.9)
Partindo destas questões, do conceito
de
Educação,
vamos
propor
uma
discussão sobre a Educação que ocorre
em espaços não formais, denominadas
de Educação não formal, e que são
gerenciadas
por
organizações
não
Governamentais (ONGs).
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AS ONGS E SUA CONTRIBUIÇÃO
NA EDUCAÇÃO
Em um breve histórico, segundo o
artigo de Machado (2012) “O percurso
histórico das ONGs no Brasil: perspectivas
e desafios no campo da educação popular”,
da Unicamp, as ONGs surgiram e foram
reconhecidas no Brasil, em 1980, durante
o período da Ditadura Militar, e atuavam
como uma forma de apoio aos movimentos
populares, e de contribuírem para o
desenvolvimento comunitário. As ONGs
tinham várias vertentes, algumas religiosas,
algumas com uma perspectiva de assistência
a fim de amenizar problemas sociais, outras
prestando serviços de utilidade pública.
A Associação Brasileira de Organizações
Não ‐ Governamentais – ABONG, fundada
em 1991 no Brasil, em seu Estatuto, no art.
2° traz essa definição de ONG:
[...] são consideradas Organizações Não ‐
Governamentais – ONGs, as entidades que,
juridicamente constituídas sob a forma de
fundação, associação e sociedade civil, todas
sem fins lucrativos, notadamente autônomas
e pluralistas, tenham compromisso com a
construção de uma sociedade democrática,
participativa e com o fortalecimento dos
movimentos sociais de caráter democrático,
condições estas, atestadas pelas suas
trajetórias institucionais e pelos termos dos
seus estatutos (cf. http://www.abong.org.br/
quem_somos. php? id=3. Acesso em 20 abril
2018).
Diante dessas considerações, as ONGs,
surgem como organizações que visam
o bem-estar social, e que se dedicam a

determinadas questões e/ou tarefas em
diferentes localidades. A atuação das ONGs
se direciona a promover eventos sociais,
culturais, serviços para o público, e um gama
de atividades com intuito de contribuir para
o desenvolvimento social.
Na educação, essas instituições surgem
como parceiras, que trazem ideias e
soluções para o espaço escolar, e atuam
como incentivadoras de uma educação
ampla e abrangente em múltiplos saberes,
funcionando como uma nova peça na
construção de uma escola mais eficiente e
aberta à sociedade. As ONGs trazem para a
educação uma visão externa de mundo com
atividades e projetos culturais, aliadas na
melhoria do ensino.
O site Educar para Crescer, em um texto
de Priscila Ramalho, publicado em 13 de
Janeiro de 2009, traz uma discussão sobre
o tema ONG e Educação, e elenca alguns
fatores que determinam a importância da
ONG para a educação no geral. Dentre esses
fatores, estão:
• Lançam outro olhar sobre a escola e
provocam a sua renovação.
• Desenvolvem práticas educacionais
inovadoras.
• Dominam conhecimentos específicos.
• Fazem uma ponte com o conhecimento
científico.
• Criam espaços de debate e mobilizam
a sociedade pela melhoria do ensino.
• Agilizam processos sem a burocracia
estatal.
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• Trazem uma dose de idealismo e
colaboram para a formação cidadã.
• Encorajam a troca de experiências
entre as escolas.
• Oferecem
novos
espaços
e
possibilidades para a Educação integral.
• Facilitam o acesso a outras fontes de
recurso.
• Oferecem outros espaços e momentos
para a aprendizagem.
Trazem temas e abordagens que
contribuem para o desenvolvimento global
dos alunos.
• Apresentam propostas de atividades
didáticas mais flexíveis
As ONGs veem com uma proposta de
inovação ao ensino regular, com metodologias
e estratégias que excedem o caderno e o
lápis. São propostas inovadoras, baseadas
em vivências cotidianas dos alunos, e que
promovem a integração social das crianças.
Isso contribuiu com a evolução da criança
em sala de aula, uma vez que essa tem um
avanço, melhora a qualidade de ensino. Paro
(2002), nos diz que: “Se queremos uma escola
transformadora, precisamos transformar a
escola que temos aí” (p.10).

A ATUAÇÃO DO EDUCADOR EM
ESPAÇOS NÃO FORMAIS
Com as transformações ocorridas na
sociedade, à educação e o perfil do professor
também foi se modificado. Com o surgimento
do modelo de educação não formal, iniciase uma possibilidade a mais de atuação
para o profissional de educação. Mas com

características diferentes da educação formal,
pois esta precisa ter uma prática mais flexível
e direcionada para realidade do aluno.
As práticas da educação não formal
se desenvolvem usualmente extramuros
escolares, nas organizações sociais, nos
movimentos, nos programas de formação
sobre
direitos
humanos,
cidadania,
práticas
identitárias,
lutas
contra
desigualdades e exclusões sociais. Elas estão
no centro das atividades das ONGs nos
programas de inclusão social, especialmente
no campo das Artes, Educação e Cultura.
(GONH, 2009, p.31)
A educação não formal traz em suas
características, socializar os indivíduos,
e desenvolve atividades para que isso
aconteça, por meio da promoção do uso da
linguagem oral, cultural, capacitando-o aluno
para a convivência em grupo e na sociedade.
A autora GONH (2006), traz grandes
considerações sobre o tema de educação não
formal, e elencou em um dos seus artigos,
algumas características importantes, e que
trazem uma identidade própria para este
modelo de educação:
• O aprendizado das diferenças. Aprendese a conviver com demais. Socializa-se o
respeito mútuo;
• Adaptação do grupo a diferentes culturas,
reconhecimento dos indivíduos e do papel
do outro, trabalha o “estranhamento”;
• Construção da identidade coletiva de
um grupo;
• Balizamento de regras éticas relativas às
condutas aceitáveis socialmente. (p.31)
A práxis da educação não formal se embasa
no coletivo, no grupo, e nas construções com

1715

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

base em um todo. Nisso ela se diferencia
da educação formal, e se apresenta com
uma metodologia de vivências, produções
e reproduções, baseados na cultura.
Os conteúdos trabalhados partem da
necessidade social do grupo, e são realizados
de forma lúdica. Por exemplo, a oralidade
é trabalhada por meio de uma rádio, de
entrevistas com artistas locais, a expressão
é trabalhada por meio de teatro, danças,
musicais, atividades de circo. Nesse sentido,
essa educação tem um caráter humanista,
é dinâmica e visa à formação integra do
indivíduo.
Resumidamente podemos enumerar os
objetivos da educação não formal como
sendo:
a) Educação para cidadania;
b) Educação para justiça social;
c) Educação para direitos (humanos,
sociais, políticos, culturais, etc.);
d) Educação para liberdade;
e) Educação para igualdade;
f) Educação para democracia;
g) Educação contra discriminação;
h) Educação pelo exercício da cultura, e
para a manifestação das diferenças culturais.
(GOHN, 2006, p.32)
Considerando todas essas vertentes da
Educação não formal, o Educador torna-se
nesse modelo de educação, um mediador dos
saberes. É ele quem vai promover o diálogo
e a interação no grupo, e propor caminhos
para que o conhecimento seja adquirido. A
autora GONH (2009), nos diz que:
O Educador Social é algo mais que um
animador cultural, [...]. Para que ele exerça
um papel ativo, propositivo e interativo,

ele deve continuamente desafiar o grupo
de participantes para a descoberta dos
contextos onde estão sendo construídos os
textos (escritos, falados, gestuais, gráficos,
simbólicos etc.) Por isto os Educadores
Sociais são importantes, para dinamizarem
e construírem o processo participativo com
qualidade. O diálogo, tematizado – não é
um simples papo ou conversa jogada fora,
é sempre o fio condutor da formação. Mas
há metodologias que supõem fundamentos
teóricos e ações práticas atividades, etapas,
métodos, ferramentas, instrumentos etc. O
espontâneo tem lugar na criação, mas ele
não é o elemento dominante no trabalho do
Educador Social, pois o seu trabalho deve
ter: princípios, métodos e metodologias de
trabalho. (p.33)
O educador na educação não formal deve
ser flexível e crítico. Ele auxilia na construção
do trabalho, e promove atividades que
produzem saberes de forma socioeducativa.
Desse modo podemos compreender
que a proposta da educação não
formal, é totalmente pensada para os
alunos, com base em seus interesses, para
diante disto, pensar e planejar ações e
estratégias. Trata-se de uma preocupação
com a educação para socializar e incluir o
aluno na sociedade vigente.
Há na educação não formal uma
intencionalidade na ação, no ato de
participar, de aprender e de transmitir
ou trocar saberes. A informal opera em
ambientes espontâneos, onde as relações
sociais se desenvolvem segundo gostos,
preferências, ou pertencimentos herdados.
(GONH, 2006, p.29)
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A educação não formal, com base em tudo que já foi
descrito nesta pesquisa, se caracteriza como um campo
valioso e de extrema importância para a sociedade e para a
educação no geral. É uma possibilidade de dar significados
às lutas sociais presentes no ambiente escolar e transformar
a realidade social de alunos e sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou trazer considerações
importantes sobre a educação não formal e compreender
como esse modelo de educação acontece e se estrutura.
Analisando a educação de hoje, vemos muita burocratização,
hierarquização em cima do sistema educacional, não há
uma integração de políticas como propõe a Constituição de
1988, pois os trabalhos acabam feitos isoladamente, Vale
mais uma vez observar que este fato em nada contribui com
a participação do aluno e da sociedade atual, em que essa
demanda da transmissão.
Dessa maneira a proposta de educação não formal,
vem como quebra de paradigmas educacionais, com uma
visão de abrangência do ensino com a realidade vivida
pelos alunos e pela sociedade em que estão inseridos.
A educação, nessa proposta trabalha para transformar os
alunos para serem agentes próprios do seu conhecimento,
produtores e não reprodutores.
A educação informal não é organizada, os conhecimentos
não são sistematizados e são repassados a partir das práticas
e experiência anteriores, usualmente é o passado orientando
o presente. Ela atua no campo das emoções e sentimentos. É
um processo permanente e não organizado. A educação não
formal tem outros atributos: ela não é, organizada por séries/
idade/conteúdos; atua sobre aspectos subjetivos do grupo;
trabalha e forma a cultura política de um grupo. Desenvolve
laços de pertencimento. Ajuda na construção da identidade
coletiva do grupo (este é um dos grandes destaques da
educação não formal na atualidade); (GONH, 2006, p.30)
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Quando nos referimos ao trabalho
realizado pela educação não formal, de
socialização e integração do aluno em todas
as áreas, parece algo fácil, mas vivenciando a
prática e concepções, conseguimos entender
que é um caminho de idas e vindas e 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.
Pensar em uma educação não formal é
pensar em alunos conscientes, educação de

qualidade, formação de cidadãos capazes
de pensar e refletir sobre sua realidade é
dar oportunidade de falar e ouvir sobre a
educação, mais do que isso é possibilitar
que o processo pedagógico, não seja
dissociável da vida real do aluno, suas
dificuldades e dificuldades do ambiente
em que vive e da sua comunidade. É lutar
pelo direito de todos, e buscar um ensino
realmente de qualidade em que se é levado
em conta às sugestões e críticas daqueles
que estão diretamente ligados ao ambiente
escolar e seus usuários.
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CULTURAS NO PLURAL

POR QUE ENSINAR ARTE AFRICANA?
RESUMO: A arte e cultura africana é algo que deve ser sempre pensado no plural, devido à
sua enorme diversidade. No entanto, é possível identificar algumas linhas gerais constantes
que podem ser observadas na arte produzida por diversos povos da África Subsaariana.
O objetivo deste estudo é analisar parte da produção bibliográfica relacionada a essas
culturas, buscando compreender quais são as principais razões que justificam o ensino
de arte africana e afro-brasileira na Educação Básica. Nossa hipótese principal é a
de que, sendo um país multicultural, não o fazer seria equivalente ao apagamento, negação
e reforço de preconceitos raciais. Os resultados observados reforçaram a importância de
novos estudos sobre o tema.
Palavras-chave: Arte; África; Ensino de Arte Africana; Educação Básica.
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O termo “Cultura Africana” costuma ser
utilizado no sentido de designar aspectos
socioculturais e manifestações artísticas
oriundas do continente Africano. Entretanto,
da mesma maneira que não faz sentido falar
em uma única “Cultura Americana”, dado que
a América é também um grande continente,
também não é correto tratar as manifestações
culturais advindas de África como algo único e
homogêneo. Dessa maneira, o mais acertado
seria falarmos de “culturas africanas” e,
dentro delas, delimitarmos exatamente quais
sociedades e regiões a manifestam.
Considerando tal fato, o objetivo deste
estudo é analisar parte da produção
bibliográfica
relacionada
às
culturas
africanas, buscando compreender quais são
as principais razões que justificam o ensino
de arte africana e afro-brasileira na Educação
Básica. Nossa hipótese principal é a de que,
sendo um país multicultural, não o fazer
seria equivalente ao apagamento, negação e
reforço de preconceitos raciais.
Assim, construir conhecimentos acerca das
Culturas Africanas, por sua vez, não é uma
questão que se justifica apenas legalmente,
como por exemplo a Lei 10639/03 (BRASIL,
2003), a qual obriga as instituições de
ensino de todo o país a desenvolverem
práticas pedagógicas e conteúdos ligados
ao ensino da História e Cultura africana
e afro-brasileira. Este estudo justifica-se
também por questões de grande relevância
social, tendo em vista que, de acordo com
o Instituto Brasileiro de Estudos Geográficos
– IBGE – mais da metade da população do

país se autodeclara negra (preta e parda),
logo, afrodescendente, cujo respeito à sua
dignidade passa pelo reconhecimento de sua
contribuição política, econômica e cultural
para a construção do Brasil enquanto nação.
Para a revisão bibliográfica foram
pesquisados documentos científicos (livros,
artigos, dissertações e teses) disponibilizados
na internet, em revistas classificadas como A
e B, de acordo com os critérios Qualis-Capes
e verificados na Plataforma Sucupira. Os
termos utilizados para a busca foram “cultura
africana”, “arte africana” e “educação”.
Pretende-se, em um primeiro momento,
delimitar alguns conceitos caros a este
estudo, como as expressões “arte” e
“cultura” africanas e sua importância. Em
seguida discutiremos a partir da revisão
bibliográfica do tema quais razões tornam o
seu ensino tão importante. Por fim, faremos
as considerações finais.

CULTURAS AFRICANAS LINHAS
GERAIS
Como não é possível se falar de uma única
“cultura africana”, seguimos a linha teórica
de Mota (2011) e adotaremos a expressão
para designar algumas características
comuns à maior parte das artes
produzidas
por
povos
tradicionais
africanos, a exemplo do lugar da arte
nessas sociedades, ou ainda importância
das palavras como força criadora aspectos que são recorrentes nas artes de
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diversos povos da chamada África Negra
(ou Subsaariana).
Ainda seguindo a linha sugerida por
Mota (2011, p.26), a expressão “tradição
de povos africanos”, para fins deste estudo,
fará referência “à tradição de sociedades
estruturadas em moldes pré-coloniais”, as
quais estão intimamente conectadas aos
conceitos de “ser humano” e “comunidade”.
Adinolfi (2005, p.13), acerca do
patrimônio do Museu Afro-brasileiro,
aponta que os objetos de arte africana, tais
como as máscaras ou esculturas, quando
são produzidos em seu contexto original,
quase nunca exercem função simplesmente
decorativos e, em muitos casos, nem sequer
poderiam ser vistos pelo público em geral:
(...) o fundamental nestes objetos era
seu sentido, a expressão de ideias e valores
civilizatórios e a propriedade de colocar em
ação forças a favor do ser humano. A idéia
de arte pela arte é estranha aos africanos.
O próprio termo ‘arte’, como atividade
autônoma, separada da vida, é praticamente
inexistente nas línguas africanas (ADINOLFI,
2005, p.13 apud MOTA, 2011, p.27)
Com relação ao poder conferido às palavras
- aspecto da “cultura africana” que pode ser
observado nas literaturas e oralituras desses
povos, Hampaté Bâ (1979, p.19), afirma que
esta é realmente uma das características
culturais que valem para “africanos em geral”.
Baseado na cosmogonia da tradição Mali, o
autor afirma que:
Na verdade, assim como a palavra divina
de Maa Ngala veio animar as forças cósmicas
que se achavam em repouso, estáticas,
assim também em Maa a palavra humana

vem animar, pôr em movimento e suscitar
as forças que se encontram estáticas nas
coisas. Mas para que a palavra produza
plenamente seu efeito, é preciso que seja
recitada ritmicamente, porque o movimento
tem necessidade de ritmo, sendo ele mesmo
baseado no segredo dos números. É preciso
que a palavra reproduza o vaivém que é a
essência do ritmo. (Hampaté Bâ, 1979, p.19)
O excerto acima demonstra como as artes
produzidas por povos tradicionais africanos
tendem a se misturar, pois a palavra –
material básico das artes literárias escritas
ou orais, para que cumpra seu poder sagrado
prescinde da música, da cadência, do ritmo.
Por sua vez, outros objetos artísticos
também devem compor o cenário artístico,
pois é com a ajuda de símbolos, objetos
(como tecidos, máscaras, entre outras artes
plásticas) e fábulas (ou poemas, adivinhas,
etc), são transmitidos ensinamentos de fundo
moral, histórico e religioso (Adinolfi, 2005,
p.15). Desse modo, podemos afirmar que
existe uma “pedagogia da arte”, na medida
que esta vem carregada de importantes
ensinamentos que devem ser repassados a
cada nova geração.
Mota (2011, p. 27) defende ainda que
os processos de colonização ocorridos em
solo africano não teriam trazido apenas
desestabilidade das formas de organização
social já existentes. O contato cultural teria
trazido em seu bojo outros conceitos, idiomas
e visões de mundo que tendem a influenciar
a arte africana contemporânea.
Dessa maneira, deve-se considerar a
arte africana da atualidade como evolução
da arte tradicional - a qual continua sendo
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produzida nas aldeias e comunidades - mas,
também, deve-se levar em consideração os
contatos interculturais, pois:
falarmos de arte tradicional africana
sem considerar que também esta arte,
naturalmente, como a ocidental, é dinâmica,
resultaria em erros graves. Apesar de esta
arte tradicional ainda hoje existir em algumas
aldeias, cumprindo suas funções originais, o
mercado artístico, cada vez mais ávido por
“arte africana” tem criado, ainda segundo
Adinolfi (2005, p.16), novos significados,
novos usos e circuitos de circulação para
estes objetos - que passam a ter outro
lugar na vida dos próprios africanos.
(MOTA, 2011, p.28)
Em relação ao contexto brasileiro,
Gomes (2003, p.75) ressalta que a palavra
“cultura” - e, dentro dela incluímos a arte
- tem sido utilizada a tal ponto que beira
ao modismo, mas que o fato de tal palavra
“começar a fazer parte (ou voltar a fazer
parte) do vocabulário educacional já constitui
um dado pedagógico que merece nossa
atenção” por ser fruto de ações e demandas
de movimentos sociais, e grupos minoritários
(GOMES, 2003, p.75).
Entretanto, a autora ressalta que a
discussão sobre cultura (e, dentro dela, a
arte) não deve se restringir ao que ela chama
de “simples elogio às diferenças”, nem se
reduzir ao campo do currículo ou da cultura
escolar, pois:
A cultura, seja na educação ou nas ciências
sociais, é mais do que um conceito acadêmico.
Ela diz respeito às vivências concretas
dos sujeitos, à variabilidade de formas de
conceber o mundo, às particularidades

e semelhanças construídas pelos seres
humanos ao longo do processo histórico e
social. Os homens e as mulheres, por meio
da cultura, estipulam regras, convencionam
valores e significações que possibilitam a
comunicação dos indivíduos e dos grupos.
(GOMES, 2003, p.75-76)
Assim, com esse enorme potencial de
transformação social, a cultura e as artes
merecem realmente atenção especial por
parte de pesquisadores e pesquisadoras.
No caso da arte africana, considerando o
contexto histórico brasileiro, essa atenção
deve ser redobrada, pois, de acordo com
Touraine (1997, p.219 apud MUNANGA,
2015 p. 21):
O multiculturalismo não poderia se
reduzir a um pluralismo sem limites; deve
ser definido, pelo contrário, como a busca
de uma comunicação e de uma integração
parcial entre os conjuntos culturais não
reconhecidos na formação da cidadania. A
vida de uma sociedade cultural organizase em torno de um duplo movimento
de emancipação e comunicação. Sem
o reconhecimento da diversidade das
culturas, a ideia de recomposição do mundo
arrisca cair na armadilha de um novo
universalismo. Mas, sem essa busca de
recomposição, a diversidade cultural só pode
levar à guerra das culturas. (TOURAINE,
1997, p. 219 apud MUNANGA, 2015 p. 21)
Considerando as ideias de Touraine (1997),
retomadas por Munanga (2015), de que sem
o devido reconhecimento da diversidade
e o investimento no duplo movimento de
emancipar e comunicar pela via da cultura,
a pergunta que norteia a discussão a seguir
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(Por que discutir arte africana na educação
básica?) começa a ser respondida.

POR QUE ENSINAR ARTE
AFRICANA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
A questão que é posta no título deste
item remete também ao artigo do professor
Kabengele Munanga (2015, p.21), publicado
na Revista do Instituto de Estudos Brasileiros,
intitulado “Por que ensinar a história da
África e do negro no Brasil de hoje?”. Nesse
artigo Munanga afirma que nosso país é um
ótimo exemplo de povo que surge a partir
do encontro de diferentes etnias e culturas
e relembra que os povos indígenas teriam
sido os primeiros habitantes da região que,
geograficamente, se tornou o Brasil atual.
Esse Brasil atual segundo descreve
Munanga, seria então formado por essa
população originária, somada ao que
chamou de “aventureiros e colonizadores
portugueses” e “africanos deportados e aqui
escravizados”. Esses três troncos étnicos
formariam uma base à qual se agregariam,
pouco a pouco, imigrantes de diversas
origens, como europeus e asiáticos e, por
sua vez, essa mistura étnica resultaria
nas “raízes culturais do Brasil de hoje”.
(MUNANGA, 2015, p.21)
Tal mistura, no entanto, não teria anulado o
que Bourdieu (2000, p. 16) chama de luta no
campo identitário, dado que são perceptíveis
ações e posturas de “resistências identitárias
dessas matrizes culturais formadoras do
Brasil” (MUNANGA, 2015, p. 21) no cotidiano

das “gentes” brasileiras. O substrato de tais
lutas, ou ao menos um deles, é a geração e
perpetuação de preconceitos, intolerância
religiosa e racismo.
Em consonância com os demais autores e
autoras presentes neste estudo, Oliva (2009,
p.143) observou que apesar da legislação
brasileira prever a inclusão da história africana
no currículo, existe uma grande lacuna em
relação ao tema (OLIVA, 2009, p.143). Amaral
(2009, p.164), por sua vez, ressalta que o
ensino de Arte Africana nas escolas pode
ajudar os e as estudantes a desenvolverem a
necessária consciência multicultural e crítica.
Entretanto, aponta que a Arte Africana,
quando vista a partir da ótica ocidental,
são tratadas de forma desrespeitosa, como
um tipo de arte “primitiva”. Tal tratamento
pode ser verificado, por exemplo, nos livros
didáticos que pouco dizem sobre a história
do continente africano e as formas de
organização dos seus povos originários. Tais
livros, ao contrário, enfatizam o território
de África apenas como fonte de mercadoria
humana a ser escravizada, sem história
que seja prévia ao advento do comércio de
pessoas.
A autora ressalta ainda que mesmo quando
parte da história africana é contada nesses
materiais didáticos, isso é feito de modo
equivocado, pois traz à tona apenas o ponto
de vista dos exploradores europeus.
Nessa lógica, prossegue Amaral, a
“arte africana”, quando presente, vem
marginalizada,
relegada
aos
espaços
destinados às artes periféricas, análogas
às artes tidas como “primitivas”, sem o
devido reconhecimento “da sua grandeza
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e especificidades, que a fazem tão rica e
complexa em formas, funções e sentidos”
(AMARAL, 2009, p. 164-165):
E. H. Grombrich (1983), autor de um dos
livros de História da Arte mais usados pelas
academias, expõe a Arte Africana dentro do
Capítulo I, ao qual dá o título de Estranhos
Começos – Povos Pré-Históricos e Primitivos;
América Antiga. Nesse capítulo, o autor trata
como Arte Primitiva as categorias: Arte PréHistórica; Arte dos Povos Australianos; Arte
dos Povos da América Central e Arte Africana.
Nenhum dos povos recebe menção especial
no livro, ou tem suas características e estilos
discutidos especificamente, permanecendo
a idéia de que todos os povos situados
fora da Europa não produziram objetos que
pudessem ser considerados, efetivamente,
artísticos. (AMARAL, 2009, p. 165)
Em consonância com Amaral (2009),
Alcantara (2013) relembra que nos PCN’s ,
o estudo da arte fortalece o conhecimento
a apreciação e reflexão “(…) sobre as formas
da natureza e sobre as produções artísticas
individuais e coletivas de distintas culturas
e épocas” (BRASIL, 2001, p. 15). A arte,
nessa lógica tem, no contexto educacional
e no processo de ensino-aprendizagem,
um status tão importante quanto qualquer
outra disciplina do currículo. Quanto à
arte africana, especificamente, seria uma
maneira de oportunizar a alunos e alunas
o conhecimento da história e a cultura dos
principais povos que compõem a base da
população brasileira, possibilitando assim a
construção de novos sentidos e significados.
A arte para os africanos é uma
representação dos usos e costumes de

suas tribos, onde nelas é representada a
figura humana nas pinturas e esculturas
identificando a preocupação com os valores
étnicos, morais e religiosos. A exemplo “As
máscaras são criadas segundo as crenças e
narrativas místicas enfocando os ancestrais
através das forças ou espíritos da natureza,
como também são utilizadas para rituais e
danças.” (SERRANO, 2007.p.149). Diante
disto a inserção deste conteúdo nas
instituições de ensino apontará um caminho
para evitar conceitos homogeneizantes e
redutores permitindo aos nossos educandos
enxergarem a arte como subsídio para a
construção de novos conceitos (ALCANTARA
et al, 2013, p.4).
Para além de reforçar a função da arte
tanto dentro das sociedades tradicionais
africanas, quanto seu ensino em sala de aula,
Alcantara reforça também o fato de o nosso
país é pensado a partir da visão eurocêntrica
de mundo cujos padrões nos faz “ignorar
as demais culturas que fundamental e
efetivamente contribuíram para formação
da nossa sociedade, nossa cultura e nossa
identidade, os africanos e os nativos
americanos.”
Assim, como é perceptível, a arte africana,
em contato com a visão eurocêntrica de
mundo, tende a ser minimizada em sua
importância e, no Brasil, além de se deparar
com o eurocentrismo, ela ainda está inserida
em um contexto multirracial, multicultural e
extremamente conflituoso. E se isso vale para
a arte, podemos afirmar que vale também
para outras áreas do conhecimento.
Nesse sentido, o professor Munanga,
coloca uma questão fundamental:
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como ensinar a história desses povos
que na historiografia oficial foi preterida
e substituída pela história de um único
continente, silenciando a rica diversidade
cultural em nome de um monoculturalismo
justificado pelo chamado sincretismo cultural
ou mestiçagem, quando na realidade o que
se ensina mesmo é a Europa com sua história
e sua cultura. (MUNANGA, 2015, p.21)
Munanga faz referência à importância de
uma educação multicultural que a legislação
brasileira, desde sua Constituição (1988),
sendo reforçada pela Lei de Diretrizes e
Bases (BRASIL, 1996) e pelas leis 10639
(BRASIL, 2003) e 11645 (BRASIL, 2008),
dentre outras, já postulava. Estas duas
últimas leis tornaram obrigatório o ensino da
história do continente africano, da população
negra no Brasil e dos povos indígenas
habitantes do território brasileiro e, para
Munanga, elas têm “função reparatória
e corretora” (MUNANGA, 2015, p.21).
Reparatória porque, dentre outras razões,
o ensino de tais conteúdos, ao longo da
história da educação no Brasil, foi não apenas
negligenciado, mas brutalmente negado.
Corretora, por sua vez, porque nas poucas
vezes em que livros didáticos, por exemplo,
trataram da população negra, por exemplo,
o fazia de modo pejorativo, reforçando o
imaginário racista, presente no país, o qual
atribui a negros e negras características
como “submissão”, “pouca inteligência” e
“preguiça”.
Além disso, embora os Parâmetros
Curriculares Nacionais para a área de
História destaquem os “compromissos e
as atitudes de indivíduos, de grupos e de

povos na construção e na reconstrução das
sociedades, propondo estudos” em níveis
micro e macro (desde o local até o global),
sobre singularidades e similitudes entre as
culturas de diferentes povos (BRASIL, 1997,
p. 60), estudantes de licenciatura, de um
modo geral, se deparam com uma formação
deficitária a esse respeito.
Flores (2006, p. 65), por exemplo, em
ensaio sobre o ensino de História da
África na cultura escolar, demonstra que
as estruturas curriculares dos cursos de
História das universidades brasileiras ainda
reproduzem para a educação básica o cânone
da mestiçagem. O autor identifica como
questão fundamental, para os estudos de
África, a seleção cultural que é feita nesses
espaços acadêmicos e os limites impostos
por essa seleção.
A arte é indissociável de seu contexto de
produção, circulação e consumo, por isso,
estudar arte é também estudar história,
geografia, linguagens e matemática. Por isso,
é importante atentar para os critérios de
seleção das artes a serem ensinadas, tal qual
propõe Flores em seu estudo.
Diante de tal importância, é necessário
um olhar crítico tanto para as produções de
artes plásticas quanto musicais, literárias,
etc, de povos de etnias africanas, pois essas
produções são modos significativos de
“renovação didático-metodológica”. Essa
renovação traz ainda o ganho de “fortalecer
a cultura africana e afro-brasileira”, de
“resgatar essas manifestações artísticas
culturais (...) ou seus materiais artísticos,
os quais estão voltados para esculturas,
pinturas, fotografias, arte em tecidos, etc.”
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(ALCANTARA et al, 2013, p.6-7). As autoras acrescentam
ainda que se deve valorizar
Sobretudo as danças e as músicas como o samba, maracatu,
ijexá, coco, jongo, carimbó, lambada e o maxixe, entre outros;
mesmo nem sempre sendo reconhecidas como oriundas do
continente africano. Como dissemos anteriormente, e em
comum acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais o
ensino da arte viabiliza o desenvolvimento do pensamento
artístico, ajuda o educando a dar sentido ao mundo que
o rodeia e as experiências pessoais, além de ampliar a
imaginação, a sensibilidade, a percepção e a capacidade
reflexiva (ALCANTARA et al, 2013, p.6-7).
Assim, além de garantir o cumprimento da legislação,
ensinar arte africana na escola significa recriar paradigmas
preferencialmente não mais centrados em visões
eurocêntricas de mundo e oportunizando a ampliação da
imaginação, sensibilidade e capacidade de reflexão de
alunos e alunas da Educação Básica brasileira, como propôs
Alcantara (2013), como propõem os PCN’s (BRASIL, 1997)
e as demais legislações, autores e autoras citadas neste
trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos na sociedade brasileira uma grande diversidade.
A reação diante da alteridade faz parte da própria
natureza da sociedade. Em diferentes épocas, sociedades
particulares reagiram de formas específicas diante do
contato com uma cultura diversa à sua, um fenômeno que
caracteriza todas sociedades humanas: o estranhamento
diante de costumes de outros povos e a avaliação de formas
de vida distintas a partir da própria cultura.
Urge práticas no enfrentamento das desigualdades e
valorização da diversidade que seja capaz de promover o
diálogo, a convivência e o engajamento na promoção da
igualdade. Não se trata, simplesmente, de desenvolver
metodologias para trabalhar a diversidade e tampouco
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com “o(s) diverso(s)”. É antes de tudo,
rever as relações que se dão no respeito à
diversidade e as possibilidades concretas
para a construção de igualdade na superação
das assimetrias nas relações entre homens e
mulheres.
Essa articulação é uma tarefa que envolve
a todos e é processual e se concretiza na
medida que o diálogo e as ações conjuntas
acontecem em parceria em prol do
objetivo comum que é a eliminação
e a superação de todas as formas de
discriminações com a valorização do diferente
que há em cada ser humano.
A convivência com a diversidade
implica o respeito, o reconhecimento e a

valorização do outro, e não ter medo daquilo
que se apresenta diferente de nós. Esses
são passos essenciais para a promoção da
igualdade de direitos.
Para assegurarmos a Cultura, o Respeito e a
Valorização da Diversidade, se faz necessária
a participação de todos uma vez que em
nossa sociedade não se aceita mais políticas
sem diversidade.
Portanto, cada um representa um
pedaço de nossa história com vez e
voz para desempenhar ações concretas
na luta pelos direitos, incorporando na
prática o respeito à diversidade e as
peculiaridades inerentes a cada ser humano.
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PSICOPEDAGOGIA: ALUNO,
DIAGNÓSTICO E APRENDIZAGEM
RESUMO: Neste artigo, abordaremos os diversos campos de atuação da
Psicopedagogia a partir do sujeito da aprendizagem e o diagnóstico realizado
para uma posteri-or intervenção direcionada. A constante preocupação com a
dificuldade de aprendizagem que se apresenta e se constata em regência na sala
de aula torna-se paradigma para a Psicopedagogia. O espaço da aprendizagem está
intrinsecamente ligado com o contexto onde o processo de aprendizagem acontece.
Portanto, identificar os distúrbios e principais problemas próprios à aprendizagem é o
desafio da Psicopedagogia proporcionando a todos a inclu-são dos alunos no processo da
aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem que se concretiza no ambiente escolar.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Aluno; Aprendizagem; Diagnóstico.
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INTRODUÇÃO
Desde o nascimento o ser humano faz
parte de uma associação ou or-ganização
que é a família. Ao longo da vida ele integrase a outras instituições como as Escolas, as
Faculdades, as Empresas. O Psicopedagogo
é o profissi-onal que estuda e acompanha
como acontece a relação interpessoal dentro
dessas instituições.
O processo de aprendizagem pode
ser definido de forma sintética como o
modo como o ser humano adquire novos
conhecimentos, desenvolve com-petências
e muda comportamentos.
O olhar sobre esse processo é sempre
fragmentado e determinado pela visão de
homem, sociedade e saber de diferentes
épocas. Essa compreensão exige do
observador um esforço contínuo de observar
como se dá esse pro-cesso de aquisição de
conhecimentos na prática.
Quando nos dispomos a abordar
a Psicopedagogia Institucional e seu
Diagnóstico, significa pensarmos sobre a
Escola e os fins com que ela nasce como
uma instituição dentro de nossa cultura, com
suas características e Tra-dição e a Escola
enquanto Instituição individual, particular,
subjetiva que per-tence a um determinado
contexto histórico e a uma determinada
cultura que forma seres humanos. Na medida
em que aprendemos a ensinar ensinando,
o Psicopedagogo poderá proporcionar os
elementos essenciais para cada sujei-to
possa aprender a aprender.
Os problemas relacionados à dificuldade
de aprendizagem se tornam campo de

atuação, de intervenção, de diagnóstico da
Psicopedagogia e tam-bém para a própria
pedagogia que deverá trabalhar no contexto
interdisciplinar com os aportes teóricos.
Portanto, a Psicopedagogia atua em
diversos campos, na Educação, na Saúde
e também nas Empresas. Na Escola, a
Psicopedagogia deve trabalhar com uma
Equipe de Multiprofissionais uma vez que
é necessário o conheci-mento de outras
áreas para diagnosticar, auxiliar e identificar
situações de in-tervenções para que a partir
do diagnóstico possam ser aparadas as arestas
no processo de ensino-aprendizagem.

O SUJEITO DA APRENDIZAGEM
Ao refletirmos sobre o sujeito da
aprendizagem estamos nos referindo ao
ser humano com todas as suas dimensões,
ou seja, um organismo que precisa estar
funcionando razoavelmente bem, uma
inteligência que precisa estar de-senvolvida
até certo ponto para que possa ter acesso
àquele objeto de conhe-cimento.
Por exemplo, não adianta o professor
querer ensinar física quântica pa-ra uma
criança do 3º ano do Ensino Fundamental,
que ela não irá entender do que se trata.
Portanto, é preciso que o objeto de
conhecimento esteja, de certa maneira,
dentro dos limites que o repertório de uma
criança de certa faixa etá-ria possibilita. É
preciso estar interessada, motivada para
isso. É preciso que não haja outras questões
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que não estejam interferindo no psiquismo
de uma maneira que não tenha estímulo
externo para não concorrer de forma
suficien-te com o estímulo interno, quer
dizer, se a criança está passando por problemas familiares, problemas de ordem pessoal,
essa dor faz com que o pensa-mento se volte
constantemente ao mesmo tema, a mesma
problemática. O pro-fessor precisa ser muito
criativo para apresentar um estímulo externo
bom o suficiente para se sobrepor aquele
estímulo interno. O tempo todo a aprendizagem, que na maioria das vezes, se refere
à assimilação de objetos externos concorre
com os estímulos internos que podem ser de
natureza emocional ou de natureza orgânica.
Uma criança com fome não vai prestar
atenção ao que o professor está ensinando,
ou seja, ela não irá operar mentalmente com
aquele objeto de es-tudo. É preciso que o
aspecto pedagógico, ambiental ou que esta
mediação seja uma mediação favorável,
ou seja, que traga e aproxime a criança ao
objeto de conhecimento de forma agradável.
O profissional busca compreender
integralmente o sujei-to, como ele aprende,
que dificuldades e que habilidades apresenta,
qual sua modalidade de aprendizagem, e analisa fatores emocionais, sociais, econômicos,
culturais, familiares, escolares, cognitivos,
orgânicos, pedagógicos, enfim, todos os
fatores que podem ser determinantes para
as dificuldades de aprendizagem (GRASSI,
2009, p. 143).
Nesse sentido, fazer um diagnóstico
psicopedagógico é analisar cada uma dessas
dimensões, analisando as condições e o que
se está se dando no processo de ensino,

analisando a qualidade de ensino do sujeito
que apren-de, analisando a natureza do
objeto para verificar se aquele objeto está
sendo apresentado de uma forma adequada.
É preciso analisar todo contexto familiar
para ver se não existe uma contradição entre
aquilo que é cobrado da criança e a conduta
que se tem.
O psicopedagogo irá fazer um diagnóstico
dentro da escola como um todo. Em outros
momentos, ele irá fazer um diagnóstico
daquele professor na-quele grupo. O
Professor está funcionado daquele jeito
dentro daquele grupo, pode ser que em
outro grupo ele funcione de forma diferente.
É possível que na sala de aula, na qual ele
leciona de manhã ele apresente certo
problema que não exista na sala de aula
que leciona à tarde. Então, é para aquele
gru-po, que o Professor será objeto de um
diagnóstico psicopedagógico para aque-le
contexto especificamente.
O aluno com dificuldade de aprendizagem
escolar
também
será
olhado
pelo
psicopedagogo escolar de uma maneira
que o psicopedagogo possa identificar o
que aquele aluno precisa. Esse aluno pode
precisar de outra me-todologia, de outra
abordagem. Então, o psicopedagogo vai
intervir junto ao professor, ajudando-o a
encontrar outra metodologia.
É possível que o aluno necessite de um
atendimento e este psicopeda-gogo irá
orientar a família a buscar esse atendimento,
essa assistência para esse aluno. É possível
que esse aluno precise de um médico ou
necessite que a família se envolva de uma
forma diferente com a vida sua escolar.
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É possível que esse aluno precise de um
psicopedagogo clínico, o que não compete
ao Psicopedagogo Institucional porque o
aluno irá precisar que em outro momento, num outro contexto, alguém para ele
no seu processo de aprendizagem, daquele
conteúdo, na sua aprendizagem junto aquele
professor para auxiliar este processo de
construção de conhecimento.
A psicopedagogia desenvolve seus
estudos, concreti-zando seu corpo teórico
e aprimorando seus instrumen-tos, para
compreender de forma cada vez mais precisa
o processo de aquisição do conhecimento
pelo ser huma-no. A exigência de uma
ressignificação do saber sobre a aprendizagem
requer do estudioso um aprofundamento em
teorias que deem conta de um ser humano
que se re-laciona com o mundo em constante
movimento (OLIVEI-RA, 2009, p. 17).
Portanto, o psicopedagogo precisa ter um
olhar apurado para observar as questões
emocionais do aluno, as questões sociais
e o ambiente que pos-sibilita uma ajuda
direcionada em seu processo de ensinoaprendizagem.
O Psicopedagogo envolve e desenvolve
suas atividades para o desen-volvimento
pleno do sujeito nas seguintes áreas:
• Relacionamento Familiar;
• Educação;
• Identidade;
• Desenvolvimento Emocional;
• Autonomia;
• Convívio Social; e
• Saúde.
É de extrema importância a participação
desse profissional na trajetória dos alunos

fadados a transtornos ou que apresentam
dificuldades de aprendi-zagem em seu
processo de aquisição de conhecimento
onde o objetivo princi-pal é o sucesso na
arte de educar.

TEORIAS PSICOPEDAGÓGICAS
Não existe um único modo de fazer e
realizar a Psicopedagogia. Na verdade, cada
Psicopedagogo vai constituindo o seu fazer,
a partir das correntes teóri-cas com as quais
ele mais se identifica. Isso significa dizer que
nós temos uma psicopedagogia de orientação
psicanalítica que é aquela Psicopedagogia
pra-ticada pelos profissionais que tem na
sua base de formação um conhecimento
mais aprofundado da psicanálise justamente
porque sua condição pessoal torna-se
favorável a esse tipo de abordagem.
Temos psicopedagogos que por terem essa
orientação psicanalítica, quer dizer, além de
todas as áreas de conhecimento envolvidas
na construção do saber psicopedagógico
como um todo se especializa ainda mais e
se utiliza de uma forma mais consistente de
conhecimentos da Psicanálise.
Temos psicopedagogos que são mais
adeptos de uma psicopedagogia mais de
característica cognitivista, são profissionais
que fizeram a formação em psicopedagogia
como um todo e se aprofundam mais
nos conhecimentos cognitivos aplicando
esta base como a sua fundamentação
mais constante. Isso implica num saber
psicopedagógico um tanto diferente da
psicopedagogia de orientação psicanalítica.
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Temos psicopedagogos que pela sua
própria formação e pelas suas ca-racterísticas
pessoais se pautam do conhecimento
de que a psicologia propor-ciona para a
psicopedagogia.
Esses
psicopedagogos
são adeptos de uma li-nha de abordagem
mais corporal buscando uma psicologia
mais voltada para a psicomotricidade,
mais voltada para uma abordagem corporal,
com recursos metodológicos específicos
para desenvolver o seu trabalho.
Existem
inúmeras
práticas
psicopedagógicas que estão pautadas
nas correntes teóricas subsidiando a
prática psicopedagógica resultando numa
metodologia diferenciada, ou seja, que
se utiliza de recursos para diagnósti-cos,
recursos de intervenção diretamente
ligado com a corrente teórica com a qual o
psicopedagogo se identifica.

INSTRUMENTO
DE DIAGNÓSTICO
PSICOPEDAGÓGICO
O diagnóstico psicopedagógico requer
do profissional uma grande habilidade
técnica
e
habilidade
pessoal
para
ser psicopedagogo. Isto significa que o
psicopedagogo precisa ser bastante criativo,
mas uma criatividade que faça senti-do
dentro do seu objetivo de atuação.
A psicopedagogia não dispõe de
instrumentos de diagnósticos formali-zados,
instrumentos que tenham sido criados
e que tenham para torar o diag-nóstico
psicopedagógico simples na aplicação de

um determinado instrumento até porque
a natureza da psicopedagogia não permite
que se tenha um diag-nóstico pautado única
e exclusivamente na interpretação, ou seja,
baseado apenas em testes.
O
psicopedagogo
se
utiliza
de
diversos instrumentos e diversas situações do cotidiano escolar, da vida do
ser humano como um laboratório para
analisar como que o sujeito se comporta
diante do objeto de conhecimento.
Para
realizar
o
diagnóstico
psicopedagógico
se
utiliza
desde
entrevistas, fotografias do sujeito ao
longo da sua vida, realização de desenhos,
aplicação de provas pedagógicas, elaboração
de instrumentos específicos para aquele
sujeito em função do tipo de problema
que apresentando, ou seja, se o psicopedagogo está atendendo uma criança
e essa criança está na faixa de 10 anos
e apresenta uma dificuldade para se
envolver com um conteúdo que está sendo
trabalhado na sua série/ano, o psicopedagogo
tem
como
objetivo
verifi-car
se
ele é imaturo na sala de aula.
O psicopedagogo pode se orientar por uma
série de gravuras que serão apresentadas à
criança pedindo a ela que escolha as que mais
lhe interes-sam. Dentre essas gravuras serão
apresentado cenas que estejam diretamente
vinculadas às diversas faixas etárias,
apresentando situações da vida da cri-ança
que indicarão ao psicopedagogo quais as
áreas de interesse dessa cri-ança, nesse
momento. O que interessa chama a atenção
dessa criança? Ela com certeza irá escolher
gravuras que despertam sua atenção.
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Para Bossa (1994) é tarefa da
Psicopedagogia é perceber eventuais
per-turbações no processo de ensinoaprendizagem, participando da comunidade
educativa, favorecendo a integração,
promovendo orientações metodológicas
na elaboração de planos, projetos no
contexto escolar no sentido de refletir sobre
o papel da escola diante das necessidades
individuais de aprendizagem.
O psicopedagogo precisa ter um olhar
mais crítico diante do seu papel na vida dos
alunos atuando de forma preventiva, abrindo
novos horizontes para que os problemas
apresentados sejam superados.
A Psicopedagogia refere-se a um sabe e
a um saber fa-zer, às condições subjetivas
e relacionais – em especial familiares e
escolares – às inibições, atrasos, desvios
do sujeito ou grupo a ser diagnosticado.
O conhecimento psicopedagógico não se
cristaliza numa delimitação fixa, nem nos
déficit e alterações subjetivas do aprender,
mas avalia a possibilidade do sujeito, a
disponibilidade afetiva de saber e fazer,
reconhecendo que o saber é próprio do
sujeito (BOSSA, 2000, p. 127).
Pode-se utilizar como instrumento de
diagnóstico a própria análise, o próprio
material escolar uma vez que a queixa
que traz o sujeito até o Psicope-dagogo
é uma queixa escolar. Analisar o material
escolar possibilita a obser-vação de qual
a metodologia que o Professor utiliza;
qual a forma que o aluno se relaciona com
aquele conteúdo, com seu material escolar,
com sua vida escolar e como a família está
envolvida, ou seja, de que forma a família

cuida, preserva, se interessa, se envolve ou
não com a tarefa do aluno e de que maneira determinados conteúdos estão sendo
apresentados. Então, há um mo-mento em
que o Psicopedagogo analisa todo o material
escolar do aluno e ali faz algumas inferências
a partir das observações feitas não só do
aluno como do próprio professor e de tudo
que envolve a aprendizagem.
O Psicopedagogo cria instrumento em
função de sua própria prática tendo o
objetivo se sua análise. Se o objetivo é
entender porque determinado aluno, ou
porque aquele aluno apresenta dificuldade
de leitura e de escrita, o psicopedagogo
cria uma série de instrumentos que irão
permitir uma análise de como aquele aluno
interage com o objeto da leitura e da escrita,
desde completar frase, dar uma resposta a
uma pergunta, ler um texto, interpretar um
determinado texto ou construir uma história
a partir de uma gravura.
Isto dá elementos para uma posterior
análise de sua estrutura de pen-samento,
a forma como desenvolver determinada
situação, o desfecho que ele dará para
determinada situação que irá revelar
formas significativas da apro-priação do
seu pensamento, da sua linguagem, do seu
vocabulário, a maneira como ele compreende
aquilo que é dito, o sentido que emprega as
palavras, a forma como ele pode representar
as suas ideias por meio da escrita, do desenho ou de outras maneiras. Tudo isso
tendo em mente que o psicopedagogia
está tentando encontrar elementos que
representam obstáculos para que o processo
de ensino-aprendizagem aconteça.
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As Escolas necessitam cada vez mais
deste profissional, sendo sua presença
no indispensável no processo de ensinoaprendizagem. “A Escola acolhe no seu
interior diariamente uma diversidade
enorme de relações, além de ter de interagir
com situações externas, culturais, políticas,
educacionais, etc., que podem intervir no
seu movimento positiva ou negativamente”
(BAR-BOSA, 2001, p. 64).

JOGOS NO DIAGNÓSTICO
PSICOPEDAGÓGICO
Os jogos de regra, os jogos simbólicos,
os jogos criados pelo próprio sujeito,
demonstram a possibilidade de interação
com o simbólico que estão presente naquele
jogo, como possibilidade de verificação de
como o aluno planeja e antecipa suas ações,
de como é capaz de mentalmente prever
o que vai acontecer na próxima jogada, o
quanto ele entende das variáveis que estão
interfe-rindo no resultado daquele jogo, se
faz mais jogos por tentativas e erra ou se
aquela jogada é fruto de planejamento, de
raciocínio e especialmente, qual é a qualidade
de pensamento que apresenta uma vez que
durante a interação do aluno com o jogo e
com seu competidor.
O psicopedagogo muitas vezes joga com
o aluno competindo com o mesmo que,
poderá desta forma, avaliar como esse aluno
se comporta nas si-tuações de competição,
nas situações em que está triunfando, nas
situações que está perdendo, se trapaceia,
se planeja de forma inteligente, se cansa

facilmente e com que qualidade planeja e
realiza cada jogada.
Existem os jogos de regras, os jogos
que são criados no próprio momen-to do
diagnóstico com o aluno. Existem os jogos
simbólicos em que o aluno cria uma situação
de faz de conta. O psicopedagogo cria uma
situação de faz de conta com o objetivo de
analisar como esse aluno lidar com o mundo
da fantasia e sua capacidade de distinguir a
realidade da fantasia.
Isso se dá não só na utilização dos jogos, mas
na utilização da brinca-deira em geral, no qual
o aluno tem no Consultório Psicopedagógico
uma sé-rie de brinquedos que vão permitir
que se crie dentro do consultório a representação de uma situação cotidiana, onde
o Psicopedagogo observa a síntese que o
aluno faz dos diversos contextos de sua vida.
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para que essa aula seja motivo de pra-zer para a criança, o
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estratégias direcionadas para sanar possíveis dificul-dades
de aprendizagem, evitando rótulos que podem marcar e
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INTRODUÇÃO

D
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO
ESPAÇO ESCOLAR
RESUMO: O foco principal do presente artigo é discutir os impasses étnico-raciais que se
apresentam no âmbito escolar, tendo por sentido norteador, a superação dos preconceitos
e discriminações, mais especificamente o racismo, para com a pessoa negra. É sabido
que conflitos de tal estirpe que se dão no contexto escolar são reflexos destes mesmos
preconceitos reproduzidos pela organização social. Sendo assim, em alguma medida, também
se busca contribuir para a reflexão crítica da sociedade em direção da superação do racismo.
Assim, além dos conflitos concernentes ao racismo dentro da escola, considerando-se
também como um problema social, trata-se neste artigo de conceitos básicos de raça, cultura
e de relações étnico-raciais, recorrendo e pautando-se em conhecimentos do domínio da
sociologia, direcionando ao domínio de conhecimento da pedagogia e ao contexto escolar
cotidiano. Dada a objetividade do texto, não foi possível a pesquisa de campo, nem tão
pouco a etnologia; sendo assim, a metodologia consiste na revisão da literatura.
Palavras-chave: Relações Étnico-raciais; Educação; Aprendizagem e Desenvolvimento;
Racismo.
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iante de um momento histórico
no qual a característica que
melhor lhe define é a crise
de
mentalidade
humana
concernente
ao
auto
reconhecimento de pertença à unidade
social, em um movimento contínuo que se
intensifica em direção da individualidade,
apresenta-nos, de forma urgente, a
necessidade de organização e resistência
no sentido de construção de uma
sociedade coesa, fundamentada nos
princípios da equidade e liberdade.
Num primeiro momento, pode parecer um
discurso pragmático e populista; mas não.
Em momento de crise, faz-se necessário
posicionamentos radicais.
Valendo-se deste cenário pervertido
contemporâneo que se escolheu o tema do
presente artigo. Em um momento em que
se presencia manifestações neonazistas
em defesa da ideia de supremacia branca,
parece-nos absolutamente urgente tratarmos
das relações étnico-raciais, deixando bem
nítido nosso posicionamento convicto de
extirpação de qualquer tipo de discurso
de ódio. Sendo assim, tendo em vista de
estarmos falando da dimensão educacional, o
recorte específico dentro do macro tema das
relações étnico-raciais são as relações étnicoraciais no ambiente e contexto escolar.
Nesta
esteira,
fez-se
necessário
estabelecer o seguinte objetivo geral:
apresentar quais são as reflexões e práticas
adequadas a serem implementadas no
contexto escolar de ensino-aprendizagem

capazes de superar - e suprimir - as relações
de preconceito e discriminação existente
no ambiente escolar e educacional; tendo
sempre por perspectiva a busca dessa
superação na sociedade como um todo,
concorrendo para uma sociedade coesa e, na
medida do possível, harmônica.
Para tanto, na intenção de trazer
fundamentações
confiáveis
ao
objetivo
geral
e
tornar
inteligível
as
reflexões
manifestadas
ao
longo
do
texto,
estabelece-se
os
seguintes objetivos específicos:
1- Explanar brevemente o que são estas
definições étnico-raciais de uma perspectiva
mais geral globalizante e, a partir daí, no
contexto escolar;
2Apresentar
algumas
práticas
correntes nas escolas reproduzidas por
profissionais da educação que acabam
por perpetuar princípios preconceituosos
e discriminatórios, ainda que de forma
velada; e na mesma medida, refletir sobre
possibilidade de práticas e paradigmas de
superação do racismo de qualquer espécie.
E, por fim;
3- Apresentar uma breve discussão
acerca do surgimento do conceito raça e de
como surge as relações étnico-raciais.
Após esse primeiro percurso, foi
nos tornando cada vez mais nítido
que o problema de pesquisa que se
apresentava e que se tornou o lastro
que permeou toda a pesquisa foi,
se é possível a educação cumprir
seu papel ontológico de libertária
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emancipadora do sujeito sem a superação e
supressão
prévia
de
todo
e
qualquer
tipo
de
preconceito.
Ainda que em um texto breve e singelo,
nossa conclusão e convicção continua
a mesma de outrora: a educação só é
capaz de cumprir seu papel ontológico
quando da superação de todo e qualquer
preconceito em suas práticas quotidianas;
o que, por conseguinte, além das práticas
pedagógicas,
envolve
a
estrutura
física-espacial-temporal, assim como a
estrutura de poder e gestão.
Destarte, a metodologia empregada foi
a pesquisa bibliográfica, ainda que a autora
tenha experiência profissional docente.
No
primeiro
momento,
dedicou-se
aos grandes cânones, que agregam
confiabilidade à pesquisa, visto que já
são clássicos no seu campo de estudo e
conhecimento.
Entretanto,
parece-nos
plausível recorrer a pesquisas surgentes
na intenção de manter a discussão
em movimento a partir das novas
ideias
e
reflexões.
Sendo
assim,
recorreu-se
a
artigos
científicos,
dissertações e teses contemporâneas.
Por fim, optou-se pela metodologia
qualitativa,
por
acreditar
possuir
maior legitimidade. Não se afirma aqui
que a quantitativa não seja legítima,
apenas entende-se que a metodologia
quantitativa por si só, não é capaz de
apreender plenamente a realidade em
sua complexa magnitude. Ou seja, a
metodologia quantitativa pode e deve ser
empregada, mas desde que, submetida a
avaliação qualitativa.

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM: RAÇA COMO
CULTURA E RACISMO NA
QUALIDADE DE PROJETO DE
DOMINAÇÃO
...que lá onde há poder há resistência e,
no entanto (ou melhor, por isso mesmo)
esta nunca se encontra em posição de
exterioridade em relação ao poder.			
				Michel Foucault
A história da educação no Brasil nos
remete ao período colonial, iniciada por meio
da empreitada jesuítica. Ainda de caráter
evangelista, neste momento a educação
ainda não era um projeto colonizador
do Reino português. Posteriormente, no
Império, apresenta-se um novo formato
com a Constituição de 1824, mantendo e
reafirmando o princípio de liberdade de ensino
de outrora, o mesmo apregoado em Portugal
e na Europa e dando um passo a frente com
a intenção de formalizar a educação primária
gratuita e universal. Neste momento, a
educação ainda era consideravelmente difusa,
não havendo normatizações legais concisas
que a regulamentasse, evidenciando a pouca
preocupação do Estado com as questões
estratégicas inerentes à educação. Tanto
é, que a influência religiosa neste período
ainda era muito presente, desenvolvendose diversas propostas de ensino religioso.
Reformas educacionais em direção dos
modelos mais modernos que conhecemos só
se deram na Primeira
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República, quando se propôs um currículo
único nacional. Foi nesta ocasião também,
por meio da Reforma Rivadávia, que a escola
foi tomando forma próxima daquela que
conhecemos hoje. Por exemplo, deixou de
existir os chamados “grupos escolares”, que
reunia alunos de idades variadas no mesmo
ambiente de aprendizagem, passando agora
a se organizar em ensino seriado. O presente
trabalho não é sobre a história da educação
no Brasil, mas fez-se necessário mencionar
que a escola tal qual conhecemos hoje se
constituiu no referido período, da Primeira
República, e ratificou-se por meio de um
processo variado, que tem por expoente
o “escolanovismo” e, posteriormente,
medidas do período do Estado Novo
varguista, no qual se deu as reformas de
cunho “mais moderno”, alinhada com a
proposta industrial e desenvolvimentistaeconômica da época. Ainda, foi necessária
essa breve contextualização tendo em
vista evidenciar que em todo seu processo
de desenvolvimento, até as décadas
finais do século XX, havia incutido nas
mentalidades
princípios
depreciativos
concernentes as etnias e raças historicamente
preteridas, a negra e a indígena.
O que nos interessa dizer aqui nesse
primeiro momento é que a educação ao
passo que responsabilidade do Estado e
nos moldes modernos, se ratificou no início
do século 1900, mas não nos é suficiente
para afirmar que era uma instituição social
universal e democrática, como a concebemos
hoje, ou ao menos, como a desejamos.
Desta forma que entramos no embate
político-social-ideológico que é o foco

desta pesquisa, as relações étnico-raciais no
contexto educacional.
Para
satisfazer
minimamente
a
complexidade
do
tema,
parece-nos
necessário propormos uma reflexão teórica
sobre o que são essas relações étnicoraciais no âmbito educacional-escolar, sem
se desligar das concepções sociais mais
globalizantes acerca dessas mesmas relações.
Na mesma medida, faz-se necessário
nos referirmos à Lei 10.639/2003, que
estabelece a obrigatoriedade da temática
“história e cultura afro-brasileira” e, por
conseguinte, do ensino das relações étnicoraciais na educação básica. Ainda, buscando
uma amarração coerente ao texto, propõese apresentar algumas práticas gerais do
ofício docente que possibilite a superação
dos preconceitos e discriminações. Por fim,
alertamos que trabalhar questões étnicoraciais no contexto educacional refere-se às
suas diversas dimensões, indígena, negra,
asiática, branca, imigrante etc., entretanto,
em virtude da exigência de brevidade
do artigo, o foco recairá especialmente
sobre as questões de luta negra,
inserida em uma sociedade branca,
historicamente eurocêntrica, neoliberal
capitalista e opressora.
De forma geral, a reflexão acerca
das relações étnico-raciais no âmbito
educacional-escolar refere-se a processos
educativos que propõem e possibilitam a
superação dos preconceitos e discriminações,
erigindo uma proposta de equidade social em
direção do respeito, dignidade e harmonia
entre as diversas partes constituintes do
tecido social. Uma das grandes intenções
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de se refletir sobre as relações étnicoraciais também se refere a construção de
identidades positivas, pautadas no respeito,
vivência e na valorização da diversidade.
A formação do Brasil contemporâneo,
como é sabido, se deu com base em três raízes
principais: africana, indígena e europeia. O
problema é que o processo não foi harmônico,
antes, baseado na opressão e exploração,
relação na qual o europeu assumiu o papel de
opressor. Nesta medida, criou-se uma tradição
histórica de depreciação e inferiorização dos
dois outros troncos, mormente o negro, se
considerarmos que em alguns momentos
da história, se romantizou a figura do índio.
Nos dizeres de Neusa Santos Souza (1983):
“A sociedade escravista, ao transformar o
africano em escravo, definiu o negro como
raça, demarcou o seu lugar, a maneira de
tratar e ser tratado, os padrões de interação
com o branco e insti-tuiu o paralelismo
entre cor negra e posição social inferior”
(p. 19). Depreciação que passou do caráter
escrachado do seu momento inicial, para o
caráter velado no desenrolar da história,
satisfazendo as exigências do “politicamente
correto”, desembocado no mito da democracia
racial brasileira, refletindo diretamente nas
práticas e relações escolares.
A forma como a nossa sociedade se
organiza, o preconceito étni¬co-racial
existente
contra
o
afrodescendente,
submetem as pes¬soas estigmatizadas a
uma violência psicológica, no âmbito da
sociedade mais ampla. Consideramos uma
violência psicológica a atribuição de atributos
negativos a um grupo étnico-racial ou a
uma pessoa, dificultando a identificação das

pessoas discrimina¬das com seu grupo de
pertencimento (LOUREIRO, 2004, p. 202).
No contexto escolar, até final do século
passado, a educação tradicional reiterava
a ideia do mito da democracia racial,
entretanto, distorcendo a ideia inicial,
difundida por Gilberto Freire, na qual se
dizia que, no Brasil, todas as raças viviam
harmoniosamente. Na perspectiva desta
distorção, ainda se propalava que o Brasil
era o país do respeito racial; entretanto, na
medida em que teria sido formado pelos
referidos três agentes, negro, branco e índio,
definindo papéis específicos a cada agente,
marcadamente hierarquizados e atribuindo
maior importância aos brancos, ao passo que
condutor do processo histórico, os definindo
sempre como aqueles responsáveis pelas
decisões políticas e sociais importantes,
contrapartida aos negros e índios restavam
ficar com as características naturalizadas da
brincadeira e da preguiça, sempre em um
sentido pitoresco e romantizado, efetivandose o projeto do preconceito velado.
Com as lutas dos movimentos sociais,
especificamente o movimento negro,
a contestação de tais pressuposto
preconceituosos e racista, se dava de
forma cada vez mais enfática, culminando
em embates ideológicos e sociais que
forçaram a aprovação da Lei 10.639/2003,
possibilitando que se abrisse maior espaço
para o debate e reflexão sobre as relações
étnico-raciais na escola e nos demais níveis
da sociedade.
Analisando
o
desenvolvimento
da
educação no Brasil, pode-se perceber
facilmente que o ambiente escolar sempre
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foi marcado por práticas discriminatórias
que concorreram para a formação de
percepções hierarquizantes entre raças e
etnias, sempre valorizando a cultura branca
em detrimento da negra e indígena; e
posteriormente, em detrimento da figura
imigrante, que no caso das grandes cidades,
com seus respectivos bolsões de pobreza, se
expressam na imigração oriunda de países
latino-americanos. Nesta esteira, a tradição
eurocêntrica valoriza o elemento branco na
mesma medida que deprecia o negro e o
índio, refletindo diretamente em concepções
e construções sobre a intelectualidade,
economia, profissional, cultural dos referidos
entroncamentos étnico-raciais, positiva ou
negativamente, conforme seu interesse.
A elaboração de representações do negro
brasileiro no discur¬so oral e no discurso
visual relaciona-se aos embates de uma
sociedade multiétnica, na qual os negros
foram identificados “a priori” como agentes
subalternos. No entanto, a análise dos
discursos demonstra que a exclusão inclui
e ultrapassa motivos étnicos, interagindo
num processo social abrangente. Ou seja,
a exclusão por motivos étnicos ocorre
associada às questões polí-ticas, econômicas
e culturais revelando situações cotidianas de
violência (PEREIRA E GOMES, 2001, p. 241).
Esta tradição não se refere apenas à
construção de um ideário teórico abstrato,
antes, na verdade, tem efeito concreto na
realidade, formando sujeitos, brancos e
negros, com fortes ideais e comportamentos
hierarquicamente racializados e carregados
de estereótipos (CAVALLERO, 1998). São
práticas correntes que se dão nos níveis mais

imediatos que podemos conceber. Muitas
vezes imaginamos que os preconceitos e até
mesmo o racismo só se define em uma ação
ofensiva ou numa prática segregacionista;
mas não. Um elogio comparativo ao cabelo
ou ao nariz, por exemplo, carregado de
estereótipos
histórica
e
socialmente
construídos em princípios de opressão racial,
tem potencial de permanecer na memória
do sujeito definitivamente, orientando o seu
desenvolvimento cognitivo e sua formação
social.
Esse mesmo preconceito, ou racismo,
também se manifesta quando a própria
organização escolar, como por exemplo
educadores,
funcionários,
gestão,
Projeto Político Pedagógico ou mesmo o
currículo ou Diretrizes Básicas evidenciam
desconhecimento sobre as relações étnicoraciais e reproduzem os preconceitos.
Nesta direção, Cavalleiro nos apresenta
um bom exemplo:
A ausência de atitude por parte de
professores (as) sinaliza à criança discriminada
que ela não pode contar com a cooperação
de seus/suas educadores/as. Por outro lado,
para a criança que discrimina, sinaliza que
ela pode repetir a sua ação visto que nada
foi feito, seu comportamento nem sequer foi
criticado. (CAVALLEIRO, 2001, p. 146).
O que estamos afirmando é que as
relações étnico-raciais são concebidas por
aprendizagens feitas no convívio social
no qual a diversidade e diferenças estão
presentes, mas nem sempre são valorizados,
acarretando os problemas de preconceito
e discriminação. Valorar pejorativamente
conceitos estéticos e qualificá-los dentro de
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padrões convencionalmente estabelecidos,
por exemplo, é uma prática racista, que na
maioria das vezes passa despercebida, a qual
os envolvidos a concebem sendo apenas uma
questão de opinião. Definir um cabelo como
“bom” e outro como “ruim”, não é uma questão
de opinião; é valoração hierarquizante,
discriminatória e racista. Quanto menos se
refere à estética em seu sentido filosófico,
a qual se dedica a estudar e a entender as
percepções do que é considerado belo ou
da natureza da beleza; e ainda se aproximar
do entendimento acerca das emoções
produzidas pelos fenômenos estéticos. O
racismo é uma questão de ideologia de
superioridade e sobreposição de uma “raça”
sobre outra, muitas vezes naturalizada e
reproduzida em nosso cotidiano.
Na mesma esteira, a escolha - que é
diferente de opinião - de determinados
assuntos ou materiais a serem usados no
processo de ensino-aprendizagem, que
preterem aqueles relacionados a questões
culturais afro-brasileiras e africanas, assim
como as indígenas, é uma sugestão às
crianças de que somos uma sociedade
hegemonicamente branca, na qual se
valoriza essa cultura branca eurocêntrica e
incute nas mentalidades a hierarquização,
colocando o branco em posição superior aos
demais, agindo diretamente na autoestima e
desenvolvimento dos educandos. (SANTOS,
2008).
O exemplo acima, de fazer escolhas
preconceituosas argumentando ser uma
questão de opinião, é uma modalidade de
preconceito silencioso, modalidade da qual
nos fala alguns autores, como Munanga

(2005) e Oliveira (1994). Esse preconceito
silencioso é muito presente nas práticas
escolares, fundamentado no imaginário social
racista, contribuindo para a perpetuação de
uma sociedade hierarquizada concernente
às raças e etnias, que no final das contas,
nada mais é que a estruturação de uma
sociedade fundamentada no antagonismo
socioeconômico entre as classes, uma vez
que definiu-se o branco como rico e o negro e
descendentes, como pobres. Ainda, devemos
ressaltar que esse preconceito silencioso
se manifesta de diversas formas, como por
exemplo quando diante de uma manifestação
preconceituosa racista, educadores evitam
a intervenção, ou ao fazer a intervenção,
apenas repreende de forma insuficiente e
autoritária, não abrindo oportunidade para o
diálogo e reflexão sobre o tema.
Ainda
sobre
as
manifestações
preconceituosas e racistas silenciosas tão
marcante nas práticas escolares, Kreutz nos
apresenta uma segunda interpretação. O
autor menciona que o preconceito silencioso
tem origem na tradição eurocêntrica.
Historicamente busca-se silenciar as
diferenças, para que a hierarquização
permaneça. E que neste contexto, o processo
de aprendizagem enfatiza a afirmação de
sobreposição de uma etnia e sua cultura,
no caso, a europeia branca, sobre as
demais. Desta forma, a hierarquização
étnico-raciais vão sendo instituídas e
reforçadas socialmente, transformandose em mentalidades sociais, valendo-se de
contextos escolares homogeneizantes e
monoculturais, inviabilizando a construção e
formação de identidades positivas pelos
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distintos grupos que compõem a
sociedade.
Por fim, um terceiro formato de preconceito
silencioso nos é apresentado por Esteban,
que apresentamos na íntegra:
A
escola
apresenta-se
com
sua
ambivalência, posto que, mesmo quando
oferece as mesmas oportunidades a todos,
exclui. Suas práticas cotidianas estão
constituídas por relações ancoradas no
discurso da igualdade de procedimentos e
na ocultação da desi¬gualdade de direitos,
de modo que, ao colocar o foco na busca da
igualdade, a identifica com a homogeneidade,
produzindo invi¬sibilidade sobre a tensão
igualdade/diferença que caracteriza a
dinâmica escolar (2007, p. 11).
Neste ponto, é importante fazermos
algumas breves considerações sobre o
conceito “raça”, pois é um termo que tornou-se
polêmico por ser apreendido e concebido de
vieses diferentes. Após definirmos o sentido
de raça que se assume neste trabalho, será
possível passarmos, brevemente, à próxima
questão, qual seja, o processo de formação
dos preconceitos, sendo um tema que
mantém umbilical ligação com as definições
de raça e identidade, possibilitando a reflexão
acerca do tema no contexto das relações
étnico-raciais em âmbito escolar, em direção
da superação das manifestações de opressão
concernentes ao tema.
Parece-nos plausível que, já se tratando
de relações humanas mais gerais, o conceito
biológico de raça deva ser refutado desde
o princípio, quanto mais quando falamos
de sociedades organizadas que refletem
sobre questões de relações étnico-raciais.

Na reflexão crítica sobre as relações étnicoraciais, o conceito de “raça” que se concebe
refere-se como um conceito construído
sociologicamente, que envolve características
culturais, características de interações sociais
mais imediatas e, talvez, de características
físicas (GUIMARÃES, 2003). Ainda, na mesma
direção, corroborando ao que acabamos de
afirmar, Hall (2003, p. 69) nos apresenta o
seguinte, “O conceito de raça é uma categoria
discursiva sobre a qual se organiza um sistema
de poder socioeconômico, de exploração e
exclusão, ou seja, racismo”. Existem outros
posicionamentos teóricos sobre a construção
do conceito raça, como aquelas correntes que,
valendo-se de características genotípicas
evidentes, como a cor da pele, são utilizadas
para indicar a identidade a certos grupos
raciais constituídos com bases em processos
históricos. Estas mesmas correntes contrapõe
raça à etnia, argumentando que esta referese a características sobretudo culturais. Mas
o que nos interessa nessa pesquisa é que
assumimos como conceito de raça, mais
próximo do adequado, a primeira definição.
Definição esta que foi capaz de perceber
que as sociedades modernas transformam
diferenças em desigualdades, que é a pedra
elementar da estruturação do racismo
moderno, tendo pouco a ver com questões
biológicas ou fenotípicas. Ou seja, o racismo
é um fenômeno social que apresenta sua
estruturação mais ou menos concisa; mais
ou menos ratificada a partir das sutilezas
de entendimento positivo ou negativo que
cada sociedade particular apresenta sobre
a concepção de diferenças e diversidade,
refletindo diretamente, como mencionado
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anteriormente, na construção das identidades
e na formação e desenvolvimento psicológico,
cognitivo e social dos sujeitos. Gomes (2003,
p. 76) nos oferece um bom resumo como
fechamento sobre a questão: “No contexto
das relações de poder e dominação, essas
diferenças foram transformadas em formas
de hierarquizar indivíduos, grupos e povos”.
Buscando apresentar uma conclusão ao
texto, a seguir, apresenta-se algumas breves
conceituações principais de surgimento e
formação do racismo, pautadas notadamente
no artigo de Ronald D. Glass (2012) - que
trata das opressões raciais estadunidenses -,
fazendo uma interligação acerca das formas
possíveis de se trabalhar no em sala de aula
em sentido de superação de tal prática. Avaliase que ao fazer este percurso possibilita-se
uma maior inteligibilidade da urgência de
engajamento na luta antirracista, tendo por
perspectiva, neste caso, o contexto escolar.
A primeira coisa que se deve considerar
ao falar de relações étnico-raciais, racismo
e a luta antirracista é que, independente do
nível de envolvimento do sujeito com tais
questões, ou mesmo do nível de consciência
que este mesmo sujeito julgue ter sobre tais
condições de opressão, ninguém está livre de
contradições, seja quais forem as dimensões,
de pensamento, sentimento ou ações. O que
se busca afirmar com este alerta inicial é que,
não se é possível escapar completamente das
influências racista estando imerso em um
contexto social que ainda mantém muitos
fundamentos em princípios racistas. O que
nos cabe é lutar cotidianamente contra estes
fundamentos e princípios.
Advertência feita, sugerimos a questão,

sabemos realmente o que é racismo? Existem
algumas definições bem fundamentadas que
são aceitas, mas um dos paradigmas que tem
maior aceitação é de que o racismo iniciase quando se afirma a superioridade de uma
raça valendo-se de certas características,
na maioria das vezes essencialmente físicas,
mas que também podem ser genotípicas,
características estas de manifestações
naturais e que não são passivas de serem
mudadas. O pensamento (ou ideologia)
segue ao afirmar que estas questões raciais,
e a própria raça, é tudo aquilo que de mais
importante existe na pessoa, sendo definidora
de todas as suas demais características, como
comportamentos, capacidades emocionais
e cognitivas ou mesmo complexão físicas
padronizadas (Jacobson, 1998).
As ideias de superioridade racial se
apresentaram nos mais variados campos do
conhecimento. Como exemplo, para nós
ocidentais, podemos citar que na bíblia,
a superioridade racial se justifica em
Gêneses, com a história de Cam (ou Cão,
segundo algumas traduções), filho de Noé e
sobrevivente ao dilúvio. Muitos consideram
ser uma interpretação deturpada, mas o caso
é que em muitas outras oportunidades, se
justificou a opressão racial partindo deste
episódio. Após um evento considerado
desrespeitoso por parte deste filho em
relação a Noé, Cam é punido e seu filho,
neto de Noé, Canaã, amaldiçoado. A
descendência de Cam deu origem a Sodoma
e Gomorra por exemplo, cidades condenadas
segundo preceitos religiosos e outros povos
africanos. Seu filho Canaã originou nações
posteriormente subjugadas aos judeus. O
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que nos importa aqui é que Canaã era negro
originou diversas nações africanas, residindo
aí a justificativa do preconceito segundo
algumas interpretações. De outro lado, após a
teoria da seleção natural de Darwin, a ordem
racial pautada na superioridade passou a
se fundamentar na consequência natural
da seleção natural. Mais recentemente, as
“diferenças”, que na verdade significam dizer
superioridade, passaram a ser justificadas
e comprovadas por meio de comprovações
e experiências genéticas, assim como,
tomando-se por base testes de raciocínio, os
chamados Quocientes de Inteligência.
Neste momento, o que se deve salientar,
e o que se revela uma possibilidade a se
trabalhar em sala de aula sobre relações
étnico-raciais é que essas teorias não fazem
a mínima menção acerca dos contextos
sociais historicamente construídos de
povos brancos e de povos negros. Apenas
consideram características individuais sem
a mínima consideração a aspectos políticos,
culturais, econômicos, educacionais etc.
(Frazer, 1995).
A principal prática escolar que deve se
manifestar atualmente é o total descrédito
sobre essas ideias. Ainda que hoje passamos
por um “projeto de crise da educação”, de
tendências reacionárias com apoio de certos
setores religiosos evangélicos, qualquer
manifestação religiosa séria e confiável, assim
como qualquer campo de conhecimento
científico, refutam em sua integralidade
qualquer ideia de superioridade racial. Mas
como se sabe, o contexto racista ainda está
dado e apenas por meio do diálogo e do debate
expandido em todos os níveis da sociedade é

que se pode superar tai irracionalidade.
O que se pode dizer então é que, o racismo
não pode ser plenamente superado tendo
em vista que existe um contexto social que
ainda o reproduz. É uma questão estrutural.
Todos os nossos filhos, independente do
microcosmos em que nasce, já tem o seu
primeiro suspiro contaminado. Ou seja, a
luta é de desconstrução cotidiana. Ainda, é
importante que se diga que sim, o racismo
é estrutural e pessoas de diversas podem
o reproduzir, até mesmo uma pessoa
negra. É uma reprodução um tanto quanto
contraditória, pois da concepção de racismo
que se fala aqui, parte-se da ideia de uma
mentalidade, que se expressa em ações
cotidianas, de superioridade e opressão de
uma raça sobre a outra, e no caso ocidental,
é da raça branca sobre a negra. Então se
reafirma, não existe racismo inverso, e
isso deve estar muito nítido nas relações e
práticas do ofício docente.
Na resistência à ideia de superioridade
racial, faz-se necessário que as escolhas
estratégicas sejam observadas e escolhidas
com a maior atenção possível. É comum
tanto em nossas relações sociais mais
imediatas do dia a dia, quanto nas práticas
escolares cotidianas, assumir a perspectiva
de homogeneização das raças advogando
ser uma forma de resistência e superação
do racismo. Em termos mais teóricos,
define-se como “cegueira racial”, a qual
propala, no sentido contrário da supremacia
racial, que a raça não diz nada moralmente,
cognitivamente,
emocionalmente,
socialmente ou o que for. Como no ensina
Steele (1990), esta perspectiva afirma
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que o respeito pela pessoa implica ignorar
totalmente a raça, tendo em vista que ela
não tem nenhuma influência na formação
do caráter, ou das capacidades cognitivas,
ou ainda das predisposições atléticas, por
exemplo.
Veja que esta visão nega a individualidade
da pessoa, na mesma medida que desconsidera
por completo o fato de que raça ou identidade
com certo grupo étnico ou racial, acaba por
sugerir algumas características culturais
específicas e que esse não é o problema a
ser discutido. Aliás, esse não é um problema.
A contribuição deve estar na superação
de atribuição de pressuposições - muitas
vezes de caráter inato - baseadas na simples
pertença a um determinado grupo. Essa
pode ser a contribuição da cegueira racial em
relação a supremacia racial.
O problema desta perspectiva, e o que
já resvalamos anteriormente neste texto,
é que silenciar sobre o racismo assume
sentido contrário da luta de superação do
racismo. No campo desta luta, silenciar
sobre as diferenças significa a manutenção
dos privilégios e das práticas de opressão.
Imersos em um contexto que ainda manifesta
princípios racistas, não falar sobre, significa a
perpetuação da opressão. As pessoas dentro
desta ordem da opressão de raças só podem
mudar suas percepções acerca do tema por
meio da intervenção intencionais e contínuas,
no sentido de uma conscientização crítica.
Essas considerações nos força a olhar com
ceticismo para as alegações de cegueira racial
porque, na medida do possível, ela deve ser
um repúdio determinado da realidade de
senso comum da cultura dominante unida

a um comprometimento firme com um
entendimento crítico de como a ordem racial
nos rodeia e nos impregna. Mas raramente
esse tipo de resistência comprometida a
julgamentos com tintas ideológicas é visível;
geralmente, a cegueira racial deixa sem
perguntas a injusta ordem racial existente
e, portanto, ainda apresenta privilégios
guardados por uma cultura nascida e ainda
não amamentada pela supremacia racial. Da
mesma forma, os traços da supremacia racial
são revelados pela presunção de que é mal
educado ou ruim “perceber” a raça (GLASS,
2012, p. 893).
Ronald Glass (2012) ratifica que a esgueira
racial ao silenciar o debate sobre raças e sua
respectiva opressão, nada contribui para a
superação do racismo; antes, contribuindo
para sua manutenção. Além do que, evidenciase uma ideia de benevolência ou caridade
branca ao abrir-se mão de seus privilégios de
raça ao propor a homogeneização das raças.
Ou ainda, como se dissesse não desejar
perceber os defeitos alheios, ou seja, não
perceber a raça negra, pois os problemas
começaram com os brancos “percebendo”
problemas nos negros; não se percebendo
as raças, resolvido o problema. Mas não, a
questão é que não há problema nas raças.
O problema foram as concepções que os
brancos construíram sobre as raças.
Sobre isso, continua o mesmo autor:
O privilégio de “não perceber” a raça
é um luxo que as pessoas de cor não
podem ter, porque elas devem se defender
proativamente contra as consequências
de suas posições na ordem racial entre
“outros” rebaixados nas margens do poder;
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sua vida pode literalmente depender de sua
consciência racial. As inclinações individuais,
institucionais e culturais mal dão a elas
descanso suficiente de ter que “lidar com”
a raça todos os dias. A cegueira racial,
apesar de suas boas intenções, é, portanto,
condescendente: nega as realidades da raça
e do racismo, não reconhece a situação
racial da própria branquidade e não
compreende que as pessoas de cor (como
os deficientes) não apreendem seu mundo
como necessariamente deficiente, carente
ou vergonhoso. A cegueira racial espera
escapar da dor e da ansiedade de lidar com a
raça, não tanto pelo benefício das pessoas de
cor, mas pelo benefício dos próprios brancos.
Para os interesses da supremacia racial,
basta supor que cada percepção ou menção
da raça é inofensiva ou apenas invoca a raiva
cultural negativa e dolorosa da história de
nossa nação. A aparente cordialidade da
cegueira racial mascara um medo branco,
do qual “perceber a raça” é sinal de “ser

racista”. Portanto, os brancos fingem que
“não percebem” a raça para demonstrar
sua bondade e escapar do problema.
(GLASS, 2012, p. 294).
O que se tentou dizer sobre o problema
da cegueira racial é que não se deve negar
a individualidade do sujeito nem tão pouco
sua pertença a determinados grupos. A
identidade é em alguma medida construída
por meio da raça. A empreitada a ser
assumida na qualidade de engajamento de
luta é o reconhecimento explícito que a raça
está no cerne da formação e constituição
social e cultural do sujeito, e isso é essencial
no auto reconhecimento do indivíduo como
sujeito, pertencente tanto ao seu grupo,
quanto à estrutura social. Ou seja, a raça é
um elemento de constituição do sujeito, da
sociedade e das relações que daí florescem.
E nesta medida, a raça é uma instituição
social e cultural que deve ser celebrada nas
perspectivas mais positivas. e
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalmente, somos capazes de dizer, sem medo de errar,
que raça e identidade racial não são diferenças naturais,
o que seria considerar características biológicas como
essenciais na definição dos indivíduos. Talvez o principal
objetivo e que possa mais contribuir com a luta de superação
das opressões ligadas as questões de raça e etnia, seja
extirpar a ideia de diferenças naturais entre grupos culturais
e raciais, como se estes se desenvolvessem de forma
independente da contextualização social e dos processos
históricos. Exemplo disto é quando educadores, diante de
conflitos que se apresentam no ambiente escolar, invertem a
lógica e trocam efeitos por causas, atribuindo estes conflitos
à origens raciais e culturais inerentes ao sujeito ao invés de
considerar a estrutura social organizativa daquela sociedade,
quiça a superestrutura do sistema. Ou seja, desconsideram o
processo histórico de construção das mentalidades, que no
caso se deu no sentido de opressão da “raça” branca para com
a “raça” negra; além de não perceber que este é um evento
histórico de luta ideológica, do qual emergem tais conflitos.
Recorrendo novamente a Glass (2012), agora pautando-se
em Appiah e Gutmann (1996), explicita do que se trata a raça
e os projetos que giram entorno dela; além do que, corrobora
para aquilo que já se vem afirmando ao longo do texto.
A raça não é uma característica natural ou biológica das
pessoas ou de grupos, mas sim um princípio estruturante
que informa como os grupos interagem e fornece normas
e padrões dentro dos quais os indivíduos fazem escolhas
sobre suas próprias identidades. Como um processo
competitivo de identidade ideológica, a formação racial
ocorre dentro de uma matriz de disputa de interesses e poder,
de forma que as fronteiras do que seja negro, branco etc.,
inexoravelmente mudam com os contextos sociais e culturais,
independentemente da validade científica, teológica ou
filosófica da raça per se (GLASS, 2012, p. 898).
Ainda nesta mesma esteira, é essencial que se tome
consciência que a luta contra o racismo não é isolada, pois
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o racismo se pauta em outras estruturas de
poder para se fortalecer, na mesma medida
que influencia estas outras estruturas de
poder e opressão, como as identidades de
classe, gênero, orientação sexual etc. Ainda,
apresenta-se com força surpreendente em
instituições como a econômica, política,
cultural, e educacional.
Ao fim e ao cabo, a importância da raça
está relacionada com identidade da pessoa,
considerando suas vivências, história de
vida, experiências inseridas em contextos
sociais e culturais mais amplos. A raça não
pode ser definida e fundamentada em
princípios biológicos; mas também seria
um equívoco a definir exclusivamente com
base em princípios culturais e sociais. Pode-

se afirmar que ela se constitui, assim como
a identidade, por meio da correlação de
forças existentes na dinâmica social. E por
existir essa correlação de forças sociais e a
subjetividade do sujeito, a identidade de raça
nunca poderá ser plena e homogênea dentro
de formatos pré-estabelecidos; Cada sujeito
organiza essa identidade tomando-se por base
premissas mais gerais culturais e sociais, assim
como pelo constrangimento exercido pela
superestrutura; mas também, peculiarmente,
mediante sua subjetividade, avaliações e
escolhas. Ou seja, considerando que até
mesmo a subjetividade e a personalidade são,
em grande medida, construídas socialmente,
a raça é algo externo a nós; algo que fazemos
e que se é feito a nós; não algo que somos.

Graduação em Pedagogia pelas
Faculdades Integradas Campos
Salles (2003) e Letras pela
Unijales (2016); Especialista em
Psicopedagogia pelas Faculdades
Integradas Campos Salles (2011);
Professora de Educação Infantil –
na EMEI CEU Paz.
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INTRODUÇÃO

RESPONSABILIDADE DA ESCOLA
E DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM – EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
RESUMO: Este artigo tem como objetivo, fazer refletir sobre a importância da responsabilidade
da escola e da família no processo de aprendizagem na educação inclusiva. Na qual,
tornar mais visível a importância da parceria para a vida de uma criança com necessidade
educacional especial (NEE). A partir disso, mostrar o que poderá ocorrer no desenvolvimento
do educando se ele tiver em parceria escola e família. A pesquisa utilizada foi a bibliografia.
Portanto, há muita coisa por trás da inserção de um aluno com necessidades
educativas especiais, escola adaptada, matérias pedagógicos, formação dos gestores e
educadores são essenciais, mas se ele tiver o apoio de ambos, tudo transcorrera-rá de forma
que faça a diferença na vida do educando.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Inclusão; Família e Escola.
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Essa temática vem abordar sobre a
responsabilidade da escola e da família no
processo de aprendizagem na educação
inclusiva.
Mostrar que se ambos
trabalharem juntos, o desenvolvimento
de uma criança com necessidades
educacionais especiais, será promissor.
Alguns apontamentos a serem pensados
e repensados: será que os profissionais da
escola estão preparados para a entrada
de uma criança com deficiência? Em sua
graduação o aluno em formação (futuro
professor), se depara com uma disciplina
que aborde sobre educação inclusiva?
Questionar se os mesmos estarão junto a
família no apoio para o desenvolvimento
desse educando? A Instituição de ensino
tem um olhar que possibilite uma conversa
com a família caso um educador perceba
em sua sala, um aluno que precise de
acompanhamento profissional especializado
(fonoaudiólogo, neurologista, psicólogo,
entre outros)? Depois de todos esses
questionamentos por parte da escola, a
família fica em que parte nisso tudo? Ela
estará preparada para ter apoio da escola?
Estará aberta a um diálogo? O que poderão
fazer escola e família para uma educação
plena a essa criança?
Essas são algumas questões a serem
analisadas por ambas, família e escola,
questões essas que serão primordiais para
o desenvolvimento da criança e acima
de tudo, precisam ser bem pensadas
para que de forma nenhuma, atrapalhem a
evolução do educando.

Vale ressaltar que a criança com
deficiência sempre existiu, porém, o assunto
nunca poderá deixar de ser analisado e
questionado a todo tempo, de modo que o
desenvolvimento do aluno seja colocado em
primeiro lugar acima de tudo e que ambos
promovam cuidados para que tenham
condições favoráveis a esse educando.

FAMÍLIA: O ALICERCE
Sabe-se que a família é sua primeira
referência da criança, pois é na qual
começa sua socialização, que deverá
ocorrer de forma estruturada, para que a
criança adquira respeito, limites, equilíbrio
emocional, segurança etc.
Quando uma família recebe uma criança
com deficiência, suas rotinas e hábitos
passam por mudanças, como alterações
nos horários das atividades do lar, por
exemplo. Além do afeto, exige-se cuidados
especiais de seus responsáveis.
É extremamente importante que a família
saiba que possui um papel fundamental no
processo educacional e de desenvolvimento
da criança com deficiência, pois ela
representa o papel da criança na sociedade e
deve lutar para garantir sua autonomia como
cidadã. Para que assim, atinja o nível máximo
de sua independência.
A partir do momento que a criança é
diagnosticada com alguma deficiência, a
família deve trabalhar diversas atividades,
como brincadeiras lúdicas, por exemplo,
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que por mais simples que sejam, aos
poucos auxiliam no processo de seu
desenvolvimento. E para isso, os pais
devem trabalhar em conjunto com os
terapeutas, para assim, aprendam atividades
para serem desenvolvidas em casa e
buscar conhecimentos para entender a
necessidade do seu filho.
Sabemos que a realidade nem sempre
é assim, pois o primeiro desafio para a
família é a aceitação, visto que, algumas
podem apresentar formas diferentes
de sentimentos, como frustação, culpa,
raiva, confusão, intolerância etc. Mas seu
papel é fundamental por todos os fatores
já transcritos até aqui e um que ainda
não foi citado é seu apoio a educação
escolar, é colocar sua responsabilidade
na educação de seu filho, de modo que se
não ocorrer o apoio necessário, não há
como avançar esses estágios da educação
de forma eficaz, então, entende-se que
esse desafio é o maior de todos, é o
suporte que a família dá para que
ocorra esse progresso.
De acordo com YAEGASHI (1998, p. 46)
a influência da família no desenvolvimento
da criança é um fato indiscutível. A
atmosfera que rodeia a criança será
uma variável decisiva em seu progresso.
Especialmente quando a criança apresenta
dificuldades de aprendizagem, os pais devem
provê-la de suporte emocional, informação e
conselhos, se desejarem que ela tenha uma
recordação de sua infância como um período
feliz e frutífero. Portanto, a família é a base
de tudo para garantir o desenvolvimento
dessa criança para toda a vida.

Ainda de acordo com YAEGASHI (1998,
p. 46), uma criança que apresenta um baixo
rendimento escolar pode ser portadora de
um transtorno específico da aprendizagem,
ou seu problema pode ser, ainda, a
expressão
de
um
sistema
familiar
disfuncional, que não permite à criança a
maturidade necessária para conseguir um
bom desempenho acadêmico.
A partir das citações acima, vimos
um exemplo de que o apoio da família
é fundamental, há um longo caminho a
ser percorrido, mas se houver todo um
trabalho em conjunto com família, escola
e especialistas, o desenvolvimento dessa
criança será assegurado.
Portanto, a família é a base de tudo,
é o primeiro alicerce para garantir o
desenvolvimento dessa criança para
toda a vida.

ESCOLA: O APOIO
Quando pensamos em escola, quais
questionamentos nos vem à cabeça? O que
ela tem a oferecer? Qual sua estrutura? Os
professores são capacitados? Entre tantas
outras coisas. E quando se tem um filho
com necessidades educacionais especiais?
É, o desafio é ainda maior para garantir uma
educação de qualidade. Educação essa que
deverá ser bem pautada para que a escola
faça um bom trabalho de desenvolvimento
para com essa criança.
Com a chegada de um aluno com
deficiência, os gestores devem conversar
com os pais e a partir daí, planejar como
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será o trabalho desenvolvido com base do
laudo apresentado. A escola deve estar
preparada para receber essa criança, é
preciso garantir uma boa estrutura física
e acesso a matérias necessários. Claro que
nem sempre é assim, a falta de formação é o
que atrapalha para uma educação inclusiva
de qualidade, o que consiste em uma grande
defasagem de cursos (a busca de coisas
atuais), inclusive com a falta de interesse
dos mesmos (gestores/professores), algo
a ser pensado e analisado. Sabe-se que o
interesse deve ser mutuo, a pessoa que
escolhe essa profissão, automaticamente,
deve pensar nas possibilidades que ocorrerão
em sua trajetória profissional, dado a
isso, buscar se especializar, fazer cursos,
para que quando esse aluno entrar em
sua sala, faça o melhor trabalho para o
desenvolvimento do mesmo.
Pensar
na
formação
dos
seus
educadores é extremamente relevante, ou
dar suporte para tal e oferecer alternativas
para que o aluno progrida na aprendizagem.
Sabe-se que nem todas as escolas estão
capacitadas, mas é preciso se adaptar para a
vinda dessa criança, mas o mais significativo
é criar um ambiente colaborativo, com
dialogo produtivo, que faz com que a família
seja parceira da escola durante o processo
de aprendizagem.
A educação inclusiva vem crescendo mais
a cada dia, e a escola tem como desafio,
incluir todos os seus alunos para que saibam
conviver com as diferenças e que sejam
cidadãos altruístas. Vale ressaltar que a
escola é o primeiro grupo fora de casa, longe
da família, pois é o lugar em que a criança

estabelecerá a primeira relação de vivência
em sociedade e esse contato é importante
para sua formação e no comportamento
cotidiano da mesma. E a escola deverá dar
esse suporte para que ocorra essa interação
e para efetivar esse processo, e o professor
tem o papel essencial nesse convívio.
Ele, acima de tudo, terá que desenvolver
atividades que ajudem na interação,
normalmente,
acontece
de
maneira
voluntária, integrando assim, alunos com ou
sem deficiência, facilitar o seu espaço físico
para que essa configuração seja favorável.
E para isso, o educador deverá ter
uma formação especializada, pois é um
tema que precisa ser pensado de forma
para que haja a compreensão de que se é
necessário a formação de professores para
desenvolver esse trabalho dentro de sala.
Formação essa, que poderá fazer de uma
criança com deficiência um adulto sem
traumas, ou ao menos, ameniza-los para que
vivão com qualidade de vida, pois sabemos
o quão delicado é esta questão, e para que
ocorra o menor abalo psicológico no decorrer
do seu crescimento e desenvolvimento e
ter o apoio do professor é extremamente
essencial a ela.
A escola que está preocupada com essa
questão, buscam recursos e apoio, investemna inclusão, melhoram as condições do
trabalho dos professores, e garantem o apoio
da família, e as possibilidades de sucesso na
educação dessa criança.
Um ponto a ser citado, é que com tudo
isso, o aprendizado e o convívio com as
diferenças, que envolve todos na preparação
de um ambiente receptivo, em que as
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diferenças são vistas de forma respeitosa e
com a finalidade de troca e crescimento.
Portanto, instruir crianças/adolescentes
com necessidades educacionais é um desafio
e a escola deve estar preparada tanto na de
estrutura física, materiais de apoio, como
também na formação de seus profissionais
(professores, auxiliares, gestores etc.), e
especialmente do apoio a essa família, dando
a ela todo suporte necessário para que
ocorra de forma tranquila o conhecimento
desse aluno, para que assim, ele desenvolva
de forma tranquila.

A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS
PEDAGÓGICOS ADAPTADOS E
DA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
Antes de mais nada, é importância saber
de adaptar o conteúdo aplicado em sala
de aula, desse modo avaliar o aluno com
deficiência. Desenvolvendo uma avaliação
correta e respeitando as dificuldades de cada
um. Facilitar o desenvolvimento de recursos
pedagógicos e didáticos é fundamental
para
eliminar
barreiras
encontradas
para esses alunos no processo de
aprendizagem, portanto, adaptar o conteúdo
curricular e as formas de avaliação podem
contribuir a esse processo.
São inúmeros os materiais que podem
auxiliar o aluno com necessidades
educacionais especiais, que vai desde um
lápis adaptado e vai até um software, por
exemplo. O que cabe ao professor descobrir
qual material será adequado a cada criança.

Claro, ressaltando o que se está disponível
aquela escola, no entanto nada que não
possa ser adaptado aquele instante.
Mas, por trás de toda essa adaptação,
os recursos utilizados devem ser pensados
e analisados para cada necessidade, pois é
única e precisa acima de tudo, ser respeitada.
E para isso, é preciso, compreender o
aluno num todo, para assim, desenvolver
a intervenção exata, observando dessa
maneira, seu comportamento, limitações.
Essas atividades necessitam fazer sentido e
ter significado em seu processo educacional,
amparar seu desenvolvimento e sua
estabilidade emocional.
De acordo com BERSCH, Rita (2014, p.
99), “a busca por essas tecnologias é um
trabalho individualizado, que se baseia no
cotidiano do aluno e no que ele demanda
ao longo do tempo em que está na
escola”. Portanto, os recursos pedagógicos
são de extrema importância e deve ser
aplicado de acordo com a necessidade
educacional de cada um.

PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA
Consta na Constituição de 1998, no 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”. Ambas
devem estar inteirados desse direito e buscar
da melhor forma de atender a necessidade
de cada criança.
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Por tudo que já foi citado nos tópicos
acima, vimos a responsabilidade de cada um
em sua parte da educação, mas sabemos
também que isso é uma via de mão dupla,
ambos devem se unir para que a educação
inclusiva funcione de forma adequada para
acontecer de forma tranquila, saudável para
com o aluno com deficiência.
A Família precisam estar consciente
e mobilizada a apoiar a escola para no
aprendizado do filho, às vezes, a escola se
depara com a superproteção dos pais, algo
que atrapalha muito o desenvolvimento o
que não contribuir em nada para o progresso
da autonomia da criança e adolescente.
Outra circunstância que atrapalha o bom
resultado do aprendizado é a ausência da
família, por não aceitarem que seu filho
tenha deficiência ou por alegarem falta
de tempo. O acolhimento da escola nesse
momento é primordial, ter seu apoio faz toda
a diferença para a família e para a criança
ou adolescente com deficiência.
A instituição de ensino, deve resguardar
a família, adaptar seu currículo para o aluno
com deficiência e compartilhar os sucessos
alcançados por ele, pois nesta interação
escola/família, o desenvolvimento desse
educando será efetivo. O ponto crucial
para ocorrer o melhor desenvolvimento
a essa criança/adolescente é o apoio que
a escola dá para a família, com ajuda de
profissionais adequados e estando aberta
para que a família se sinta segura e assim,
fluir o trabalho em conjunto.
Logo, os pais como parceira da escola,
alcançam uma melhor especificidade e
a inclusão funciona de modo factual. A

participação da família e por todas as
razões é marcante na execução desse
desenvolvimento.

RESULTADOS
Visto que, a interação da família e
escola é muito importante para garantir
o desenvolvimento dessa criança no
ambiente escolar, o trabalho em conjunto
é essencial para tal. De forma que, a escola
deve estar preparada para a entrada desse
aluno, junto com seus demais funcionários
e sobretudo o educador, parceria que
está, que se dá dentro da instituição, para
assim depois, ter uma excelente relação com
os pais desse educando.
A família é a base de tudo, é a primeira
socialização da criança, como já citado, seu
papel é primordial por diversos os fatores e a
responsabilidade na educação de seu filho é
um deles. No entanto, se não ocorrer o apoio
necessário, não há como ocorrer o progresso
da crianças e adolescentes com NEE.
A escola, sem dúvidas, deve estar
preparada para a o ingresso dessa criança,
garantir uma boa estrutura física e de acesso
a matérias necessários, tudo para que o
educando obtenha um bom desenvolvimento
no ambiente escolar.
O educador deverá ter uma formação
especializada, caso não a tenha, procurar
formas para ajudar seu aluno e inseri-lo para
que ocorra o menor abalo psicológico no
decorrer do seu crescimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Dado que a família antecede ao processo de ensinoaprendizagem, afinal, ela é o primeiro espaço social da criança.
A partir disso, ela constrói referencias e valores, pertinentes
ou não. Os pais precisam estar cientes e em sua totalidade,
apoiar a escola nesse curso, pois trabalhar em conjunto
ajudará na evolução de seu filho.
Vale destacar que a escola em certos momentos se
depara com algumas dificuldades, a falta de qualificação de
seus profissionais é um dos pontos, mas mesmo com toda
dificuldade, cabe a equipe escolar, esforçar-se, buscando da
melhor forma, para que seja suceda a evolução do discente.
Portanto, é um grande desafio da escola/família,
fazer se efetivar a educação inclusiva, efetivar sua
responsabilidade em torno do discente, mas com o
conhecimento necessário, todos desempenharão suas
funções para o avanço desse educando.
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INTRODUÇÃO

SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO
DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
RESUMO: A inclusão de pessoas com deficiências nas escolas comuns da rede regular de
ensino tem sido um tema muito discutido na atualidade. Entretanto, para que a inclusão ocorra
efetivamente, é necessário que haja mudanças: na gestão escolar, nas práticas pedagógicas,
no currículo e nas próprias atitudes discriminatórias para que possibilitem o acesso dos
alunos com deficiência às classes regulares de ensino. Nos últimos anos foram criados leis e
decretos em favor destas pessoas. Assim este artigo visa apresentar inicialmente um breve
histórico do processo de inclusão de alunos com deficiência no sistema regular de ensino.
Em seguida traz esclarecimentos e definições sobre a Sala de Recursos multifuncionais e o
Atendimento Educacional Especializado- AEE e enfatiza as principais atividades realizadas
nas salas de recursos multifuncionais.
Palavras-chave: Inclusão; Atendimento Educacional Especializado; Sala de Recursos
Multifuncionais.
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Neste artigo tem como abordagem a
salas de recursos multifuncionais e suas
contribuições para o processo de inclusão
de alunos com deficiência. De fato, a
inclusão desses alunos com deficiência tem
sido a proposta norteadora e dominante
na Educação Especial no Brasil nos últimos
anos. Tendo como ponto de partida
os resultados positivos alcançados com
a prática da inclusão escolar nos países
desenvolvidos, nas duas últimas décadas,
o sistema educacional brasileiro tem
vivenciado um momento de transição no
atendimento dos alunos com deficiência.
Por muito tempo a educação especial
organizou seus serviços de forma substitutiva
ao ensino comum, ou seja, atuou como
um sistema paralelo de ensino, adotando
as classes especiais para esses alunos
acreditando obter grandes resultados, porém
com esta prática os alunos continuavam
sendo segregados e excluídos.
Com a Declaração de Salamanca 1994
são traçados novos objetivos para educação
especial e o principal deles é a garantia
de inclusão de alunos com necessidades
especiais na rede regular de ensino.
Pensando na inclusão destes alunos
com deficiência, a atual Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Especial de 2008 afirma que
a educação especial deve oferecer o
Atendimento Educacional Especializado às
necessidades educacionais especiais dos
alunos com: deficiência, transtorno global
do desenvolvimento e altas habilidades/

superdotação. Este atendimento é realizado
nas salas de recursos multifuncionais e
tem como objetivo de complementação e
suplementação ao ensino regular.
Esse trabalho visa mostrar a importância
do atendimento educacional especializado
nas salas de recursos multifuncionais, suas
contribuições na prática pedagógica e
desenvolvimento dos alunos com deficiência.
Dentre os objetivos da pesquisa estão:
compreender a função da sala de recursos
dentro
do
atendimento
educacional
especializado; especificar os tipos de
atendimentos que podem ser oferecidos na
sala de recursos; levantar as atividades que são
desenvolvidas nesse ambiente verificando
suas vantagens no desenvolvimento do
aluno com deficiência.

HISTÓRICO DA INCLUSÃO DE
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
A luta pelos direitos de igualdade social
das pessoas com deficiência é o marco inicial
da inclusão escolar em nossa sociedade.
O movimento mundial pela educação
inclusiva é uma ação política, cultural,
social e pedagógica, desencadeada em
defesa do direito de todos os alunos de
estarem juntos, aprendendo e participando,
sem nenhum tipo de descriminação.
A educação inclusiva constitui um
paradigma educacional fundamentado na
concepção de direitos humanos, que
conjuga igualdade e diferença como valores

1765

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

indissociáveis, e que avança em relação à
ideia de equidade formal ao contextualizar
as circunstâncias históricas da produção da
exclusão dentro e fora da escola.
Para
compreendermos
melhor
o
caminho
percorrido
pela
educação
especial inclusiva faremos um breve
histórico como tudo começou.
1854- Problema Médico: Dom Pedro II
funda o Imperial Instituto dos Meninos Cegos
no Rio de Janeiro e não há preocupação com
a aprendizagem.
1948- Escola para Todos: é assinada a
Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que garante o direito de todas as pessoas à
Educação.
1954- Ensino Especial: é fundada a
primeira Associação de Pais e amigos (APAE),
na qual o ensino especial surge como opção
para escola regular.
1961- LDB Inova: proclamada a Lei de
Diretrizes e Bases de Educação Nacional,
a qual garante o direito da criança com
deficiência à Educação, preferencialmente
na escola regular.
1971- Retrocesso Jurídico: foi estabelecida
a Lei 5692/71 que determina “tratamento
especial” para crianças com deficiência.
1973- O MEC cria o Centro Nacional de
Educação Especial – CENESP, responsável
pela gerência da educação especial no Brasil,
que, sob égide integracionista, impulsionou
ações educacionais voltadas às pessoas com
deficiência e ás pessoas com superdotação,
mas ainda configuradas por campanhas
assistenciais e iniciativas isoladas do Estado.
Constituição Federal (CF) de 1988
assegura que é objetivo da República

Federativa do Brasil “promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação” (Artigo 3º, Inciso IV). Em seu
Artigo 5º, a Constituição garante o princípio
de igualdade:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade (...).
A Constituição Federal de 1988 traz como
dos seus objetivos fundamentais “promover
o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação” (art.3º,
inciso IV). Define, no artigo 205, a educação
como direito de todos, garantindo o pleno
desenvolvimento da pessoa, o exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho.
No seu artigo 206. Inciso I estabelece
a “igualdade de condições de acesso e
permanência na escola” como a oferta do
atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino
(art.208).
1989- Agora é crime: aprovada a Lei
nº7853/89 que criminaliza o preconceito.
Esta lei só entrou em vigor em 1999.
1990- O Dever da família; Direito
Universal: O Estatuto da Criança e do
adolescente (ECA) estabelece aos pais ou
responsáveis a obrigatoriedade da matrícula
dos filhos em rede pública.
1994- Influência Externa; Mesmo Ritmo:
a Declaração de Salamanca define políticas,
princípios e práticas da Educação Especial
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e influi nas políticas públicas da Educação.
No mesmo Ritmo, a política Nacional de
Educação Especial condiciona o acesso
ao ensino regular àqueles que possuem
condições de acompanhar “os alunos ditos
normais”.
1996- LDB Muda Só na Teoria; a Nova
Lei atribui às redes de ensino o dever de
assegurar currículo, métodos, recursos e
organização para atender ás necessidades
dos educandos.
Convenção ode Guatemala 2001 no Artigo
1º (nº 2, “a”) a Convenção traz a definição do
termo discriminação:
O termo “discriminação contra as pessoas
portadoras de deficiência” significa toda
diferenciação, exclusão ou restrição baseada
em deficiência, antecedente de eficiência,
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.
A convenção de Guatemala promulga no
Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, afirma que
as pessoas com deficiência têm os mesmos
direitos humanos e liberdades fundamentais
que as demais pessoas, definindo como
discriminação com base na deficiência toda
diferenciação ou exclusão que possa impedir
ou anular o exercício dos direitos humanos
e de suas liberdades fundamentais. Este
decreto tem importante repercussão na
educação, exigindo uma reinterpretação
da educação especial, compreendida no
contexto da diferenciação, adotado para

promover a eliminação das barreiras que
impedem o acesso à escolarização.
Em 2001- As Redes se Abrem; direitos:
a Resolução CNB/CEB2 divulga a
criminalização da recusa em matricular
crianças com deficiência, com isso aumentou
o número dessas crianças no ensino regular.
Em relação aos direitos, o Brasil promulga a
Convenção ode Guatemala, que define como
discriminação com base na deficiência, no
que impede o exercício dos direitos humanos.
2002formação
Docente;
Libras
Reconhecidas; Braile em Classe; a Resolução
CNB/CP1 define que o ensino superior
deve preparar os professores na formação
acadêmica para atender alunos com
necessidades especiais. A Lei n°10436/02
reconhece a Língua Brasileira de Sinais
como meio de comunicação e expressão. Em
relação ao braile em classe. Houve a Portaria
nº2278/02 que aprova normas para uso, o
ensino, a produção e difusão do braile em
todas as modalidades de Educação.
2003- É implementado pelo MEC o
Programa Educação Inclusiva: direito
à diversidade, com vistas a apoiar a
transformação dos sistemas de ensino
em sistemas educacionais inclusivos,
promovendo um amplo processo de formação
de gestores e educadores nos municípios
brasileiros para a garantia de direito de
acesso de todos à escolarização, à oferta do
atendimento educacional especializado e à
garantia da acessibilidade.
2004- O Ministério Público Federal
publica o documento O Acesso de Alunos
com Deficiência às Escolas e Classes
Comuns da Rede Regular, com o objetivo de
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disseminar os conceitos e diretrizes mundiais
para inclusão. Reafirmando o direito e os
benefícios da escolarização de alunos com
e sem deficiência nas turmas comuns do
ensino regular.
2006- Direitos iguais: convenção aprovada
pela Organização das Nações Unidas (ONU)
estabelece que as pessoas com deficiência
tenham acesso ao ensino inclusivo.
2007É
lançado
o
Plano
de
Desenvolvimento da Educação – PDE,
reafirmado pela Agenda Social, tendo como
eixos a formação de professores para a
educação especial, a implantação de salas
de recursos multifuncionais, a acessibilidade
arquitetônica dos prédios escolares, acesso e
a permanência das pessoas com deficiência
na educação superior e o monitoramento
do acesso à escola dos favorecidos pelo
Benefício de Prestação Continuada- BPC.
O Artigo 24 dessa Convenção reconhece o
direito à educação sem discriminação e com
igualdade de oportunidades das pessoas com
deficiência. Nesse artigo consta, ainda, que
os Estados Partes deverão assegurar que:
a. As pessoas com deficiência não sejam
excluídas do sistema educacional geral sob
alegação de deficiência e que as crianças
com deficiência não sejam excluídas do
ensino fundamental gratuito e compulsório,
sob a alegação de deficiência;
b. As pessoas com deficiência possam
ter acesso ao ensino fundamental inclusivo,
de qualidade e gratuito, em igualdade
de condições com as demais pessoas na
comunidade em que vivem;
c. Adaptações razoáveis de acordo
com as necessidades individuais sejam

providenciadas;
d. As pessoas com deficiência recebam
o apoio necessário, no âmbito do sistema
educacional geral, com vistas a facilitar sua
efetiva educação; e
e. Efetivas medidas individualizadas de
apoio sejam adotadas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico
e social, compatível com a meta de inclusão
plena.
Afim da Segregação; Curva Inversa;
Confirmação: a política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva define que todos devem estudar na
escola comum. Já a Curva Inversa ocorreu
devido o fato, pela primeira vez, o número
de crianças com deficiência matriculadas na
escola regular ultrapassa a quantidade das
que se encontram na escola especial. Em
2008, ocorreu a confirmação, pois o Brasil
ratifica a convenção dos direitos das pessoas
com deficiência, da ONU, fazendo da norma
parte da legislação nacional.
2008-Política nacional de educação
especial na perspectiva da educação
inclusiva: documento de grande importância
fundamenta a política nacional educacional
e enfatiza o caráter de processo da inclusão
educacional desde o título: “na perspectiva
da”. Ou seja, ele indica o ponto de partida
(educação especial) e assinala o ponto de
chegada (educação inclusiva).
2009-Decreto executivo nº 6.949 Site
externo: promulga a Convenção sobre os
direitos das pessoas com deficiência e seu
protocolo facultativo.
Resolução MEC CNE/CEB nº 4 Site externo:
institui as diretrizes operacionais para o
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atendimento educacional especializado na
educação básica, modalidade educação
especial. Afirma que o AEE deve ser
oferecido no turno inverso da escolarização,
prioritariamente nas salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em
outra escola de ensino regular.
2011 no art. 3º estabelece a garantia de um
sistema educacional inclusivo como uma das
diretrizes. Ele se baseia na Convenção sobre
os direitos das pessoas com deficiência, que
recomenda a equiparação de oportunidades.
O plano tem quatro eixos: educação, inclusão
social, acessibilidade e atenção à saúde.
2012-Decreto nº 7.750 : regulamenta
o Programa um computador por aluno
(PROUCA) e o regime especial de incentivo
a computadores para uso educacional
(REICOM). Estabelece que o objetivo seja
promover a inclusão digital nas escolas das
redes públicas de ensino federal, estadual,
distrital, municipal e nas escolas sem
fins lucrativos de atendimento a pessoas
com deficiência, mediante a aquisição e a
utilização de soluções de informática.
2013-Parecer CNE/CEB nº 2 responde à
consulta sobre a possibilidade de aplicação
de “terminalidade especifica” nos cursos
técnicos integrados ao ensino médio: “O IFES
entende que a ‘terminalidade específica’,
além de se constituir como um importante
recurso de flexibilização curricular, possibilita
à escola o registro e o reconhecimento de
trajetórias escolares que ocorrem de forma
especifica e diferenciada”.
2014-Plano nacional de educação (PNE):
define as bases da política educacional
brasileira para os próximos 10 anos. A meta

4, sobre educação especial, causou polêmica:
a redação final aprovada estabelece que a
educação para os alunos com deficiência
deve ser oferecida “preferencialmente” no
sistema público de ensino. Isso contraria a
Convenção sobre os direitos das pessoas
com deficiência, a Constituição federal
e o texto votado nas preparatórias, que
estabelecem a universalização da educação
básica para todas as pessoas entre 4 e 17
anos em escolas comuns – sem a atenuante
do termo “preferencialmente”.
2015-Lei nº 13.146 – Lei brasileira de
inclusão da pessoa com deficiência (LBI):
o capítulo IV aborda o direito à educação,
com base na Convenção sobre os direitos
das pessoas com deficiência, que deve
ser inclusiva e de qualidade em todos
os níveis de ensino; garantir condições
de acesso, permanência, participação e
aprendizagem, por meio da oferta de serviços
e recursos de acessibilidade que eliminem as
barreiras. O AEE também está contemplado,
entre outras medidas.
2016-Lei nº 13.409 : dispõe sobre
a reserva de vagas para pessoas com
deficiência nos cursos técnicas de nível
médio e superior das instituições federais
de ensino. As pessoas com deficiência
serão incluídas no programa de cotas
de instituições federais de educação
superior, que já contempla estudantes
vindos de escolas públicas, de baixa renda,
negros, pardos e indígenas. O cálculo da
cota será baseado na proporcionalidade
em relação à população, segundo o censo
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
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Percebe-se que no Brasil a Educação
Especial passou por várias reformas
legislativas e políticas.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO (AEE)
Uma das inovações trazidas pela Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva é o Atendimento
Educacional Especializado (AEE), um serviço
da educação especial que identifica, elabora
e organiza recursos pedagógicos e de
acessibilidade, que eliminem as barreiras para
plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas (SEESP/
MEC,2008).
Conforme decreto 6.572 de 17 de
setembro de 2008, que dispõe sobre o
Atendimento Educacional Especializado,
refere-se no Art. 1° que a União prestará apoio
técnico e financeiro aos sistemas públicos
que oferecem Atendimento Educacional
Especializado aos alunos com deficiência, e
assim, torna-se responsabilidade da União o
acesso de condições as essas tecnologias.
A fim de clarificar em que consiste o AEE,
nós nos reportaremos aos objetivos desse
atendimento que constam no Artigo 2º do
Decreto 6.571 de 17 de setembro de 2008:
I- prover condições de acesso, participação
e aprendizagem no ensino regular aos alunos
referidos no Artigo 1º3;
II- garantir a transversalidade das ações da
educação especial no ensino regular;
III- fomentar o desenvolvimento de
recursos didáticos e pedagógicos que

eliminem as barreiras no processo de ensino
e aprendizagem; e
IVassegurar
condições
para
a
continuidade de estudos nos demais níveis
de ensino.
O Atendimento Educacional Especializado
(AEE), definido pelo Decreto nº 7.611,
de 17 de novembro de 2011, é gratuito
aos
estudantes
com
deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação, e deve
ser oferecido de forma transversal a
todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino.
De acordo com o decreto, o Atendimento
Educacional Especializado compreende
um conjunto de atividades, recursos de
acessibilidade e pedagógicos, organizados
institucional e continuamente, prestados
de forma complementarem a formação de
estudantes com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento; e suplementar
à formação de estudantes com altas
habilidades/superdotação.
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.
O conselho Nacional de Educação por
meio da Resolução Nº 4, de 2 de Outubro de
2009 , estabelece as Diretrizes Operacionais
para Atendimento Educacional Especializado
na Educação Básica, definindo que:

1770

Art. 5° O AEE é realizado, prioritariamente,
nas salas de recursos multifuncionais da
própria escola ou em outra de ensino
regular, no turno inverso da escolarização,
não sendo substitutivo às classes comuns,
podendo ser realizado, em centro de
atendimento educacional especializado de
instituição especializada da rede pública ou
de instituição especializada comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com a secretaria de
educação ou órgão equivalente dos estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Os conselhos de educação têm
atuação primordial no credenciamento,
autorização de funcionamento e organização
destes centros de AEE, zelando para que
atuem dentro do que a legislação, a Política
e as Diretrizes orientem. No entanto, a
preferência pela escola comum como o
local do serviço de AEE, já definida no texto
constitucional de 1988, foi reafirmada pela
política, e existem razões para que esse
atendimento ocorra na escola comum.
O motivo principal do AEE ser realizado
na própria escola do aluno está na
possibilidade de que suas necessidades
educacionais específicas possam ser
atendidas e discutidas no dia a dia escolar e
com todos os que atuam no ensino regular
e/ou na educação especial , aproximando
esses alunos dos ambientes de formação
comum a todos, também beneficia-os
em sua formação, por convalidar o que a
instituição inclusiva promove a todos seus
estudantes: a preparação para vida pública
e cidadã, a construção da identidade, a
partir dos confrontos com as diferenças

e convivências com outro em um único
ambiente educacional. Para os pais, quando
o AEE ocorre nessas circunstâncias, propicialhes viver uma experiência inclusiva de
desenvolvimento e de escolarização de seus
filhos, sem ter de recorrer a atendimentos
exteriores à escola.
O
Atendimento
Educacional
Especializado constitui parte diversificada
do currículo dos alunos com deficiência,
organizando
institucionalmente
para
apoiar, complementar e suplementar
os serviços educacionais comuns. Esse
atendimento não pode ser confundido com
reforço escolar ou mera repetição dos
conteúdos programáticos desenvolvidos
na sala de aula, mas devem constituir um
conjunto de procedimento específicos
mediadores do processo de apropriação e
produção de conhecimentos.
Silvia e Maciel (2006) dizem que o
professor da sala de recursos deverá ter
curso de graduação, pós-graduação e/
ou formação continuada que o habilite
para atuar em áreas da educação especial
para o atendimento às necessidades
educacionais
especiais
dos
alunos.
Essa formação é específica para cada
deficiência ou condutas típicas. Portanto,
o AEE se valida, de acordo com Fávero
(2007), por ser um tratamento diferenciado,
que tem sede constitucional, e que não
exclui as pessoas com deficiência dos
demais princípios e garantias relativos
à
educação.
Assim,
de
acordo
com a autora, o Atendimento Educacional
Especializado será válido somente se de fato
levar o direito à Educação.
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SALAS DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS

ORGANIZAÇÕES DOS
ATENDIMENTOS

As Salas de Recursos Multifuncionais
são espaços da escola onde se realiza o
Atendimento Educacional Especializado
para alunos com Deficiência, por meio
do desenvolvimento de estratégias de
aprendizagem, centradas em um novo fazer
pedagógico que favoreça a construção de
conhecimentos pelos alunos, subsidiandoos para que desenvolvam o currículo e
participem da vida escolar.
Uma mesma sala de recursos,
organizada com diferentes equipamentos
e materiais, pode atender, conforme
cronograma e horários alunos com diferentes
deficiências. Para isso o Programa de
Implementação de Salas de Recursos
Multifuncionais disponibiliza equipamentos,
mobiliários,
materiais
didáticos
e
pedagógicos, recursos de acessibilidade
descrita como Tipo 1 e Tipo 2.
As salas de Recursos Multifuncionais Tipo
1 são constituídas de microcomputadores,
fones de ouvido e microfones, scanner,
impressora a laser, teclado e colmeia, mouse
e acionador de pressão. Laptop, materiais e
jogos pedagógicos acessíveis, software para
comunicação alternativa, lupas manuais
e lupa eletrônica, plano inclinado, mesas,
cadeiras, armário, quadro melânico. As salas
do Tipo 2 são constituídas de recursos da
sala Tipo 1, acrescidos de outros recursos
específicos para o atendimento de alunos
com cegueira, tais como impressora em
braile, máquina de datilografia Braile,
reglete de mesa, punção, soroban, guia de

assinatura, globo terrestre acessível, kit de
desenho geométrico acessível, calculadora
sonora, software para produção de desenhos
gráficos e táteis.
São atendidos, nas Salas de Recursos
Multifuncionais, alunos
público- alvo da
educação especial, conforme estabelecido
na Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva e no
Decreto nº 6.571/2008.
Alunos com deficiência: aqueles que têm
impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental intelectual ou sensorial, os quais
em interação com diversas barreiras podem
obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com
demais pessoas (ONU), 2006.
Alunos com transtorno globais do
desenvolvimento: aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações
sociais recíprocas e na comunicação, um
repertório de interesses e atividades restrito,
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse
grupo alunos com autismo, síndromes de
espectro do autismo e psicose infantil. (MEC/
SEESP,2008).
Alunos
com
altas
habilidades/
superdotação: aqueles que demonstram
potencial elevado em quaisquer umas das
seguintes áreas, isoladas ou combinadas:
intelectual,
acadêmica,
liderança,
psicomotricidade e artes, além de apresentar
grande criatividade, envolvimento na
aprendizagem e realização de tarefas em
áreas do seu interesse (MEC/SEESP, 2008).
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A
organização
do
Atendimento
Educacional Especializado considera as
peculiaridades de cada aluno. Alunos com
a mesma deficiência podem necessitar de
atendimentos diferenciados. Por isso, o
primeiro passo para se planejar o atendimento
não é saber as causas, diagnósticos,
prognósticos da suposta deficiência do aluno.
Antes da deficiência, vem à pessoa, o aluno,
com sua história de vida, sua individualidade,
seus desejos e diferenças.
Há alunos que frequentará o AEE mais
vezes na semana e outros, menos. Não
existe um roteiro, um guia, uma fórmula de

atendimento previamente indicada e, assim
sendo, cada aluno terá um tipo de recurso a ser
utilizada, uma duração de atendimento, um
plano de ação que garanta sua participação
e aprendizagem nas atividades escolares.
Lembrando que esses atendimentos devem
ocorrer no contra turno ao horário de aula.
Na organização do AEE, é possível
atender aos alunos em pequenos grupos,
se suas necessidades forem comuns
a todos. É possível, põe exemplo,
atender a um grupo de alunos com surdez
para ensinar-lhes LIBRAS ou para o ensino
da Língua Portuguesa escrita.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NA SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS
As atividades nas Salas de Recursos
Multifuncionais são elaboradas de acordo
com as necessidades específicas de cada
aluno, segundo sua deficiência, por isso antes
de realizar essas atividades é necessário que
o professor do AEE faça um plano de ação
que seja mais adequado para que possam
eliminar as barreiras que impedem do aluno
de ter acesso ao que lhe é ensinado na sua
turma da escola comum, garantindo-lhe a
participação no processo escolar e na vida
social em geral, segundo suas capacidades.
Deve-se levar em consideração as
potencialidades dos alunos, bem como
organizar propostas a partir seu interesse

no sentido de ter bom êxito no seu
desenvolvimento.
No caso de alunos com deficiência
Intelectual que apresenta dificuldades
cognitivas e limitação de representação formal
são propostas atividades utilizando materiais
concretos que possibilita passar de regulações
automáticas para regulações ativas.
os alunos com deficiência Auditiva o
AEE deverá providenciar o ensino a Língua
Brasileira de Sinais- LIBRAS; o ensino da
Língua Portuguesa nas modalidades escrita, o
ensino em LIBRAS, a produção e adequação
de materiais didáticos e pedagógicos com
base em imagens.
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Aos alunos com deficiência visual
(cegos) na sala de recursos será ensinado
o Sistema Braile; noções de mobilidade, as
noções sobre orientação sobre atividades
da vida autônoma; uso de ferramentas de
comunicação; o ensino da técnica do Soroban,
além disso o professor deverá adaptar os
materiais didáticos do aluno, transcrevendo
livros em braile, colocando figuras, imagens
e desenhos em relevo.
Para os alunos com baixa visão o
professor de AEE elaborará atividades
voltadas para uso e ensino de recursos
ópticos e não ópticos; adaptações em
tinta; a estimulação visual, a ampliação de
fontes; produção de materiais didáticos e
pedagógicos adequados a visão doa aluno.
Com os alunos que tem deficiência física
são trabalhadas atividades da vida diária
para que possa estimular sua autonomia,
dependendo do comprometimento físico são
adaptados materiais escolares, como tesoura,
lápis, mesa, carteira, cadeira; as crianças
que possuem dificuldades de comunicação

são apresentadas as Tecnologias Assistivas
(TA), a qual pode ser compreendida “como
um auxílio que promoverá a ampliação
de uma habilidade funcional deficitária”
(BERSCH apud SCHIRMER, 2007,p.27). A
TA possibilita a comunicação e a interação
com os pares, a participação efetiva em
todas as atividades escolares com segurança,
conforto e autonomia, considerando sempre
as habilidades de cada criança, os desejos e
os recursos disponibilizados para contemplar
estas singularidades.
Os alunos com transtorno global do
desenvolvimento apresentam alterações
qualitativas sociais e recíprocas e na
comunicação, um repertório de interesses e
atividades restrito, estereotipado e repetitivo,
por isso na sala de recursos multifuncionais
será desenvolvidas atividades envolvendo
interação social, brincadeiras em grupo,
desenvolveremos uma rotina para que o
aluno saiba com antecedência, usaremos
materiais diversificados para estimular e
desenvolver sua aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar podemos concluir que o Atendimento
Educacional Especializado nas Salas de Recursos
Multifuncionais contribui muito no desenvolvimento dos
alunos com deficiência. Com este atendimento o aluno tem
a oportunidade de desenvolver muito mais suas habilidades
e potencialidades. Os professores de AEE juntamente com
professor de sala comum traçam objetivos específicos
pensando em suprir a necessidade de cada aluno. Outra
vantagem de frequentar do AEE é que o professor busca
adaptar todo material didático, pedagógico e escolar
facilitando sua aprendizagem, mais do que isso o AEE busca
dedicar a atividades que reforçam sua autoestima e autonomia.
Com este apoio os alunos se sentem verdadeiramente
incluídos. Mas para que esse atendimento traga resultados
positivos são necessárias mudanças substanciais no interior
da escola e nos sistemas de ensino. A colaboração entre os
diversos agentes da escola tais como os gestores e equipe
técnica, os professores da sala comum e os professores
do AEE são imprescindíveis para o desenvolvimento de
uma prática sintonizada com as necessidades dos alunos.
Incluir é mais que inserir, é interagir e contribuir, por isso
esses profissionais devem aprender a trabalhar juntos e
orquestrar seus esforços em favor do desenvolvimento de
uma educação de qualidade. É importante que as salas de
recursos multifuncionais sejam vistas com relação direta
com a educação regular. É necessário, também que haja uma
interação entre a Escola e a família, pois se sabe que a família
é ponto crucial na inclusão dessa criança, recebendo apoio
necessário para que se possa focar no seu aprendizado.
Sabe-se que o atendimento as crianças com Deficiência
ainda é deficitário, mas que a escola e a família precisam
entender que o trabalho desenvolvido nas Salas de Recursos
Multifuncionais tem o objetivo de colaborar para que a esse
aluno supere suas dificuldades.
Apesar de assegurado pelo decreto 7611/2011 o AEE
ainda não está implementado em todas as escolas brasileiras.
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INTRODUÇÃO

UMA REFLEXÃO SOBRE GESTÃO
DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO
RESUMO: A Gestão escolar democrática pode transformar o processo de construção
do conhecimento e os resultados da formação dos seus sujeitos. O papel do gestor
escolar democrático é de democratizar e cumprir a função social da escolar, valorizando
a participação de seus agentes internos e de toda comunidade em que está inserida,
estabelecendo um papel de mediador e construtor de novos valores, consolidando a formação
democrática e crítica de cidadãos e apresentando uma nova realidade, com possibilidade de
transformação da sociedade. As discussões, o estabelecimento de novas inserções de
membros envolvidos e o olhar atento do gestor efetiva a gestão democrática e norteia os
valores de sua comunidade escolar.
Palavras-chave: Gestão Democrática; Discussão Coletiva; Projeto Político-Pedagógico.
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Gestão escolar tem por objetivo promover
a organização, a mobilização e a articulação
de todos os envolvidos em suas condições
(materiais e humanas) que garantam os
avanços dos processos sociais e educacionais
das unidades de ensino e promovam
aprendizagem significativa.
O gestor escolar deve administrar a escola
como um todo, observando as necessidades
e particularidades de cada área, para
promoção
de
um
desenvolvimento
educacional integral.
A busca por resultados fortalece a
liderança do gestor, que deve estar
atento a qualidade de ensino e agregar
novos elementos colaborativos, sendo a
comunidade escolar (professores, alunos,
pais) a principal aliada do gestor na busca
por excelência do ensino-aprendizagem.
A instituição de ensino necessita de
um gestor com fortes características
administrativas que possa gerir os materiais
e recursos, em especial ao humano para
planejar e executar projetos educacionais
integrados entre a instituição e a comunidade.
Para adentrar a problemática da gestão
escolar participativa se fez necessário
introduzir estudos neste sentido apoiado por
teóricos, conduzindo ao estudo de formas
de gestão que envolvam a comunidade
escolar como um todo gerando resultados
que possam ser sentidos por alunos,
familiares e todos os envolvidos com a
instituição de ensino.
Neste sentido Lück (2010) afirma
que todo indivíduo possui um poder de

influência sobre o contexto social em
que vive, ou seja, o profissional enquanto
gestor escolar tem o papel de incentivar e
orientar sua equipe, assumindo seu caráter
de líder, envolvendo toda comunidade
escolar para o desenvolvimento da escola
como um todo, promovendo e estimulando
a produção de conhecimentos. Quando
o gestor não assumi sua liderança,
mantendo-se isolado, ele reduz essa
produção prejudicando toda essa cadeia de
trocas de experiências.

GESTÃO DEMOCRÁTICA
A gestão democrática escolar é um
processo em permanente construção, é
uma preocupação recente no Brasil que
esteja pautada na adequação dos tempos e
atue como potencial cumpridor de funções
sociais, trabalhando nas estruturas de seus
envolvidos, contribuindo para formar uma
comunidade democrática em que seus
membros sejam verdadeiros cidadãos.
A escola influencia e é influenciada por
fatores internos e externos – “os externos
são fatores de ordem social, econômico e
cultural, científica e tecnologia; os internos
são relacionados ao desenvolvimento do
conhecimento sobre o processo educativo”
(VEIGA, 2001, p. 46).
Os gestores enquanto em seu papel
democrático visam ir de encontro à realidade
na qual sua escola está inserida, enfrentando
situações
de
grande
complexidade,
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conflitos, respeitando a singularidade deste
meio e propondo a construção e reconstrução
do conhecimento e dos saberes para
produzir
novos
conhecimentos
e mudar o cenário em que está inserida,
buscando
respostas
reflexivas
as
necessidades do contexto.
A escola deve ser um ambiente de
democracia, onde a comunidade escolar
tenha voz e que os profissionais nela
inseridos estejam comprometidos com a
qualidade e excelência de ensino, para que o
aluno seja valorizado e os familiares tenham
canal aberto para discussões coletivas,
construindo o projeto político pedagógico
de encontro às necessidades do local que a
instituição está instalada.
Libâneo (2001) defende uma forma
coletiva de gestão em que as decisões
são tomadas coletivamente e discutidas
publicamente.
Entretanto,
uma
vez
tomadas
as
decisões
coletivamente
advogam que cada membro da equipe
assuma sua parte no trabalho, admitindose a coordenação e avaliação sistemática
da
operacionalização
das
decisões
tomadas dentro de uma tal diferenciação de
funções e saberes.
No
ambiente
escolar
a
gestão democrática deve atuar para
promover a integração de sua comunidade,
especialmente os profissionais da educação
envolvidos devem ter voz ativa nas
construções de propostas educativas, como
devem estar igualmente envolvidos em
todo processo de organização, articulação
e mobilização de recursos e materiais que
constroem o cotidiano escolar.

O papel dos profissionais de educação
em uma gestão escolar democrática é de
atuantes na tomada de decisões e da partilha
de poder, facilitando as tomadas de decisões
e resolução de problemas.
A gestão democrática exige a distribuição
de serviços, tarefas e responsabilidades,
com diálogo salutar e saudável entre os
envolvidos, para efetivar a comunicação
entre seus elementos, conforme mostra
Libâneo (2010) a gestão democrática não
pode ficar restrita ao discurso da participação
e as suas formas externas – as eleições,
assembleias e as reuniões. Ela está a serviço
dos objetivos do ensino, especialmente
da qualidade cognitiva dos processos de
ensino-aprendizagem. Além disso, a adoção
de práticas participativas não esta livre de
servir à manipulação de pessoas, as quais
podem ser induzidas a pensar que estão
participando. De fato, frequentemente,
são
manipuladas
por
movimentos,
partidos e lideranças políticas, em defesa
dos próprios interesses. A participação
não pode servir para respaldar decisões
previamente definidas, mas deve ser uma
forma de levar a equipe escolar a soluções
inovadoras e criativas.
O passo inicial para garantir uma gestão
escolar democrática é a construção do
projeto político pedagógico de forma
coletiva,
com
oportunidade
para
toda
comunidade
escolar
participar
ativamente e democraticamente.
A constituição da autonomia da
escola pela via do projeto pedagógico
supõe finalmente, a existência de condições
para a prática do trabalho coletivo,
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entendido este como a valorização das
pessoas e a relativização das funções.
Pessoas autônomas valorizam um projeto
e são valorizadas por ele em razão do seu
compromisso e de sua lealdade e isso não
está ligado necessariamente às funções
desempenhadas e as posições ocupadas.
A autonomia é essencial na gestão
democrática e está assegurada pela LDB
– Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional, nº 9396/94 em seu artigo 15: Os
sistemas de ensino assegurarão as unidades
escolares públicas de educação básica que os
integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão
financeira, observadas as normas gerais de
direito financeiro público.
Essa construção da autonomia deve ser
tratada em todos os setores da comunidade
escolar, garantindo um ambiente propicio
ao desenvolvimento de aprendizagens
que proporcione ao aluno a construção
de sua identidade democrática, tornando
sua criticidade em relação ao mundo mais
latente e dessa forma criando um cidadão
ético, crítico e transparente.
Paro (2008) quando se refere ao exercício
do poder na educação, observa que todo
processo educativo envolve uma relação de
poder em que o educador tem a pretensão
de mudar o comportamento do educando
que ele acredita ser passível de modificação.
Para dificultar o autoritarismo nas
decisões, o domínio de pequenos grupos
em questões profundas e que envolvam
toda comunidade escolar, exige-se que os
gestores e agentes envolvidos no processo
se convençam da suprema importância

de uma gestão democrática efetiva,
que respeite todos os atores da organização
escolar e que atue para todos, não só a
pequenos grupos ou de encontro a alguns
poucos interesses.
O projeto político pedagógico deve
ser instrumento que estabeleça o diálogo
com a comunidade escolar, promovendo
a participação efetiva da comunidade,
vindo de encontro as suas expectativas,
suas demandas devem nortear as ações
pedagógicas e responder as expectativas
que geraram sua construção.
Reforçando este pensamento temos
o comentário de Libâneo (2008, p.178):
“deve-se cuidar para que o PPP esteja
em permanente avaliação, em todas
suas etapas e durante todo o processo,
a fim de garantir o caráter dinâmico da vida
escolar em todas suas dimensões”.
O PPP é o instrumento formal que
apresenta e demonstra a forma democrática
de um gestor escolar gerir a instituição,
sua construção, seu desenvolvimento
e suas reavaliações representam um
símbolo do exercício de democracia,
refletem a forma com que o gestor
atua, construindo sua gestão sobre as
necessidades da comunidade, visando
sempre o resultado esperado pelos seus
membros, em especial de seus educandos,
voltando seu olhar ao bem da coletividade.
O gestor que não se foca no autoritarismo,
é formador de um ambiente de
democracia constrói em seu entorno
uma transformação social, aprofunda
saberes e conhecimentos em todos
os envolvidos e torna seus membros
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multiplicadores democráticos que levam a
outros
cantos
os
saberes
e
intencionalidades da democracia.
O papel do gestor escolar reflete em todo
o ambiente escolar, seu comprometimento
em efetivar a participação efetiva de
toda a comunidade escolar no processo
é o instrumento que assegura a
democracia, somente com todos opinando
e interferindo como integrantes da
realidade é possível construir um processo
escolar significativo, é necessária a
responsabilidade concreta de integrar
todos os membros de dentro e de
fora da escola para construção de discussões
dinâmicas e permanentes.
Esse envolvimento e estabelecimento
de relações gera uma humanização, essa
aliança entre gestores, corpo docente,
quadro administrativo, conselho escolar,
alunos, pais e responsáveis permite uma
troca de saberes em relação às necessidades
de todos e a busca de soluções e
construção de novos processos que levam
a estabelecimento de novas realidades
que vão de encontro as necessidades
de todo o grupo.
Sem este estabelecimento de relações,
um grupo trabalha acreditando estar
dentro da expectativa do outro, quando
na verdade pode estar na contramão e
criando novos dilemas quando na realidade
buscava construções significativas, neste
ponto é a excelência do gestor em conduzir
o envolvimento de todos que promove o
estabelecimento de construções e distribui
as funções de encontro com as expectativas
e necessidades de todo o grupo.

“Tudo o que a gente puder fazer no
sentido de convocar os que vivem em torno
da escola, e dentro da escola, no sentido
de participarem, de tomarem um pouco o
destino da escola na mão, também. Tudo
o que a gente puder fazer nesse sentido
é pouco ainda, considerando o trabalho
imenso que se põe diante de nós que é o
de assumir esse país democraticamente”
(FREIRE, 2004, p.7).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em análise dos teóricos e de todo estudo realizado
conclui-se a premente necessidade que a escola precisa de uma
gestão democrática efetiva, que respeite seus componentes,
educandos, educadores, profissionais que atuam no ambiente
escolar, bem como toda a comunidade do entorno da
instituição, pois somente com a persistência do exercício
da participação de todos envolvidos poderemos construir
a democracia da comunidade escolar e consequentemente
formar cidadãos democráticos e críticos que tenham o poder
construir a cidadania plena de nosso país.
A gestão democrática escolar deve exercer um papel
de contínua participação em sua comunidade, visando
consolidar-se como espaço de excelência, berço de
construção da democracia e da cidadania dos jovens
cidadãos de nosso país. O ambiente escolar democrático é
o laboratório que proporciona uma nova realidade aos seus
componentes, rompendo com paradigmas e provando serem
possível novas realidades.
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INTRODUÇÃO

VIVÊNCIAS DA ARTE NA EDUCAÇÃO
RESUMO: Este Trabalho de Pesquisa segue numa linha de analisar como os professores
de arte vivenciam a arte na educação infantil. Esta pesquisa surge como oportunidade de
aprofundar o estudo sobre a vivência da arte na educação infantil. Minha pesquisa literária
teve como referência autores como Vygotsky (2006), Kramer (1996), Barbosa (1991),
PCN: ARTE (1998). Baseei meu trabalho em uma pesquisa qualitativa, analisei a visão
dos professores para entendermos um pouco mais como está sendo vivenciada a arte na
educação infantil nesta escola de rede municipal do município de São Paulo. Para tanto,
me cabe esclarecer que na Rede Municipal de Ensino Infantil da Cidade de São Paulo, não
há especificamente a disciplina de Arte, assim firmo com os pedagogos com formação em
Arte, mas que trabalham na Educação Infantil e, que são preocupados em garantir esta
formação aos seus alunos, momentos de observação de seu trabalho. Meu objetivo principal
era encontrar respostas para a seguinte problemática: Nas aulas de arte que papel a estética
desempenha no desenvolvimento da imaginação infantil? Analisei e observei a noção da
realidade da arte na infância e a importância da vivência estética no contexto pesquisado.
Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Vivência; Estética.
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Observei que muitos professores que
lecionam artes, sobretudo em escolas
públicas, são formados em outras áreas de
conhecimento e atuam nessa disciplina, seja
pela falta de profissionais habilitados na área
ou pela constante mudança de professores.
Sabendo da importância de vivenciar a
arte na infância, me frustrei quando vi
alunos crescendo sem o conhecimento
sobre arte. É na Educação Infantil que
o indivíduo tem a base escolar para dar
início às transformações de sua vida.
Sabemos da necessidade da vivência e do
estímulo a arte na Educação Infantil, para
que a criança possa ter acesso ao mundo da
arte, ampliando assim seus conhecimentos e
explorando a cultura que a cerca.
Para que a vivência da criança com a arte
seja com qualidade é importante que ela
conviva com professor habilitado em artes,
possibilitando o desenvolvimento de um novo
agente da produção cultural na infância. Cabe
as instituições de ensino valorizar o trabalho
do professor de arte no ambiente escolar
desde a Educação Infantil. O interesse pela
pesquisa sobre a vivência estética da arte na
infância, surge da observação sobre a forma
como alguns alunos interpretam e vivenciam
a arte, aparentemente a visão da arte desses
alunos demonstra a desvalorização da
disciplina como área de conhecimento e a
pouca convivência com aulas de qualidade
na sua vida escolar.
A partir das observações verifiquei
que na educação infantil, muitos alunos
não possuem aula de artes ou possuem

professores atuando na área sem ter uma
formação adequada para essa disciplina, não
vivenciando a estética da educação na arte.
Na infância, iniciamos o desenvolvimento
da criatividade e da imaginação e com isso a
arte começa a se desenvolver.
Alguns questionamentos me levaram a
pesquisar de forma mais ampla sobre essas
situações e, sobre as consequências desta
ausência do contato de qualidade com a
arte. É muito importante identificarmos
a forma como a criança tem acesso à arte,
a influência positiva dos educadores e
o estímulo oferecido para que ela tenha
a oportunidade de expressar a sua arte,
adquirindo conhecimento com novas
experiências e habilidades. Mediante
essa pesquisa, pretendo analisar a visão
dos professores, observando como está
sendo vivenciada a arte na infância na
Educação Infantil. Desejando definir qual
é o papel que a estética desempenha
no desenvolvimento da imaginação na
infância e saber como os professores estão
desenvolvendo o papel da estética na
imaginação da infância nas aulas de arte.

EDUCAÇÃO INFANTIL
O foco principal da Educação Infantil
é a criança, estimulando seu processo
de desenvolvimento da aprendizagem
e o seu processo de criatividade,
proporcionando
momentos
de
descobertas, e a arte é insubstituível neste

1787

Revista Educar FCE - jUNHO

Revista Educar FCE - JUNHO

processo de desenvolvimento. A contribuição
da arte na Educação Infantil é estimular a
criatividade, transportando a criança para o
mundo da imaginação.
Segundo
o
Referencial
Curricular
Nacional para Educação Infantil 3. 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
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).
A vivência com a arte na escola propicia
que a criança expresse seus pensamentos
e suas ideias. Apreciamos, vivenciamos,
demonstramos nossos sentimentos e criamos
formas diferentes de nos expressar diante da
mesma arte. A arte é o meio indispensável
para essa união do indivíduo como o todo;
reflete a infinita capacidade humana para a
associação, para a circulação de experiências
e ideias. Dessa forma a arte como meio
indispensável, inicia sua trajetória na
Educação Infantil, sendo fundamental para
o despertar da criatividade. Por intermédio
dela o novo se abre, o conhecimento se
enriquece, proporcionando um envolvimento
com sua cultura por meio da arte.
(FISCHER, 1973, p. 13)

A criança é um ser em desenvolvimento,
que tem curiosidade e que adora explorações,
quanto mais o projeto pedagógico da escola
proporcionar experiências significativas,
maior será o aprendizado.
As atividades propostas na área de artes
devem garantir e ajudar as crianças e jovens
a desenvolverem modos interessantes,
imaginativos e criadores de fazer e de
pensar sobre a arte, exercitando seus
modos de expressão e comunicação. A
arte permite que as crianças liberem seus
pensamentos desenvolvendo assim a
criatividade, utilizando imagens e cores
que ampliem o conhecimento mediante a
criação. Com o auxílio do professor de arte
que a criança passa a ter uma oportunidade
de obter um olhar estético ou artístico mais
aprofundado, dessa forma desenvolve com
mais amplitude a concepção da criança.
(PCN – ARTES, 2001, p.105) A criança deve
ter um suporte maior, para que tenha bons
resultados no seu aprendizado. O educador
que trabalha na Educação Infantil,
sobretudo educador deve entender que
essa fase da vida da criança será a base do
seu desenvolvimento. O que vivenciar na
infância, ficará guardado como um filme para
sempre em sua memória e será fundamental
para sua aprendizagem.

O ENSINO DA ARTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A ideia de infância surgiu no século
XIII e, surge como uma transformação
social e histórica, uma vez que no período
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histórico do século anterior a criança era
vista como um pequeno adulto, que com
apenas sete anos de idade já exercia suas
funções como os demais membros da
família. Um homem do século XVI ou XVII
ficaria espantado com as exigências de
identidade civil a que nós nos submetemos
com naturalidade. Assim que nossas crianças
começam a falar, ensinamos-lhes seu nome,
o nome de seus pais e sua idade. O sentimento
da infância era inexistente e nos dias de hoje
passa a ser a infância uma das fases mais
importantes da vida para o desenvolvimento
do ser humano. E naquela época a primeira
idade é a infância que planta os dentes, e
essa idade começa quando nasce e dura até
os sete anos e, nessa idade aquilo que nasce
é chamado de enfant (criança), que quer dizer
não falante, pois nessa idade a pessoa não
pode falar bem nem formar perfeitamente
suas palavras... (ARIÈS, 1981, p.36).
A juventude só era valorizada para quem
conseguissem passar bem a primeira fase da
vida, pois o objetivo era chegar na juventude
com força, garra, para poder trabalhar, a
valorização era voltada para a juventude;
considerado o individual produtivo; até
porque muitos não chegavam na fase final
da vida. A realidade da infância no Brasil,
é marcada pela luta pelo reconhecimento
dos direitos sociais das crianças, que
devem ser valorizadas como indivíduo que
está em pleno desenvolvimento e sabe se
expressar. Devemos ver a criança como
indivíduo que possui uma classe social e,
que merece tem seus direitos e deveres
como qualquer indivíduo em formação.
No Brasil, a infância é hoje tematizada em

várias áreas de conhecimento e é motivo
de mobilização de diversos segmentos
da sociedade civil que, reconhecendo as
crianças como cidadãs, lutam para que
os direitos sociais afirmados na letra da
Constituição de 88 entre eles o direito à
educação torne-se fato. [...] um profundo
e sensível conhecimento sobre a criança
como indivíduo social e fala de como ela
vê o mundo com seus próprios olhos; não
toma a criança de maneira romântica ou
ingênua, mas a entende na história, inserida
numa classe social, parte da cultura e
produzindo cultura. Estudar a infância exige
como vimos consciência interdisciplinar,
mas exige também o entendimento de que
a interdisciplinaridade, longe de significar
justaposição de perspectivas teóricas
diversas, só pode ser gerada se as ciências
humanas e sociais se tornarem dialéticas,
tomando o sujeito social, neste caso,
a criança no âmago da vida social e da
pesquisa. (KRAMER E LEITE, 1996, p.28).
Muitos autores pesquisados nos mostram
a criança como um ser ativo, ocupando um
lugar na sociedade, fazendo parte da cultura
e produzindo cultura com seus pares.
A cultura precisa ser compreendida em
duas dimensões: uma relativa às tradições
culturais, costumes e valores dos diferentes
grupos, suas trajetórias, experiências, seu
saber, tudo o que é produzido pelo homem;
outra relativa ao acervo de conhecimentos
culturais disponíveis na história de uma dada
sociedade, povo, país. A formação cultural é
direito de todos se consideramos que todos,
crianças e adultos, somos indivíduos sociais,
sujeitos históricos, cidadãos produzidos na
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cultura e produtores de cultura. Cidadãos
que têm direitos sociais, entre eles o direito à
educação e a cultura. (Seminário Internacional
da OMEP, 2000, p.43 e 45)
As primeiras Instituições Educacionais
surgem na Idade Moderna trazendo mudanças,
dando sinais de que compreenderam as
especificidades da infância e a importância
social e cultural das crianças em instituições
criadas para essa finalidade. Antigamente a
criança era vista como um ser em miniatura
e assim que pudesse realizar uma atividade,
era inserida ao mundo, sem nenhuma
preocupação com sua formação ao passo de
um ser específico. (KRAMER, 2006, p.30)
Percebi na literatura consultada, relatos
dos autores que confirmam que a diferença
do ponto de vista do tratamento recebido
pelas crianças, nos dias de hoje para o passado
são intensas. É importante salientar que tais
orientações trouxeram uma contribuição
inegável no sentido da valorização da
produção criadora da criança, o que não
ocorria na escola tradicional. Mas o princípio
revolucionário que advogava a todos,
independentemente de talentos especiais,
a necessidade e a capacidade da expressão
artística foi aos poucos sendo enquadrado
em palavras de ordem, como, por exemplo, .o
que importa é o processo criador da criança
e não o produto que realiza e .aprender a
fazer, fazendo; estes e muitos outros lemas
foram aplicados mecanicamente nas escolas,
gerando deformações e simplificações
na ideia original, o que redundou na
banalização do deixar fazer, ou seja, deixar
a criança fazer arte, sem nenhum tipo de
intervenção. (PCN de ARTES, 1998 p.15)

O processo de criação da criança foi
aos poucos tendo seu espaço garantido,
alterando a visão das escolas, que
passa a entender que a criança pode
ser livre para que produza a sua arte da sua
maneira, pois não só a criança, mas todos
aprendemos a fazer, fazendo.
Hoje o foco da vida continua sendo
a criança, porém atualmente ela é vista
com outros olhos. Os pontos iniciais de
apoio que a criança encontra para suas
produções futuras, surgem do que ela vê e
ouve, com estas vivências ela acumulando
experiências para construir suas fantasias.
Desde muito pequena a criança é estimulada
por diversos objetos com cores, formas e
sons a fim de despertarem seu interesse,
chamamos estes objetos de brinquedos.
Proporcionar
às
crianças
variadas
vivências por meio de brincadeiras, de
imagens no vídeo, de leituras estimulam
sua criatividade e sua imaginação fundamental
para seu desenvolvimento.
O
conhecimento
da
arte
abre
perspectivas para que o aluno tenha uma
compreensão do mundo na qual a dimensão
poética esteja presente: a arte ensina que
é possível transformar continuamente a
existência, que é preciso mudar referências
a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer
que criar e conhecer são indissociáveis e a
flexibilidade é condição fundamental para
aprender. (PCN de ARTE p.14) É indispensável
à valorização da arte na infância, vivenciadas
a partir de estímulos proporcionados por
indivíduo experiente, ou seja, o educador, a
fim de conduzir a criança para um olhar mais
atento e reflexivo sobre arte.
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Quanto mais a criança veja, ouça e
experimente, quanto mais aprenda e
assimile, quando mais elementos da
realidade disponham em sua experiência,
mais considerável e produtiva será, como
as outras circunstâncias, a atividade de sua
imaginação. A arte não pode ser vista como
uma coisa rara e fútil, e sim, como uma
exigência do dia-a-dia. (VYGOTSKY. 2006,
p. 18). A infância nos proporciona grandes
possibilidades para ampliar a construção
do pensamento, pois na infância é muito
fértil a fantasia, a imaginação, a criação, a
construção coletiva com seus pares. Muitos
autores ressaltam a importância da infância
sobre o desenvolvimento da imaginação
das crianças, de sua visão estética mediante
valorização do olhar, respeitando sua
criação, envolvendo as crianças com a
arte. A formação do professor de arte tem,
portanto, este caráter peculiar de lidar com
as complexas questões da produção, da
apreciação e da reflexão do próprio sujeito, o
futuro professor, e das transposições das suas
experiências com Arte para a sala de aula com
seus alunos [...] lembro que não muito longe
das práticas de ensino de Arte de hoje, estão
às experiências dos professores de ontem,
aqueles que de alguma maneira construíram
nossa história. (BARBOSA, 2002 p.157) O
professor tem um papel fundamental na
formação cotidiana das crianças e em sua
interação com a Arte. Para proporcionar uma
interação de qualidade da criança com a arte,
necessitamos de professores que busquem o
conhecimento, tornando sua aula prazerosa,
pois o professor de arte precisa ir além da
sala de aula, estimulando o processo criador.

A ARTE E A EDUCAÇÃO
Em 1971 quando a LDB (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional), inclui a
disciplina de arte no currículo escolar, ela
recebeu o título de Educação Artística; pois
englobava artes plásticas, educação musical
e artes visuais; embora nesta fase ainda
não fosse considerada como uma disciplina,
já era uma grande conquista de espaço.
Após a arte na Educação enfrentar alguns
obstáculos, nos anos 80, crescia no mundo
o interesse pela Educação em arte, porém
só em 1996 a arte é incluída no corpo da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB,
9394/96) que no artigo 26, parágrafo 2º:
“O ensino da Arte constituirá componente
curricular obrigatório, nos diversos níveis
de educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos”. Assim,
a disciplina de Arte tornou-se obrigatória
no currículo escolar das escolas de Ensino
Fundamental e Médio. É importante que
o professor de artes busque valorizar os
conteúdos que trabalhar, propiciando
grandes reflexões, revendo sempre sua
prática pedagógica, preocupando-se em
ensinar e aprender arte.
O ensino da arte atua no processo
de aprendizagem e desenvolvimento,
propiciando à criança a compreensão
de sua história como ser humano,
estimulando e ampliando a sua percepção
do mundo e possibilitando a construção
da autonomia, da cooperação, do senso
crítico da responsabilidade – aspectos
fundamentais para a formação da cidadania
e, consequentemente, para a construção
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social. (SCHRAMM, 2001, p.48) Os
aspectos fundamentais da arte contribuem
para o desenvolvimento do ser humano
proporcionando a sociedade uma melhor
qualidade de reflexão e de produção. A
educação é um processo vital, para o qual
concorrem forças naturais e espirituais,
conjugadas pela ação consciente do
educador e pela vontade livre do educando. É
a atividade criadora que visa a levar os seres
humanos a realizar as suas potencialidades
físicas, morais, espirituais e intelectuais.
É um processo contínuo, que começa nas
origens do ser humano e se estende até à
morte. (BRANDÃO, 1999, p 63)
Embora pessoas menos esclarecidas
possam pensar que é apenas recreação ou
atividade para passar o tempo, é evidente
que desenhar, pintar, recortar, colar e
produzir trabalhos manuais são atividades
de artes visuais fundamentais para o
desenvolvimento físico e mental de todas
as pessoas. Arte não é apenas básico, mas
fundamental na educação de um país que
se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é
cognição, é profissão, é uma forma diferente
da palavra para interpretar o mundo, a
realidade, o imaginário, e é conteúdo. Como
conteúdo, arte representa o melhor trabalho
do ser humano. (BARBOSA,1991, p.4)
São questões como estas que fazem
parte do processo de ensino de arte na
escola, sendo a base do trabalho diário do
professor de Arte, pois a arte na educação
oportuniza e amplia o conhecimento,
sendo fundamental no desenvolvimento
de todos os cidadãos. Ao expressarse por meio da Arte, o aluno manifesta

seus desejos, expressa seus sentimentos
expõem enfim sua personalidade. Livre de
julgamentos, seu subconsciente encontra
espaço para se conhecer, relacionar, crescer
dentro de um contexto que antecede e
norteia sua conduta. (BUORU,1998, p.33)
Nesse sentido, devemos reconhecer a
importância da arte no ambiente escolar,
valorizando o espaço da arte dentro da escola,
fundamental e significativo no processo de
desenvolvimento do ser humano iniciando
na base, que é a infância.

VIVÊNCIA, ESTÉTICA E
IMAGINAÇÃO
A criança precisa vivenciar a estética
para formar sua base de compreensão da
arte, mediante as suas descobertas, da
sua imaginação dentro do fazer artístico.
Ela só irá ampliar o seu repertório sobre a
arte, se suas experiências tiver um sentido,
transformando-se
numa
aprendizagem
significativa. A estética é vista como área do
conhecimento, com ênfase na apreciação e
compreensão da arte. Essa visão perante a
arte é desenvolvida com mais amplitude na
infância, e cabe ao professor da educação
infantil trabalhar em sala de aula esse lado
da criatividade e a imaginação da criança.
(IVONE RICHTER, 2003, p.79)
O faz de conta surge naturalmente
nesta fase do desenvolvimento da criança
pequena, mas pode ser encorajado
quando os adultos lhe contam histórias,
lendo em voz alta ou interagindo em suas
brincadeiras. Sentir, perceber, fantasiar,
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imaginar, representar, fazem parte do
universo infantil e acompanhar o ser humano
por toda a vida. Consequentemente ao
compreender e encaminhar os cursos de
arte para o desenvolvimento dos processos
de percepção e imaginação da criança
estaremos ajudando na melhoria de sua
expressão e participação na ambiência
cultural em que vive. (FERRAZ e FUSARI,
1999, p.56) Por meio da sua imaginação
e da sua criatividade, suas experiências
se transformarão em conhecimentos
adquiridos, que serão vivenciados na infância
passando a ser fundamental para que haja
interação com o ambiente em que vivem.
Por meio da imaginação o homem constrói
o seu mundo: sua filosofia, sua ciência, sua
arte, sua religião. Na filosofia e na ciência a
imaginação se autodisciplina, criando normas
para que a razão possa produzir de maneira
mais eficaz. Duarte, afirma que a imaginação
e a arte são primordialmente a concretização
dos sentimentos para criar e compreender
o universo não acessível aos símbolos
linguísticos e ao pensamento conceitual,
mediante da arte somos levados a conhecer
nossas experiências vividas, que escapam a
linearidade da linguagem, com isso podemos
dizer que a arte, por meio da imaginação nos
permite o autoconhecimento em todas as
fases da vida. (DUARTE, 1995, p.103)
Para a criança imaginar é apropriar-se do
seu espaço de liberdade e de decolagem
rumo ao possível, seja ele realizável ou não.
A imaginação da criança move-se junto com
o novo que ela vê o tempo todo no mundo.
Por meio de sua sensibilidade para o novo,
a imaginação é também uma dimensão que

permite a criança vislumbrar o novo e esboçar
futuros possíveis. A criança necessita desta
emoção imaginativa que é proporcionada
por meio da brincadeira, do contato com
as histórias que lhe são oferecidas, do
contato com a arte, a natureza, momentos
enriquecidos pela mediação adulta.
Segundo Vygotsky (2006), relata em seu
livro La imaginación y el arte en la infancia,
que o desenvolvimento da imaginação
criadora ocorre a partir do momento
em que a criança absorve os primeiros
contatos com as matérias fundamentais
para o seu aprendizado. Esse contato
estimula o desenvolvimento do processo
de associação, construindo, combinando
as imagens internas, fazendo uma relação
com as externas. Assim, o autor procura
explicar como se desenvolvem os processos
criativos. A imaginação da criança é vista
por Vygotsky (2006) como potencialmente
mais pobre que a do adulto, contrariando o
que o senso comum afirma, pois é ao longo
do seu crescimento, das suas vivências, que
o ser humano vai acumulando elementos
que tornam possível a imaginação e a
criação. As crianças podem, talvez, imaginar
menos que os adultos; afinal, elas têm uma
experiência de vida menor. Mas, ao contrário
dos grandes, os pequenos acreditam muito
mais naquilo que fantasiam e não procuram
controlar nem esconder essa atividade.
(FRITZEN, 2007, p.135)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseados na literatura consultada conclui que o
desenvolvimento da criatividade e imaginação do adulto
inicia na infância, com suas vivências e experiências, pois
quando somos crianças imaginamos, e acredito mais nas
fantasias do que quando somos adultos, que na maior parte
do tempo possuímos uma imaginação concreta.
Durante a realização deste trabalho, percebi
a forma de se apropriar dos conteúdos de Arte
na infância, sempre demonstrando a preocupação em
estimular a imaginação das crianças e proporcionar vivências
estéticas em sequências didáticas. Nas aulas de artes,
devemos desenvolver a imaginação na infância, aprimorar o
olhar do aluno estimulando-o a construir ou recriar a visão
do belo que a Arte impõe.
O trabalho do professor na Educação Infantil com relação
à Arte ajuda a construir o olhar da criança, estimulando suas
produções. O professor tem o papel de aproximar a criança
do conhecimento artístico, proporcionando liberdade para
imaginar, criar, desenvolver e expressar a sua Arte.
É interessante perceber que para as professoras, embora a
aprendizagem da Arte na Educação Infantil seja fundamental,
pois essa é a melhor idade para despertar o interesse delas
pela arte, ela ainda não é a ideal. O ideal seria que todos os
educadores valorizassem a Arte como essencial na vida da
criança, pois nos dá a possibilidade de conhecer o universo
da criação, pois a percepção estética e a imaginação criadora
são a porta de entrada para a aventura no mundo da arte.
Concluo que a vivência estética, imaginação e
criatividade, na visão das professoras de educação
infantil, estão sendo desenvolvidas, valorizadas e
vivenciadas em sala de aula, oportunizando aos alunos
expressarem a sua arte, o seu olhar perante o mundo.
A criança está atenta e aberta às experiências e ao mundo,
sem medo dos riscos, por isso arrisca-se... Vive intensamente,
E vai construindo assim, frente aos objetos, às pessoas e o
mundo, suas percepções iniciais que influenciarão toda a
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sua subsequência compreensão de mundo.
(MARTINS, 1998, p.96)
Assim, a vivência estética possui uma
relação atualmente voltada para um olhar
mais aprofundado, partindo do educador para

com seus alunos e, da troca entre os alunos
que mediantes conhecimentos transmitidos
pelo professor, vivenciam a estética na
Educação Infantil, fase mais importante para
o desenvolvimento do ser humano.
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